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Het Paasfeest zoals de wereld het viert
heeft met de opstanding van Christus niets
meer te maken. En vrijwel hetzelfde' geldt
van de viering van dit feest door een ver-
wereldlijkte kerk. '

Zelfs de schijn van een Christus-feest wordt
.door de wereld niet meer opgehouden. Bij
Kerstfeest is dit nog wel het geval. Dan
spreekt men nog van de geboorte van Jezus,
van een kindje in de kribbe en wat er meer
tot de kerstgeschiedenis behoort. Meer dan
schijn van een Christus-feest is dit alles
echter niet. Want bij de viering van de over-
gang van oud-en-nieuw is men de Kerstge-
schiedenis al lang weer vergeten. Dat zou
niet mogelijk zijn als men geloofde, dat het
Woord vlees is geworden en onder ons heeft
gewoond.

Maar met Pasen wordt de schijn van een
christelijk feest zelfs niet meer opgehouden.
Want het staat voor de wereld en haar wijzen
vast, dat een dode niet weer levend wordt.
Dus is de Here Jezus ook niet waarlijk opge-
staan. Vroegere geslachten waren nog wel
zo' dwaas aan zulk. een wonder te geloven.
Maar dat is in onze verlichte tijd een onmo-
gelijkheid.' Eén van de grootmeesters op het
gebied van het Nieuwe Testament heeft het
uitgesproken: In een tijd van electriciteit en
radio en televisie en atoombommen kan een
meelevend mens niet meer aanvaarden, dat
iemand die begraven is weer uit het graf
opstaat. En de grote massa spreekt het hem
-ria. \

Toch viert men nog zogenaamd Pasen.
Kranten en tijdschriften komen met een
Paas-editie, omdat "men dat gaarne zo heeft".
Maar wat hebben paas-hazen en paas-ossen
en paas-eieren met de levende Christus te
maken? Men mag nog zo mooi mediteren
over het ontluiken van het jonge leven in
de lentetijd en over de overwinning van de
dood door het altijd weer ontwakende nieu-
we leven +: het einde is onherroepelijk de
dood! Aan een definitieve overwinning van
het leven over de dood gelooft alleen hij, die
gelooft in Hem, die gezegd heeft: "Ik ben
de Opstanding en het Leven; die in Mij
gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven",
Joh. 11 : 25. -

"'

We moeten aan dat wereldse paasgedoe '
maar niet meedoen. Het lijkt me best moge-
lijk, dat hier of daar een soort kerkdienst
wordt gehouden in de prille morgenuren,
omdat de Here Jezus bij het aanlichten van
de dag is verrezen. Dat is wel interessant en
men heeft er wel een deel van de nachtrust
voor over. Evenals diezelfde mensen ook een
kerst-nachtdienst wel ontroerend vinden.
Maar met zulke vondsten, waarmee men
mensen trekken wil, is de Kerk van Christus
nooit gebouwd. Die wordt gebouwd door de
verkondiging van het Heilig Evangelie. Ook
het Evangelie van de opstanding van
Christus, I

waarlyk opqeoiaan
Als we dat inzien overdrijven we de bete-

kenis der christelijke feestdagen niet. Wie
gelooft, dat de Here Jezus is overgegeven om
onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaar-
diging, kan geen dag zonder de levende
Christus leven. Hij is het leven van ons leven
en de kracht van onze kracht en de vreugde
van onze vreugde. Het is onze enige troost
in leven en sterven, dat.we het eigendom van
Hem zijn, die dood is geweest, maar leeft tot
in alle eeuwigheid.' I '

Natuurlijk mag op de algemeen-erkende
Paaszondàg over de opstanding van Christus
gepreekt worden. Het 'lijkt me dwaas van
een dienaar des Woords, die dat niet
zou doen. Mogelijk zit dit goede in de chris-
telijke feestdagen, dat zo in elk geval de
aandacht van de gemeente geregeld weer
gevestigd wordt op d«; heilsfeiten. Maar
overigens is elke Zondag, elke dag des
Heren een herinnering aan de opstanding van
Christus. En elke preek lheeft haar grondslag
in het feit, dat de Here. Jezus gestorven is
om onze zonden en opgewekt tot vergeving
der zonden.
, Zonder de gpstanding -;'1&1 Chrästus zou er
geen vergeving zijn.

Zonder de opstanding van Christus zou er
geen nieuw leven zijn.
, Zonder de opstanding van Christus zou' er
geen' opstanding der doden I zijn.

Gewoonlijk verbinden wij de vergeving
der zonden met de dood van Christus en niet
met zijn opstanding. Maar dat doet de Schrift
wel. Want die zegt: "Welke is overgeleverd
om onze zonden en opgewekt om onze recht-
vaardiging". Rom. 4 : 25. En in I Cor. 15 : 17
schrijft de apostel Paulus: "Indien Christus
niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs,
zo zijt gij nog in uw zonden".

Hoe zou Christus de vergeving, die Hij door
zijn dood voor ons heeft verworven kunnen
deelachtig maken, als Hij in de dood was
gebleven?

De opstanding is een bewijs" dat alles door
Christus is volbracht wat gedaan en geleden
moest worden ter voldoening voor onze
zonden.

Zonder de opstanding van Christus geen
vergeving. Maar door, de \ opstanding van
Christus is er vergeving voor al onze onge-
rechtigheden.

Verder hebben we de levende Heiland in
de hemel als onze voorspraak bij de Vader.
Hoe' zouden we anders durven bidden om
vergeving?

Maar nu durven we roemen:' ,;Wij dan
gerechtvaardigd uit, het geloof hebben vrede
bij God door onze Here Jezus Christus".
Rom. 5 : 1.

Doen we dat? Roem'en in de vergeving der
zonden ?, Daarin roemen, dat God VÓÓr ons
is ? Meer hebben we toch eigenlijk niet nodig
in ons leven en in het uur van de dood, dan
dat God mét ons is. Wat kan het ons dan
tenslotte deren al zou heel de wereld tégen

" .ons zijn?
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Zonder de opstanding van Christus zou er
geen nieuw leven zijn.

De Here Jezus heeft gezegd: "Ik ,ben de
opstanding en het leven". Maar als dat leven
voorgoed was ondergegaan in de dood, waar
zouden we dan een nieuw leven vinden ?
Wie zou ons kunnen opwekken tot een ander
leven, dan het leven van vlees en bloed?
Wie zou ons de Heilige Geest schenken en in
wiens gemeenschap zouden we leren anders
te leven dan de wereld ?

Dat er geen sterveling ter wereld gevonden
kan worden; die hart en leven veranderen
kan, zullen we allemaal wel toestemmen.
Mogelijk zouden we kunnen denken dat een
engel uit de hemel ons zou -kunnen redden
uit de greep der zonde. Maar zulk een macht'
heeft geen schepsel in .hemel of op aarde.
We blijven allen midden in de dood liggen,
in de dood der zonde en misdaden, tenzij we
het leven buiten ons zelf in de Here Jezus
Christus zoeken.

Door het geloof in Hem zijn we dóód voor
de zonde en levend voor God.

De duivel wil ons graag wijsmaken, dat
we de strijd tegen de zonde maar moeten
opgeven. Dat pet toch niks wordt. Dat we
toch altijd weer onderliggen. Dat het in ons
leven gaat van mislukking tot mislukking.

Wet zullen we 41 deze claIlV schti ~ tont-
woorden?

Dit: Dat Christus de dood heeft overwon-.
nen en dat Hij de heerschappij van de duivel
heeft gebroken en dat Hij alle macht heeft
in hemel en op aarde, En dat we' door Hem
glansrijk zullen overwinnen.'

De vrucht van de opstanding van Christus
is, dat we door zijn kracht opstaan tot een
nieuw leven. En 'dat we staande blijven alleen
door de kracht van Zijn Geest. Als we niet in
Hem blijven zijn we reddeloos verloren.

Zonder de opstanding van Christus zou er
geen opstanding der doden zijn. Zou er dus
geen troost zijn in het stervensuur van onze
geliefden.

Bij wie zouden weduwen en wezen dan
steun en hulp moeten zoeken?

Als er geen opstanding der doden zou zijn
zou niemand ter wereld' getroost kunnen
sterven! Maar nu Christus is opgewekt en
leeft, nu kan het.

Getroost sterven! Zijn het velen of weini-
gen die getroost heengaan ?

Ik zie hem nog klaar in mijn herinnering,
de oude Fries van ik ineen 92 jaar. Hij wilde
wel graag afreizen. Z'n taak was afgelopen,
hij kon niet meer mee. Maar het leven zit in
mij geroest, merkte hij eens op.

Hij was wel eens' ziek, maar veerde altijd
Weer op. Tot ook zijn einde kwam. Hij voelde
het naderen. Rustig was hij, blij kan ik wel
zeggen.

"Ik ga nu naar huis", waren de laatste
woorden, die ik van hem hoorde. Niet vaak
heb ik dit zo beleefd. Hoe komt dat eigenlijk,
dat betrekkelijk weinig christenen' echt
getroost heengaan? Kleingeloof ,? Ongeloof?

Van de Here mag het. Hij gunt ons een
zalig leven. En een rustig sterven. Want Hij
heeft gezegd: "Die in Mij gelooft zal leven,
al ware hij ook gestorven". ,

H..J. JAGER.
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. UI. ,,', Wïj geloven, dat iedereen- dit met on~ zal , ,\ '.
De apostef Paulus heeft aan de Corin- \ 'kunnen eens zijn. '."Voorzich~igheidsha~ve U I ~ .DEI N H O'U 'D : , • . .....

{ ") ." • ". I • '" \

thische Christenen geschreven: "Anders zullen wij nog h~tge~Ii we hier zeiden, .verge- 'D~.Hêre is waarlijk -opgestaan' "'H;·J. J.
zouden imm.ers V' w.' kindere n orirein zijn, lijken met een paar andere plaatsen uit de Moeten christenkinderen eerst Geloofs-
doch nu zijn zij heilig", I.' Cor. 7 : 14.. brieven. belijdenis afleggen, alvorens gedoopt

Wat heeft hij daarmee: bedoeld? 1. Wanneer de Hebreeuwse vergadering te moçen. worden? C. V.
Hij heeft er zék,er '7n~et mee bedoeld, dat op Horeb voor God verschijnt, zegt de

. h G" lt M" koni k OOk De "werken" van de Kerk C Vdie kinderen heilig 'Yaren in Roomse zm : HEERE tot aar: IJ zu IJ een onm rij . .
volmaakt van ha~t én leven. Want dat is zijn van priesters en een 'heilig volk, Ex. De grote vraag op Goede Vrijdag J. stw.
alleen onze È:eere. Çhristus geweest. 19 : 6. Maar wanneer Petrus aan de gelovigen Einde van een Kuyperiaanse wereld G. P.

Hij heeft er zeker 'óók niet mee bedoeld, ,,~ te Bï.ihynië "enz.' schrijft' (óök vöormállge ',', '. ""D~' 'v:t~~h;t,~"',,:;<1. ""," .... " •• '," ';.n' J~"13.'
dat die kinderen alle reeds tot het geloof in heidenen, woonachtig in het Noorden van het

d t I Boekbespreking C. V.
Christus .gekomen waren en dat dit geloof tegenwoordige Turkije) dan past eze apos e
hen had gemaakt tot nieuwe mensen en had dezèlfde woorden op die Christenen toe: Gij Economische leve'(tsbelq.ngen P. G.
bevrijd van 'de slavernij van zonde, heiden- . zijt echter een ui~verkoren. geslacht; een , Karrtperen . G. de L.
dom en duivel. Want kinderen kunnen nu koninklijk priesterschap, een heilige natie,
eenmaal nog niet naar Ç;ods Woord horen een volk (Gode) ten eigendom, 1 Petr. 2 : 9.
en daardoor in Christus geloven, Rom. 10 : 2. In Rom. 11 spreekt Paulus de heidenen
17. Dat. kunnen pas volwassenen doen. En die toe, die Christenen waren geworden. Een
moéten dat ook doen. Die moeten in het groot voorrecht. Maar zij mochten niet hoog-
Evangelie geloven, Christus aannemen en uit moedig worden .. Want zij waren maar in-
dankbaarheid voor Zijn verlossing o.a. deze geënt op de oude olijfboom van' de oude
vrucht voortbrengen, dat zij wandelen in Hebreeuwse kerk. Paulus zag geen twee
navolging van Christus naar de reine gebo- kerken, een Joodse vroeger en thans een
den des Vaders in nieuwheid des levens, geheel andere, n.l. een voormalig heidense.
Rom. 6 : 4, jagende naar vrede met allen en Neen, één kerk. Zoals loten, die men op een
naar de heiligmaking. Zonder deze heilig- stam ent, ook één worden met de reeds
making (hagiasmos) zal zelfs niemand de bestaande boom en al wat die boom bezat,
Heere zien, Hebr. 12 : 14. Dit alles is echter nu ook ontvangen.
op een baby niet toe te passen. 3. In Galatië woonden ook Christenen

Maar wat bedoelde Ide apostel dàn toch, van heidense afko~st (midden in het tegen-
wanneer hij de kinderen van de Corinthische woordige Turkije). Die mensen hadden geen
Christenen heilig noemde? druppel Jodenbloed in de aderen. Maar zij

Laten we nog eens enige betekenissen van waren' gelovig geworden in Christus. EI).
het woord "heilig" in de Schrift langs gaan. daardoor waren zij, schrijft Paulus, zaad van

Ten 1ste werden sommige plaatsen, voor- Abraham geworden, Gal. 3 : 29. Weliswaar
werpen en tijden heilig genoemd, Ex. 3 : 5, hadden sommige dwaalleraars hen aan het
16 : 23,29 : 37, 30 : 29, 31 : 14, Num ..31 :' 6. wankelen gebracht en hen bijna overgehaald
Ten 2de werd het geh-ele volk van Israël zich te laten besnijden. Want dan waren ze
heilig genoemd, Ex. 19 : 6, Deut. 7 : 6, 14 :-2, pas echt kinderen van Abraham, volgens die
Ex. 22 : 31. 'Ten 3de werden de priesters dwaalleraars. Maar [de apostel bezwoer hun
heilig genoemd, Lev .. 21 : 6, 7, 8. Ten 4de dat toch niet te doen. Die besnijdenis was

, werd de Zaligmaker heilig genoemd, Hebr. voor hen geheel eri~~l overbodig. Zij -waren
7 : 26. Ten 5de werd aan de gelovigen heilig- immers gedoopt en zij waren immers opge-
making geboden. Er zou nog meer te noemen nomen in de gemeenschap van Christus.
zijn. \Zij geloofden toch- in, Christus? Nu, daar-

Maar zou van deze betekenissen in 1 Cor. door waren zij, zonder een druppel Joods
7 : 14 niet het best passen de 2de, n.l. heilig bloed, kinderen van Abraham, Gal. 3 : 28,
zoals geheel het Hebreeuwse volk, de kerk in 29. Zij waren kinderen (= leden) geworden
de woestijn heilig werd genoemd, een heilig van die kerk, die indertijd als een. klein
volk, kinderen; des HEEREN? schaartje uit de ballingschap van Babel was

Dit antwoord geven wij om de volgende weergekeerd en aan welke geprofeteerd was:
reden. de kinderen van de verstoten vrouw (de kerk

Wie de ·lste brief van Paulus -aan de van de ballingschap) zullen nog talrijker zijn
Corinthiërs leest, krijgt geen andere indruk dan de kinderen van haar, die de man had
dan dat de Corinthische Christenen van (de kerk vóór de ballingschap), Jes. 54 : 1,
afkomst heidenen waren, 1 Cor. 12 : 2. Laten Gal. 4 : 27. '
we voorzichtigheidshalve nog zeggen, dat zij Ook deze schriftplaatsen leren ons he-t-
dit tenminste merendeels waren. Want er zelfde als 1 Cor. 10 : 1, n.l. dat de apostel

.zullen ook enige bekeerde Joden bij behoord Paulus de Christen~~ van het N.T., de oude-
hebben,' Hand. 18 : 4, 5, 8. Maar de meesten ren en de kinderen, zag als voortzetting van
waren vroeger heidenen geweest. Toch de kerk van het O.T. Op grond hiervan heeft
schrijft de apostel aan hen in diezelfde brief: hij ook de kinderen' van de Corinthische
"Ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, Christenen heilig genoemd, zoals eertijds de
dat onze vaderen allen onder de wolk waren, gehele Hebreeuwse kerk heilig was. De kerk
allen' door de zee heengingen enz.", 1 Cor. van het N.T. was thans evengoed "zaad van
10 : 1. Hier spreekt de apostel dus over de Abraham", Gal. 3 : 29. Vandaar dan ook, dat
vergadering, die in de woestijn was als over deze patriarch in het N.T. aan 'de gemeente
"vaderen" van die Corinthische Christenen. van het N.T. kan worden voorgesteld als
Niet alleen vaderen van Paulus, de geboren voorbeeld. Hij behoorde evengoed tot hààr
Jood, maar ook van de Corinthische Christe- als tot de Israëlietische kerk. En zij bezat
nen, merendeels geboren heidenen. Wat heeft dezelfde toezeggingen, beloften, hetzelfde
de apostel daarmee gezegd? Dit, dat de kerk evangelie als hij, Gal. 3 : 8.
van Corinthe was voortgekomen uit, in het Wij dachten, dat het thans geoorloofd was
verlengde lag van, ja eigenlijk identiek was deze conclusie te trekken: Ook heden zijn
met (d.w.z. dezelfde kerk was als) de oude de kinderen der Christelijke gemeente heilig
Hebreeuwse kerk in de woestijn. Voor de en d'elen zij in de' beloften, welke God eertijds
apostel was er maar één kerk en die kerk aan Abraham gaf.
bleef door alle eeuwen heen eigenlijk steeds
zichzelf gelijk, of zij nu bestond uit geboren
Joden (vroeger) of uit geboren heidenen (nu).

Tot die gemeente van Corinthe, behoorden
nu ook kinderen en die noemde de apostel
heilig. Zal hij daarmee niet bedoeld hebben,
dat die kinderen te Corinthe evengoed kerk ..
leden waren als hun voormalig-heidense
ouders en evengoed als. de Israëlieten in 'de
woestijn, oud en jong?

Vragen wij ons thans af; welke beloften
dat geweest zijn.

Op deze vraag zou een zeer breedvoerig
antwoord te gever\. zijn. We moeten ons
echter beperken. Niemand mene, dat God aan
Abraham alleen maar dat land Kanaän be-
loofd heeft, het tegenwoordige Palestina, de
tegenwoordige twistappel tussen Israëli's eh
Arabieren, Gen. 12. Neen, zegt Paulus, God

Van hier en ginds
Kerknieuws

heeft aan Abraham de wéreld (de kosmos)
beloofd Rom. 4 : 13. Als Abraham straks zijn
ogen opslaat, zal. hij 'het ook zien, dat die
wereld' verworven is door en aan de voeten
ligt van zijn grote Zoon Jezus Christus, de
Erfgenaam der wereld, Hebr.' 1 : 2. Ja, nog
meer heeft God aan Abraham beloofd. We
lezen in Gen. 15, dat God met Abraham een I

verbond oprichtte en dat Abraham doorgààns
(zo zegt' het Hebreeuws van 15 : 6) God
daarin volkomen vertrouwde. Maar in Gen.
16 wordt ons verhaald van zekere zwakheid
in het geloof van: Abraham. Wij smalen
daarop niet. Wij, mensen, doen niets vol-
maakt, ook geloven niet. Christus i~ ook hier
weer de enige Volmaakte, de volkomen
Gelover, Hebr. 12 : 2. Abraham en Sara heb-
ben echter een ogenblik gemeend, dat zij
God moesten helpen om Zijn verbond na te
komen. Dat is de tragische geschiedenis van
Hagar en het kind Ismaël. Dan komt Gen. 17
en zegt de. HEEij,E tot Abraham: "Ik ben
Göd de- Almachtige". De HEERE was heus
machtig genoeg: Daaraan behoefde Abraham
geen seconde te twijfelen. Hij had alleen
maar oprecht voor Gods aangezicht te wan-
delen. Dat was zijn zaak. En dit was Gods
zaak: Ik zal Mijn verbond (van Gen. 15 : 18)
tussen Mij en u nakomen. (Vs. 7 gebruikt in
het Hebr. hetzelfde woord als b.v. Lev. 26 : 9:
gestand doen). Zo verhaalt Gen. 17 a de
donkere bladzij over Hagar in Gen. 16, hoe
God Abram troostte en sterkte. Hij kreeg
een nieuwe naam: Abraham. En zijn vrouw
zou Sara heten. En God zou hem Zijn ver-
bond aan den lijve laten voelen en al z'n zaad
levenslang aan den+Iijve laten zien. Daartoe
gebood' God hem de besnijdenis.

Hier stellen we twee vragen.
Ten 1ste: Wat werd door die besnijdenis

verzegeld?
Ten 2de: Is dat besnijdenisgebod ooit

opgeheven?
C. VONK.

(Wordt vervolgd).
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Door alle eeuwen héen was er voor het
besef van vele christenen een spànning, ja,
soms zelfs een tegenstelling tussen tweeërlei
uitspraken van de Heilige Schrift.

Aan de éne zijde vonden ze namelijk in
de bijbel teksten als: Wij worden om niet
gerechtvaardigd, uit- zijn genade, door de
'verlossing in Christus Jezus. En: Want wij
zijn van oordeel, dat de mens door geloof
gerechtvaardigd wordt, zonder de werken
der wet. En : Dengene echter, die niet werkt,
maar zijn geloof vestigt op Hem, die de
goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof
gerekend tot gerechtigheid. (Rom. 3 : 24, 28 ;
'1 : 5). .

.In woorden als deze wordt Zo duidelijk en
krachtig als maar mogelijk is uitgesproken,
dat een mens gerechtvaardigd wordt, dus
in de goede verhouding tot God wordt ge-
plaatst, door God als kind wordt aangeno-
men, uit louter genade. Dat wil zeggen, dat
de mens door God rechtvaardig wordt ver-
,klaard en tot zijn eigendom wordt gemaakt
zonder dat hij daarvoor 'Iets hoeft te doen,
te hebben of te zijn!

Maar daartegenover vernamen ze' uit de
bijbel ook heel andere geluiden. Jezus zelf
immers sprak woorden als: Indien uw gerech-
tigheid - uw gehoorzaamheid aan de wet ~
niet overvloedig is, méér dan' die der schrift-
geleerden en Farizeeën, zult gij in het Ko-
ninkrijk der hemelen voorzeker niet ingaan
(Matth. 5 : 20). In de brief aan de Hebreeën
vindt men de verzekering: Jaag naar de
vrede met allen en naar de heiliging, zonder
welke niemand de Here zal zien (12 :' 14).
En Jakobus houdt.de kerk voor: Gij ziet, dat
een mens gerechtvaardigd wordt uit werken
en niet slechts uit geloof (1 : 24). .

In deze en vele dergelijke uitspraken uit
het oude en nieuwe testament, wordt nu zo
duidelijk en krachtig als maar mogelijk is
uitgesproken, dat nooit iemand het koninkrijk
Gods zal binnengaan en de eeuwige heerlijk-
heid bereiken, indien hij niet "werkt", ja,
zelfs véél en hard werkt. Het staat er zo
duidelijk mogelijk, dat we het Konlnlq;ijk
G6ds niet Kunnen binnengaan zonder dat we
wat doen en hebben en zijn.

Met deze beide reeksen van uitspraken
voor ogen vroegen en vragen velen zich af:
hoe staat het nu eigenlijk? Moeten we nu
inderdaad wat doen om zalig te worden of
kàn dat niet en màg dat niet? Hoe ter wereld
kunnen die tweeërlei soort Schriftuitspraken
met elkaar in harmonie zijn?

* *
*

Wanneer men nu met vragen als deze
zit, moet men aandachtig naar de Schrift
luisteren. En daarbij speciaal letten op het
werk van onze Here Jezus Christus.

We horen dan uit de Schrift vooreerst, dat
de mensen radicaal verdorven zijn. Niemand
van hen, zo verzekert de Heilige Geest daar-
in, is rechtvaardig, ook niet één. Niemand
van hen is verstandig. Niemand van hen
zoekt ernstig God. Allen zijn ze afgeweken.
Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is nie-
mand van hen die goed doet, Zelfs niet één
(Rom. 3 : 10-12). Voor Gods rechterstoel
geplaatst treft allen maar één vonnis. Dit:
gij hebt alle dagen van uw leven al mijn
geboden met gedachten, woorden en daden
overtreden en' daarom zijt gij des doods
schuldig en wacht u de eeuwige verdoe-
menis!

Voor God is zo de mens "van nature", dat
'wil zeggen: de mens zoals hij geboren werd;
alléén maar zondaar, alléén maar goddeloze.
Hij heeft zichzelf vrijwillig zo gemaakt. Hij
heeft zichzelf vrijwillig tot slááf van de
zonde gemaakt. En hij wil nu niet meer van
die zonde af. En hij kan het daarom ook niet
meer. Hij kan uit zichzelf nooit meer één goed
ding doen. Hem wacht nu ook maar één
verschrikking. De eeuwige nacht der ver-
·doemenis.

Maar juist voor mensen zoals deze is Jezus
Christus gekomen! En Hij heeft alles gedaan
wat zij moesten doen. Hij heeft namelijk voor
hen, in hun plaats, Gods wet volkomenver-
vuld. Hij heeft voor hen,' in hun plaats, God
en de naaste altijd volmaakt liefgehad. En Hij
'heeft voor hen, in hun plaats,' ook doorleden
-de onmetelijke last van de toorn Gods tegen

de zonde, de eeuwige verdoemenis. Hij heeft
voor hen alles, alles' in orde gemaakt bij God.
Met zijn gehoorzaamheid heeft Hij hun over- .
tredingèn uitgedelgd. Met zijn offerande heeft
Hij Gods toorn verzoend. Met zijn bloed heeft
Hij de vuilheid der zonde weggewist. Met
zijn dood heeft Hij voor hen genoeg gedaan.
. Of, om het kort te zeggen, : Christus heeft
de "gerechtigheid" voor hen verworven. Dat,
waardoor ze "rechtvaardig" zijn voor God.
En "bekleed" met die "gerechtigheid" wor-
den ze voor Gods rechtbank vrijgesproken
van alle zonde en schuld. Ze worden dan niet
veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis
maar ze ontvangen het recht op het eeuwige
leven. . )

Zie, om déze gereclifigheid te verwerven
behoeven de mènsen zèlf niets te doen. Ze
kunnen dat ook niet. Want al hun eigen doen
is alleen maar zonde. Is .alleen maar vermeer-
dering van schuld. Want, nog eens, die ge-
rechtigheid verwierf Christus voor hen.
Gehéél en alléén. En die gerechtigheid wordt
hun in het Evangelie, In de prediking daar-
van, aangeboden, gegeven. Gratis, als een
geschenk. Ze is een geschenk, dat uitsluitend
voor zondaren en goddelozen is bestemd. En
het enige wat die zondaren en goddelozen in
verband. daarmee mogen doen is: haar met
een kinderlijk geloof aannemen! Het enige
wat ze mogen, en door Gods genade ook'
kunnen doen dat is: bezwijken. voor Gods
barmhartigheid en genade die hun in die
gerechtigheid wordt geschonken !

* *
*

Van "werken" is dus bij de rechtvaardiging
van een zondaar in geen enkel opzicht sprake.

Maar hoe kan de Schrift er dan toch van
spreken dat een gelovige werken moet? Ja,
dat hij zonder werken het koninkrijk Gods
nooit zal binnengaan?

Het is vooral Calvijn die op deze vraag
steeds weer is ingegaan.

-r 'Als hij er' över spreêkt dan roept hij het
als het ware en met alle klem uit, dat als
het gaat over de rechtvaardiging van een
zondaar de werken, de goede werken geen
zier betekenen, geen enkele rol spelen. Maar
tegelijkertijd beklemtoont hij met even grote
kracht, dat zij in het leven van hen die
gerechtvaardigd zijn wel een plaats, en zelfs
een zeer gróte plaats innemen.

Het staat daarmee namelijk zó: Wie ge-
rechtigheid heeft verworven, wie de in het
·Evangelie aangeboden gerechtigheid van
Christus gelovig heeft aangenomen, die bezit
Christus. Maar - Christus is nooit zonder
zijn Geest. Als daarom iemand Christus bezit,
in Hem is ingelijfd, dan heeft hij ook de
Geest, dan woont de Geest in hem. En dan
gaat de Geest in hem werken. Dat kàn niet
uitblijven. Het is onmogelijk, dat dat niet
geschiedt. Christus kan immers nooit van de
Geest en de Geest nimmer van Christus .afge-
scheurd worden. Als de Een ergens is, dan is
daar ook de Ander! Indien nu de gerechtig-
heid des geloofs werkelijk ergens gevonden
wordt dan is Christus daar. Maar - waar
Christus is, daar is ook de Geest! De Geest
der heiligmaking, die de harten tot nieuw
leven wederbaart en de mens tot goede wer-
ken dringt en hen daartoe in staat stelt. En
daarom: waar men werkelijk de gerechtig-
heid welke Christus verworven heeft gelovig
aanneemt. daar komen de goede werken. Het
.bestaat niet dat ze niet komen! Christus, zo
zegt de apostel Paulus, is ons gegeven tot
gerechtigheid, ja, maar teaelrik, onlosmake-
lijk daarvan, ook tot hei1igmaking !

De Catechismus heeft deze boodschap der
Schriften omtrent de onverbrekelijke eenheid
van de gerechtigheid-des-geloofs-zonder-de ..
werken èn het doen-van-goede-werken-door-
de-gelovigen prachtig weergegeven in Zondag
32. Daarin wordt gevraagd: Aangezien wij uit
onze ellendigheid, zonder enige verdienste
onzerzijds, alleen uit genade, door Christus
verlost zijn, waarom moeten wij dan nog
goede werken doen? En dan is het antwoord:
Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met zijn
bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook
door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld
vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse level)
Gode dankbaar voor zijne weldaden bewijzen.

Men zou -dat . antwoord kort ·zo kunnen
samenvatten :' di mensen die' door .het gelbof
- zonder de werken - geréchtvaardigd
worden, gaan vast en zeker goede werken
doen, omdat Christus door· zijn Geest zijn
werk in hen voltooit!

Als nu iemand" die VOOI' een gelovige door-
gaat géén goede werken doet, dan blijkt
daaruit, dat in hem de Heilige Geest niet is !
Dan blijkt, dat hij de Geest heeft weder-
staan en dat die van hem is geweken.
Maar - als de Geest in hem niet woont en
werkt, dan is Christus 'ook niet in hem, dan
"heeft" hij Christus niet. En waar Christus
niet is, daar is de rechtvaardigheid niet 'en
evenmin het geloof. Want het geloof kan nooit
Christus ter rechtvaardigheid aannemen los
van- de -Geest der heiligmaking. En daarom :
wie geen goede werken doet, die gelooft niet,
die kent Gods genade niet, die-j1~eftnog ,in de
zonde! .

Omdat het er nu met de goede werken zó
voorstaat, daarom predikt de .Schrift overal,
dat wie geen goede werken doet niet in het
koninkrijk Gods zal ingaan en nooit God zal
zien. Want hij gelooft niet in God die de god-
delozen rechtvaardigt. Hij veracht Gods
genade. En indien hij in die zonde blijft zal
hij dáárom verloren gaan.

* *
*

Het is weer een zaak van zijn of niet-zijn,
dat de kerk en. alle gelovigen deze dingen
verstaan en er uit leven.

Want dan alleen zal men werkelijk inzien,
dat alle goede werken niets anders zijn dan
een vrucht van Gods genade, een werk van
Christus Jezus, gewrocht door zijn Heilige
Geest. Alleen dan zal die zondige hoogmoed
gebroken worden, die nog zo dikwijls in
de gereformeerde wereld leeft, U weet wel,
die hoogmoed .van het: "wij calvinisten", wij
zijn de best onderlegden, de meest offervaar-
digen, de trouwsten in de strijd voor de ere
Gods! Alleen als we .door een waar geloof
deze dingen verstaan en ze in ons leven,
kunnen we er in komen dat de grote werker
en strijder Calvijn op zijn sterfbed verklaar-
de :. Alles wat ik gedaan heb is in de grond
der zaak niets waard. De goddelozen zullen
zich ongetwijfeld van dit woord meester
maken om het te verdraaien. Maar toch her-
haal ik het nog eens: alles wat ik gedaan heb
is niets waard, ik ben niets anders dan een
erbarmelijk schepsel! En Calvijn roemt dan
alleen in Gods wonderlijke genade. ~)

Zie, dit is 'echt "calvinistisch".
J a, het is een zaak van leven of dood deze

dingen te verstaan. Want ongetwijfeld: er.
moet rusteloos gepredikt worden dat de
gelovigen goede werken moeten doen. De eis
des HEREN moet zonder ophouden op de
conscienties gebonden worden. Maar als de
prediking van die eis niet gedragen, beheerst,
doorgloeid wordt door het geloof, dat de
goede werken welke God van ons vraagt niets
anders kunnen en mogen zijn dan gaven van
Gods genade, dan vruchten des Geestes, dan
wordt die prediking van de eis der' wet puur
remonstrants! Men kan dan in de prediking
nog zo sterk het accent leggen op verkiezing
en verwerping, dat verandert dan aan dit
erge kwaad niets. Want men is dan in de
kern der zaak een slachtoffer geworden van
een van de meest geraffineerde en dus
meest gevaarlijke vormen van remonstran-
tisme. Men is verstrikt geraakt in. een van
de dodelijk gevaarlijke, wijl zorgvuldig
gecamoufleerde listen van Satan en het eigen
zondige vlees. Men is weer' gevallen in de
zonde van het zelf wat willen zijn, het zelf
wat. willen doen voor God. '

God geve de ware prediking der goede
werken, de ware wetsprediking. Die predi-
king welke altijd weer uitroept dat Chris+us
ons gegeven is tot rechtvaardiging en heilig-
making! En dat wij Gods maaksel zijn,
geschapen in Christus Jezus om goede werken
te doen welke 'God tevoren bereid heeft, opdat
wij daarin zouden wandelen.

C. VEENHOF.

1) Calvijn zei dit in zijn: Discours d'. adieu
aux ministres, C.O. IX, 893: tous ce que i'ay
faict n'a rien vallu. Les meschans prendront
bièn ce mot: mais ie dis encores que tout ce
que i'ay faict n'a rien vallu, et que is .suis une
miserable creature. .

•
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"Eli, Eli, lama sabachtani.?"

, Toen Christus voor onze zonden stierf,
'heeft Hij een vraag gesteld waarover reeds
vele theologen zijn gestruikeld. Christus
vroeg: Mijn God, mijn God, waarom verlaat
Gij mij? Een week daarvoor had Hij echter
tot het twaalftal gezegd: Wij gaan op naar
Jeruzalem en al wat door de profeten ge-
schreven is, zal aan de Zoon des mensen
v.olbracht worden," En na de opstanding zei
Hij tot de Emmausgangers: 0 onverstandi-
gen en tragen van hart, dat gij niet gelooft
alles .wat de profeten gesproken hebben!
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn

, heerlijkheid in te gaan? . ,
Wie zo Schriftwoord met Schriftwoord

vergelijkt, krijgt het niet alleen moeilijk met
.de. vraag waarom God Christus verliet, maar
,ook.met de vraag hoe het mogelijk is dat God
Christus verliet en hoe. het mogelijk is dat
Christus daarover een vraag stelde.
, Het, antwoord van onze belijdenis-geschrif-
ten op deze vragen is zeer merkwaardig. De
vragen van de Catechismus die met waarom
beginnen worden meestal met een opdat
beantwoord, inplaats van met een omdat. De
Catechismus vraagt steeds naar ons nut.maar
onze. troost. Niet de. oorzaak van Christus
Üjd~n, maar het, doel ervan staat in de zon-
dagen 15 tot 20 voorop. .

De .Nederlandse Geloofsbellidenis, artikel
21, legt hetzelfde verband: "Hij heeft geroe-
pen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij
Mij verlaten ?, en heeft zulks alles geleden tot
.vergeving onzer zonden". Ook hier een ver-
klaring vanuit, het doel van het lijden.

De Dordtse leerregels II-4 leren: "En deze
dood is .daarom van zo .grote kracht en waar-
dizhe+d .... , omdat zijn dood is vergezel-
schapt geweest met het gevoel van den toorn
Gods en yan den vloek, dien wij door onze
zonden verdiend' hebben". .

Tenslotte is er de-meest monumentale zin
uit het avondmaalsformulier, waarin we
Iezen : "en. heeft .zich vernederd tot in de
allerdiepste versmaadheid en angst' der hel,
met lichaam en ziel aan het hout des kruises,
toen Hii riep met luider stemme : Mijn God,
miin God, waarom hebt. Gij mij verlaten?
opdat wij tot God zouden genomen en 'nim-
mermeer van Hem verlaten worden". Ook
hier het woord, opdat.

Op de vraag vari Christus aan de Emmaus-
gangers is dus het belijdenisantwoord : Opdat
wii door U verlost zouden worden moest Gij
dit alles lijden. En wie dit antwoord geeft is
daarmee zelf een verlost zondaar.

We morren echter verder zaan en die andere
vraag stellen: Hoe is het. mogelijk dat Chris-
tus de vraag stelde waarom God Hem ver-
liet. Hij wist toch waarom! Hij maakte de
Emmausgangers zelfs een verwijt dat zij het
niet wisten!

r

Deze vragen komen nog meer opdringen
als we lezen wat over dit onderwerp reeds
allemaal is geschreven.

In. de eerste plaats zijn daar de half-
vrijzinnige Groninger godgeleerden uit de
eerste helft van .de vorige eeuw. Hofstede de
'Groot, de tegenstander van De Cock, rioemt
het sterven van Jezus helemaal g-een-myste-
rium tremendum, geen verschrikkelijk ge-
heim, Hij schrijft dat de dood 'des Heren is
"eene openbaring van Gods liefde, van Jezus
volmaaktheid'Fen van' der menschen zonde,'
en we" eene opleiding van dit alles, welke
de menschen voor hunne boosheid doet
schrikken, Jezus grootheid leert bewonderen
en Gods liefde gelooven, zoodat dit sterven
'en herleven van Gods Zoon aan de wereld
eenen schok gèeft en haar eene opleiding
wordt, waardoor zij langzamerhand meer
sterft voor het zinnelijke, aardsche leven en
opstaat voor het geestelijke, .hemelsche
leven" 1). . ,

1) P. Hofstede de Groot; De Groninger God-
geleerden in hunne eigenaardigheid. Groningen
1855, p. 181. Op dezelfde bladzijde. staat nog:
"Wij kunnen en willen niet nalaten, hierbij de
Ieer-te bestrijden alsof Jezus ter voldoening aan
Gods straf eisende geregtigheid, of om Gods
straffen van ons af te wenden, door het Gode
verschuldigde Hem te betalen, dien vreeselijken
dood had moeten ondergaan".

Bij .Hofstede de Groot is alles opvoeding en
in dat verband is de roep van Christus als
een citaat uit psalm 22 een aanwijzing voor
de omstanders en ons, om in Hem te geloven.
Hier is inderdaad geen mysterium tremendum
meer, Christus is gedegradeerd tot opvoeder
en Hij is niet langer onze Verlosser, die onze
zonden op zich heeft genomen.

De vrijzinnigen gaan nog verder; voor hen
is Jezus een buitengewoon mens, meer niet. '
Het menselijk leven van Jezus had hun
belangstelling en zeer veel boeken zijn ver-
'schenen over het leven van Jezus 2). Het boek
van .Renan werd beroemd om zijn grote
vertelkunst en consequente vrijzinnigheid.
Het verscheen. 24 j\ufr 1863 te Parijs en werd
nog datzelfde jaar' in het Nederlands ver:"
taald, Uit de tweede druk van deze vertaling,
Haarlem 1864, is het volgende citaat: "De
hemel was bewolkt en somber; de aarde
was, zooals pveral in de omstreken van
Jeruzalem, droog en treurig. Gedurende een
oogenblik, .volgens sommige verhalen, .begaf
de moed hem; het was of daar een wolk voor
hem' het aangezigt zijns Vaders orizigtbaar
maakte; hem' overviel een gevoel van Wan-
hoop in zijn doodstrijd, duizendwerf smarte-
lijker dan' alle màrtelingen. In dat oogenblik
zag hij niets dan de ondankbaarheid der
inenschen; misschien berouwde het hem, dat
hij voor een verachtelijk 'geslacht leed, en hij
'dep uit: "Mijn God.. mijn God, waarom hebt
Gij Mij vèrlaten?" Maar ook mi" weder
behaalde zijn goddelijke aanleg de zege-
praal".

De vraag van Christus is. hier een wan-
hoopsschreeuw geworden. Deze gedachte
vinden we uitgewerkt bij ds J. P. Stricker,
èén van de Amsterdamse predikanten uit de
vorige eeuw, één van de tegenstanders van
Kuyper en tevens de, oom van Vincent van
.Gogh. Stricker schrijft: "Bewijst het her-
'haalde: "mijn God!" dat hij zich.. hoe
benauwd .zijne ziele ,is, nog altijd aan den
Eeuwige houdt vastgeklemd, zijn "waarom ?"
zegt. ons, dat hij, bij het hemzelven onbegrij-
pelijke gevoel, dat hem zo droevig maakt,
licht van God begeert. ZiJne klacht is tevens
eene zijdelingsche bede om eene spoedige
verlossing. Wie zich ooit aan haar geërgerd
hebbe, wij, die het ondergaan van zulk een
hooggaand lijden alsJezus ondervond, zonder
eene klacht te slaken onnatuurlijk zouden
achten, vinden niet de. minste reden om hem
die tijdelijke beneveling van de bewustheid
zijner gemeenschap met den Oneindige aan
te rekenen als eene smet, die zijne nagedach-
tenis onteert. Gelukkig prijzen Wij veeleer
eIken mensch, die in .de ure der benauwdheid
niet. anders dan in zulk een klaagtoon; als
toen Jezus uit de mond vernomen is, aan
zijn overkropt gemoed lucht geeft, en die zóó
bij God voor zijn onstuimig kloppend hart de
vurigst begeerde rust' zoekt" 3).

Ook de andere vrijzinnigen komen niet
verder dan de opmerking dat het hier een
vraag betreft om spoedig uit het lijden verlost
te. mogen worden of. een kreet in vertwijfeling
geuit.

Hiertegenover stellen we dat Christus deze
woorden citeert uit psalm 22. In doodsnood
kan, een 'vrome wel degelijk in Bijbel-citaten
spreken, maar dan is dat een uiting van
geloof en niet van vertwijfeling.

De klacht van Christus kunnen we niet
aanvaarden als een kreet van wanhoop. In
vertwiifeling, citeerta.een mens. niet. maar
bovendien heeft een Bijbel-citaat bij Christus
peelale betekenis. Kuyper schrijft daarover:

"De Schrift des Ouden Verbonds meldt dus
niet maar van hem, maar hij zelf is het, die
die Schrift des Ouden Verbonds haar inhoud
g.af, ze bezielde, ze er bracht, en ze als een
genade-geschenk aan zijn kerk schonk En die

'2) Zie daarover: A. Schweitzer : Geschichte
der Leben-Jesu-Forsehung, 'I'übingen 1913.
. 3) Jezus van Nazareth, volgens de' historie

geschetst door Dr J. P. Stricker. Amsterdam
1868, deel II, p. 188. In een. noot merkt Stricker
nog op: "Het gevoelen der ouden, dat Jezus
werkelijk door' .GoQverlaten is geweest, om hem
die helsche kwalen te doen lijden, die de zon-
daar ondervindt, 'wanneer deze in de hel door
God' verlaten wordt,- hangt met eene thans'
schier geheel verouderde opvatting van het doel
van Jezus sterven samen". Op p. 190 staat: "Je..,
zus is gestorven en het graf- bevat zijn stof".

Schrift gaf hij haar, niet als een uitwendig
kleinood, maar zelf in die Schrift tot haar
tredende, zich zelven in die Schrift aan haar
toonende, een vooruitzend'en van zijn beelte-
nis, als we zoo zeggen mogen, zoolang hij in
eigen persoon er nog niet was" 4).

Als de zaken zo staan gaat het wel degelijk
over met vol bewustzijn uitgesproken woor-
den. En al is het waar dat ze voor de omstan-
ders een verwijzing naar de profetie over de
Messias inhouden, ze zijn meer. dan een op-
voedende les, zoals de Groninger theologen
leerden. Deze woorden in dit uur voor de
tribune van de wereldmachten en voor Gods
aangezicht gesproken, gelden in hun volle
omvang en betekenis. Bij onze vragen moeten
we er volle ernst mee maken. We hebben ook
niet te maken met een oratorische vraag, of
een schijnvertoning. God· verliet Christus
werkelijk en toen vroeg Christus: "Waarom?"
Zo blijft het uitgekristalliseerde mysterie, dat
onze grote Profeet en Leraar, de -eigenlijke '
Uitlegger van de Schriften, zèlf om verkla-
ring' vraagt 5).. ..' ,

We geloven dat wemet deze vraag verder
komen .door de schampere opmerking van de
DUitse hoogleraar R. Bultmann: "Wie weet;
dat hij na drie dagen opstaan zal.zveor hem
kan klaarblijkelijk het sterven niet veel ge-
wicht in de schaal leggen" 6).

Slechts vanuit de gedachte aan deverzoe-
ningsdood van Christus kunnen we iets van
het mysterie begrijpen. Indien Christus aan

, het kruis 'zich getroost had met de weten-
schap dat God Hem niet verstoten zou' en dat
Hij na drie dagen opstaan zou,' dan had Hij
niet' voor onze zonden geleden, dan was Zijn
sterven klaarblijkelijk van weinig gewicht.
'Christus is een volkomen Verlosser. Hij

'wist 'dat ook-deze verlating' voorbij zou gaan .
Maar Hij heeft van zijn profetische kennis
geen gebruik gemaakt, geen gebruik willen
maken om het lijden te verdringen.

God heeft schrikkelijk. en werkelijk ge-
toornd 'op zijn Zoon, die 'de zonden van de
wereld droeg.' Het was geen vertoning maar
dodelijk ernstige werkelijkheid. En deze
toorn van God heeft Christus naar zich toe
getrokken. Hij heeft het leed gedragen als
èen onschuldig Lam. Toen heeft Hij niet
geaacht: Deze toorn is r eigenlijk niet voor
Mij bedoeld en het is een toorn van korte
duur. Neen, Hij hèeft de realiteit van de toorn
'Gods niet verdrongen en Hij heeft zijn on-
schuld volgehouden. Zo heeft Hij de toorn van
God over zich gehaald, want toen "was er geen
ontkomen meer aan. Hij sloot alle vlucht-
wegen van het menselijke. depken af en toen
worstelde Hij drie uren lang met de grote
vraag: Waarom. waarom hebt Gij Mij ver-
laten, mijn God?

Tegenover de hele en halve vrijzinnigheid
krijgt zo onze· belijdenis van de verzoening
door voldoening zijn grondslag in dit ontzag-
wekkende Schriftwoord. Een borg kan bi; de
mensen wel voor een ander betalen. Maar
een straf ondergaat). kan men niet voor een
'ander. Dan blijft het altijd bij het uitzitten
van zoveel dagen celstraf of het ontvangen
van een aantal stokslagen. De toorn die bij
'deze straf behoort, raakt een borg niet. Hij
is slechts plaatsvervanger voor de uitwendige
straftoediening. .. .

'Maar de straf op de zonde is niet in de
eerste' plaats het betalen of het ondergaan
van straftoediening. God toornt over de
'zonde ;' Hij is een vijand van het kwaad. Het
kruis van Christus is daarvan een zichtbaar
teken. Indien het kruislijden zelf het onder-
gaan van Gods toorn is, dan had een gewoon
'mens voor' de zonde kunnen liiden. Vele
mensen hebben immers het kruislijden gedra-
'Ei;èn.en' er zijn mensen geweest die méér
hebben gedragen dan zulk een bitter lijden!

Wat Gods toorn over de zonde is, kunnen
'wij op aarde niet weten. Christus heeft voor
cns deze toorn Gods gedragen. Hij was een
borg die wél de toorn in de straf ondervond.
Hij heeft de toorn Gods niet verdrongen en
daarom streed Hii met de vraag waarom God
over zijn onschuldige Zoon toornde. Zo werd
Hij onze Verlosser 'voor eeuwig .

J.,STELLINGWERFF.

4) Dr A. Kuyper; Zijn uitgang te Jeruzalem.
Kampen, .1912, p. 155.. .

5) Dr K. Schilder; Christus in zijn. lijden.
Kampen, 1952. deel III, p. 199... .

6) Bultman, door dr Herman Ridderbos, in
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Einde van een Kuyperiaanse wereld
Uiig: G. F. Callenbach N.V. Ie Nijkerk. 1938.
H. M. van ~andwljk: "Een Zoon begraaft zijn Vader"

IV: VanzelfsprekendheidsgeJoof

De tijd is nog niet, wellicht nog lang niet,
gekomen om de geschiedenis te schrijven van
Kuypers erfgenamen. Zeker zal deze geschie-
denis eens geschreven moeten worden, maar
een karaktervast en tevens breed georiën-
teerd en diep peilend historicus zal daarvoor
nodig zijn, en vele zullen de moeiten zijn die
overwonnen dienen te worden eer hij zich
aan de schrijftafel kan zetten. Een tweede
generatie goed weer te geven, zowel in haar
afhankelijkheid van de heengegane voorman'
als in haar eigen specifieke kenmerken, vergt
een uiterst betrouwbare en pluriforme ana-
lyse. De samenstelling van zulk een analyse'
behoort bijkans tot de onmogelijkheden in
het tijdperk waarin die tweede generatie
voor een deel nog leeft en optreedt, 'nog afge-
zien van het feit dat zoveel particuliere bron-
nen nog niet of nauwelijks ter beschikking
staan. Want de publieke zijde van het leven.
vormt slechts een pect van het werkelijke
leven. Steeds weer staan de historici er ach-
teraf verbaasd over hoe weinig aan tijdgeno-
ten bekend is geweest van de werkelijke
motieven en stimulansen van grote persoon-
lijkheden en leiders in' de algemeen-politieke
'maar ook in de kerkelijke geschiedenis. Het-
geen op zich zelf inmiddels niet te. veroorde-
len is, want ook" openbare leiders hebben,
recht op een eigen particulier leven. Des te
meer echter moeten eigentijdse polemisten
oppassen met het geven van historische
résumé's van tegenstanders en hun bolwer-
ken; vooral wanneer zij daar geen persoonlijk
contact mee onderhouden. Het is de moei-
zame taak van' de eigentijdse -apologeten dat
zij zich enerzijds om des gewetenswille geroe-

- pen achten bepaalde tijdgenoten te bestrijden
en af te' wijzen, terwijl ze aap. de andere kant
kunnen weten dat zij in hun menselijke
beoordeling zo vaak fouten zullen maken en
dat de latere historievorsing deze fouten eens
duidelijk zal aanwijzen. Daarom is apologe-
tiek en polemiek nog niet veroordeeld, inte-
gendeel, ze blijven in vele gevallen noodza-
kelijk, mits we maar bedenken dat ze niet
het arbeidsterrein mogen zijn van al wie
slechts een pen zou kunnen grijpen! 'En wie
zich opmaakt om tijdgenoten te bestrijden
moet zich van al deze moeilijkheden' wel
ernstig hebben rekening gegeven. Als de
strijd gevoerd wordt in tijdschrift of boek-
werk dienen de strijdende partijen wederzijds
bereid te zijn hun stukken' zo zorgvuldig
mogelijk op te stellen en te pogen zo min
mogelijk persoonlijke gesteldheden en parti-
culiere bijkomstigheden een rol te laten
spelen, aangezien deze in de tijdelijke front-
positie wel een belangrijke rol kunnen spelen,
maar uiteraard slechts tijdelijk het karakter
van het front bepalen.

Een drie weken geleden typeerden wij
enige tegenstanders van de Kuyperiaanse
wereld door de term, Cmmoqelijkiieidsqe-
loof, waarmee uiteraard slechts een zeer
bepaald maar toch wel belangrijk facet was
weergegeven van de overtuiging der tegen-
standers in het Barthiaanse. kamp. Thans
maken wij opnieuw een zeer bepaalde door-
snede, wanneer wij willen spreken van het
Vanzelfsprekendheidsgeloof dat 'met de
jaren optrad binnen de Kuyperiaanse wereld.
, ' Wij .gebruiken met opzet de term "Kuype-
riaanse wereld", opdat men weet dat wij het
hier niet speciaal over een kerk hebben of
haar theologen, dan wel een partij en haar
politici, al zijn velen hunner hierbij betrok-
ken, maar over mensen die in' een zekere
School werderi opgevoed, die van Kuyper.

Als wij desondanks spreken over de' Kuype-
riaanse wereld en niet over de Kuyperiaanse '
school,' geschiedt zulks om te voorkomen dat

men de geestelijke Ieerlingen van Kuyper zou
identificeren met hetgeen men thans wel
noemt de Kuyperiaanse wereld, een fout die
door voor- en tegenstanders nog al te veel
gemaakt wordt. Want een school wordt ge-
kenmerkt door het uitdragen van en opvoeden
in een leer, een bepaalde werkmethode, een
zekere aanpak, wil men zeer speciale begin-
seleii, maar de Kuyperiaanse Wereld heeft
in dit geval wel met de School van Kuyper
te maken, maar wordt toch voor alles geken-
merkt door een zekere mentaliteit, die met de
jaren veranderlijk is, en onderworpen kan
zijn aan invloeden diJ helemaal niet komen

r
uit de school waaruit die wereld is opgeko-
.men, al realiseert men zich dat niet altijd. Zo
zou het zijn in te denken dat de nagelaten
kring van een leermeester, met al wat hij
heeft, opgebouwd in de loop der jaren, wel
degelijk in strijd komt met de beginselen van
de oorspronkelijke leermeester. Wie iets weet
uit de geschiedenis der schoolvorming weet

. dat dit het aloude drama is van menige grote
schoolstichter !

Zulk een kortsluiting' met de leermeester'
kan op twee maniere;" geschieden: men kan'
zijn beginselen loslaten door ze openlijk te
bestrijden of te weerleggen, ze uit de tijd te
achten dan wel plots door nieuwe inzichten
vervangen, én men kan de leringen Vim de
Meester' voor vanzelfsprekend verklaren,
voor iets waarover men in eigen kring niet
meer behoeft of' ook maar zou mogen discus-
siëren : in beide gevallen vindt een wezenlijke
kortsluiting plaats met de profetische roeping
die de Leermeester zich stelde. Zowel opwek-
king tot polemiek als haat tegen polemiek kan
hieraan gepaard gaan, maar wat vaak achter-
wege blijft is de diepe' bezinning op de stellin-
gen van de Meester, de confrontatie van zijn
arbeid aan de nieuweinzichten die verkregen

.. r
ZiJn. r'

Is de Kuyperiaanse-wereld van de laatsté
twintig jaren vrij gebleven van dit Vanzelf-
sprekendheidsgeloof ? Ik meen van niet! Ik
geloof dat wij ten dezen zelfs mogen spreken
van Neo-Kuyperlanen, waaronder zich be-
vinden die zich nog beroepen op de naam van
de oude leider; maar zijn zij ooit bij hem

-werkelijk ter Schole geweest in die diepe
religieuze zin waarmee Kuyper gans de
wereld' terug riep naar haar Schepper?

Er ligt zowel vanuit het Onmogelijkheids-
geloof der Barthianen als vanuit het Vanzelf-
sprekendheidsgeloof der Neo-Kuyperianen
een zekere kortsluiting met het gereformeer-
de, "oud geloof" en zeker met "de oude gees-
tesgesteldheid". Het is merkwaardig om bij
nadere analyse te ontdekken hoezeer hier
verschijnselen parallel lopen van stromingen
die elkaar zo scherp bestrijden. '

Als gevolg van deze religieuze kortsluiting
heeft het Onmogelijkheidsgeloof veelal de
middelen verworpen om het geloof te dienen,
terwijl het Vanzelfsprekendheidsgeloof steeds'
weer het gevaar loopt deze middelen te
verabsoluteren! Vandaar dat wij aan de
ene zijde van Barthiaanse kant aanvallen zien
gepleegd op de Vrije Universiteit en de Chris-
telijke Partij formatie, die wij gereformeer-
den onmogelijk kunnen goedkeuren, omdat
wij daarachter de religieuze kortsluiting ver-
moeden ten aanzien van het Bijbels geloof en
de Bijbelsecultuuropdrachten in deze wereld,
terwijl wij aan de andere kant soms verdedi-
gers lezen en aanhoren van de Vrije Univer-
siteiten de Anti-Revolutionaire Partij, die tot
onze droefheid niet altijd bereid zijn door te
stoten tot de centrale geloofswaarheden waar-
uit ,peze stichtingen eens zijn opgekomen.

Wat deze laatste stroming betreft, wij ont-
dekken dan soms een (naar wij menen in de
grond onbedoeld) losmaken van deze zaken
van de centrale geloofswaarheden die het
gereformeerde volk belijdt. Zozeer worden in
de discussie de middelen op de voorgrond

gesteld dat de geloofswaarheden in het debat'
soms bestempeld worden als "theoretische
aangelegenheden" of als "overdreven scherp-
slijperij". Dit te horen van een front dat zich
juist qua front op Dr. Kuyper beroept kan
droef stemmen, evenals het feit dat men in
zekere kringen geneigd is meer op organisa-
torische vragen te letten dan bereid te zijn
te spreken over een geestelijke analyse.

Nu moet· één ding direct erkend! Zou men'
ons kunnen tegenwerpen dat wij uitsluitend
of ook maar een teveel aan theoretische
vragen voorleggen, dan wel strikt weten-
schappelijk-theologische problemen, dán heeft
men het recht deze naar de 'studeerkamer te
verwijzen, waar deze vragen naar bun aard
behoren. Want theoretische, wetenschappe-
lijke, en dus ook theologischevragen zijn niet
van onbelang, maar verdienen op langere
termijn een eigensoortige behandeling. Wat
dat betreft hebben wij bij deze .klacht onzer
tegenstanders o,ns wel af te vragen of wij
aanleiding hebben gegeven tot dit verwijt,
ook al zou men aan de andere kant dan 'nog
het recht niet hebben gehad daarmee onze
critiek af te doen. Want wie niet bereid is
het bestaan van de Vrije Universiteit en de
Anti-Revolutionaire Partij te verdedigen of
te laken aan de hand van een zeer persoon-
lijke en actuele geloofsanalyse, waarbij men
zijn gesprekspartner oproept om vrij In het
debat te werp~n wat werkelijk me(de religie
te, maken heeft, zou zeker een verdediging of
een aanval doen horen die niet in de geest van
Kuyper IS, maar die Juist veeleer zouden
behoren tot diè 'uitingen uit zijn School,
waarover Kuyper zelf zich in' zijn laatste
levensjaren hog zo verontrust heeft.
. Wie de middelen 'die Kuyper en zijn genera-

tie hebben aangegrepen ook vandaag niet als
middelen blijft zien, maar als doelstellingen
gaat aanvaarden; wie deze middelen binnen
eigen kring "fatsoenshalve" aanvaard wil zien
en niet als gevolg van spontane overtuiging
en concrete beoordeling dezer instituten,
bemoeilijkt ieder debat over al deze aánge-
legenheden, 't zij dit debat uiteindelijk' nega-
tief dan wel positief zou uitvallen. Ook is
het natuurlijk onmogelijk geworden om al
deze zaken te bespreken zonder de volle
werkelijkheid mee te tellen alsmede de
recente geschiedenis 'in onze en anderer
kring. Daarbij zal van geen' '~nkele zijde "
een visie gedicteerd kunnen worden; er
zal rustig geluisterd en gesproken moeten
worden, soms weerlegd, soms ook toegegeven
dat eigen visie niet altijd juist 'en volledig'
was.

Dit punt is van groot belang, meer dan
sommigen misschien denken. Want het debat
is steeds het moeilijkst te voeren met heel
verre tegenstanders en met de naaste geest-
verwanten met wie men niet alleen ernstige
meningsverschillen heeft gekregen' maar ook
nog altijd uitgangspunten gemeen heeft.

Want dat er debat in deze tijd noodzakelijk
blijkt over de erfenis van Kuyper, daarvan
gaan wij uit als een feit, een feit dat zich
reeds meer dan tien jaar, notoir heeft betoond.
Maar [uist daarom komt het er op aan de
voorwaarden tot dit debat, waar en met wie
ook gevoerd, zo gunstig mogelijk te maken,
wijl het hier geen zakelijke belangen raakt,
maar een religieuze erfenis en een blijvende
religieuze roeping. Deze nu moet los van
persoonlijke vooroordelen en verhoudingen,
in strikt religieuze sfeer worden doorgespro-
ken. Dat is de opdracht van deze tijd, wil er
werkelijk een getuigenis ten goede van ons
uitgaan! Wil niet het isolement iets worden
wat noch Bilderdijk noch Groen van Prin-
sterer noch Kuyper ooit bedoeld of zelf door-
leefd hebben.'

Welnu, een punt waarop het gesprek tussen
de Barthiaanse leerlingen en die van Kuyper
reeds in de twintiger. jaren moeilijk is ge-
weest, is dat men van gereformeerde' zijde de
dogmatische critiek van Barth eerlijk beant-
woord heeft en vaak scherp doorgesproken,
maar dat men de ethische criiiek van KarJ
Barth op de "gereformeerde wereld" veelal
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naast zich neer gelegd heeft, terwijl juist op
dit punt ook binnen eigen kring het .conflict
en de discussie uitbrak. Wat dat .aangaat zou
de. vraag gesteld kunnen worden of wij .de
dogmatische critiek van Barth op de gerefor-
meerde leer .niet moeten onderscheiden van
zijn ethische critiek op de gereformeerde
wereld.

De geschied wetenschap leert ons dat wij
nooitvrezen moeten verhoudingen en gebeur-
tenissen eens geheel anders te bezien dan wij
"vanzelfsprekend" achtten totop heden. Wij
zouden dit eens kunnen toepassen op Karl
Barth en Schilder. Men heeft ze altijd bena-
derd vanuit de figuur der tegenstelling. Maar
wij zouden ze in hun onderlinge verhouding
ook eens anders kunnen benaderen, waardoor
ons een ander aspect in hun verhouding tot
de Kuyperiaanse wereld duidelijk wordt.
Het is, namelijk merkwaardig dat strikt
feitelijk gezien geen theologen de oude
Kuyperlaanse wereld heviger hebben aange-
vallen dan Karl, Barth en Schilder. En in feite
hebben ze gelijke afkeer gehad van de Van-
zelfsprekendheids-mentaliteit der Kuyperia-
nen. Want ondanks zich zelf, en ondanks zijn
hevige afkeer van Karl Barth, lag de latere
afwijzing der Kuyperiaanse wereld door
Schilder wel degelijk ethisch bezien in het.
verlengde van Karl Barth, die ook reeds had
opgemerkt dat de Kuyperiaanse wereld niet
zo Christelijk was als deze leek ,en
vooral voorgaf te zijn. Barth had het in
de twintiger en dertiger jaren openlijk
gezegd, Schilder zou het, heviger wijl
intenser met de Kuyperiaanse wereld ver-
bonden, herhalen in de veertiger en vijf-
tiger jaren. Beiden, Karl Barth en Schilder
hebben dynamiet gelegd onder de Kuyperi-
aanse wereld zoals deze was opgebouwd,
Barth van buitenaf, Schilder van binnenuit.
Barth deed het omdat hij de Kuyperiaanse
wereld veel te biblicistisch en confessionalis-
tisch vond, gelijk hij het uitdrukte, Schilder
omdat hij haar te weinig wezenlijk Bijbelvast
en confessiegetrouw achtte. 'Beider slagen

. .kwamen hard aan, vooral daarom omdat én
Barth én Schilder kennis droegen van de
moderne wijsbegeerte en daardoor de moder-
ne mens wisten toe te spreken en wakker te
maken. Ik geloof dat iedere bestudering van
Prof. Dr. K. Schilder in zijn tegenstelling tot

• Karl Barth mislukt of onvolledig is wanneer
men hem óók niet eens n a ast Karl Barth
durft plaatsen, hoezeer ze ook dogmatisch
van elkaar verschillen. Maar in hun ethische
critiek op de Kuyperiaanse wereld hebben ze
op elkaar aangesloten.

Op de hevige aanvallen van Barth . en
Schilder reageerde het Kuyperiaanse kamp
heel verschillend: deels maakte het zich
openlijk van Kuyper los (meende dit althans
te doen !) en volgde Schilder, deels kreeg men
meer en meer oog voor de "waarheidselemen-
ten" van Kar! Barth, vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog (zie bijv. sommige artikelen en
'Citaten in "De Strijdende Kerk" der vijftiger
jaren!) deels bleef men de Kuyperiaanse
wereld als een vanzelfsprekendheid aanprij-
zen, vooral in de politiek, overigens met
<dalend succes. Min of meer geïsoleerd, in de
oorspronkelijke betekenis van zelfstandig,
'staan daar dan nog de beoefenaars der Calvi-
.nistische Wijsbegeerte. Hoe men dezen ook
beoordelen wil, men kan niet ontkennen dat
:zij bereid zijn Kuyper en zijn leerlingen
critisch te bezien, iets wat men hen aanvan-
'kelijk zeer kwalijk nam, Hun gemeenschap,
die zij gaarne als beweging typeren, wordt
'eerst begrepen als protest tégen alle "Van-
'zelfsprekendheidsgeloof" en conform, deze
-overtuiging zou niets minder in hun geest
zijn dan wanneer meri hun wijsbegeerte als
een dor systeem of een strakke' systematiek
beschouwde.

De tot op heden aangegeven lijnen vormen
'ongeveer de achtergrond waartegen de schrij-

'ver H. M. van Randwijk de bestanddelen van
zijn boek "Een Zoon begraaft zijn Vader"
opsloeg, welk boekwerk door hem op 'het
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van Willem de MérocLe

Dien Gij besloot te zoeken,
Hij ontkomt U niet,
Al kruipt hij in de hoeken
Van moeite en verdriet.

Gij weet hem wel te' vinden
In arbeids schuur,
Waar hij zich als een linde-
blad drukt aan den muur.

En mocht hij zich verschuilen
IJ:l liefde en plicht,
Een kever in rozen tuilen
Tussen schaduwen licht,

Gij schudt hem uit de bloemen
Met tedere spot,
Tot hij U zal noemen:
Mijn Heer en mijn God!

Uit: Kringloop (1936); Gedichten 11 (1952), 224.

Wie 'zo dicht, is zelf op de vlucht geweest. En is nog zo persoonlijk gewond,
dat hij van uit' de nieuw verworven zekerheid van het geloof zijn ziel - en
die van anderen - te troosten weet met de herinnering, door het wonder van
het woord gestold tot het gaaf kristal van dit gedicht. ,

En dan komt, wat het hart als slótsom won, hier het eerst: "Dien Gij
besloot te zoeken". Dat is hier geen dorre kennis uit het kerkboek, maar levende
ervaring van de uitverkiezing in zijn tijdelijk bestaan, en dáárom er achter.
Hij heeft de hand Gods gezien, gevóeld het gebaar waarmee hij in het nauw
gedreven IS, tot hi] in het volle licht lag te stamelen: mijn Heer en mijn God!
Daarom spreekt hij hier niet óver God, maar tót God.

De eigen, al te persoonlijke ervaring versluierend, werkt hij de kern-
gedachte van de eerste twee regels drieledig; en allengs rijker.. uit. Eerst in
een aanwijzing-zonder-meer : het wegkruipen in de schemerhoeken van moeite
en verdriet. Dan in een vergelijking: het zich klein maken als een lindeblad
tegen arbeidsgroten muur. Tenslotte in een rechtstreeks beeld: de tor die
onder de beschuttende schaduw van de bloembladen wegduikt in de rozen van
het leven, liefde en plicht. In een prachtigen climax sluit dan bij het directe

. beeld aan, het~majesteitelijke,,'eind: de souvereiné liefdedaad die dwingt -tot
de erkenning van DEN NAAM.

Door dit Kleine gedicht trilt de blijdschap van het gevónden zijn. De
blijdschap van' de' gelijkenis van het verloren schaap. Zulke gedichten kunnen
een rijkdom in het leven worden voor wie ze doorvoélt. Omdat ze dan de
waarheid anders brengen dan in den vorm van het schabloon.

, '

J. BOSCH.

Congres van Christelijke Letterkundigen in
1938 was aangekondigd als een roman waarin
de geest van Kar! Barth zou duidelijk worden.
Want H. M. van Randwijk hield op dat
congres een pleidooi voor de betekenis van
Kar! Barth voor de literatuur.

Wij kunnen thans overgaan tot deze roman
zelf !
(Wordt vervolgd). G. PUCHINGER

BOE K BES PRE K I,N G
K. Schilder, Schriftoverdenkingen ,I,
Schriftoverdenkingen uit de jaren
1915-1933. (Verzamelde werken Af-
deling II, deel I). Oosterbaan en Ie
Cointre N.V., Goes. 1956.

11.
Wat in deze tweede afdeling van de "Ver-

zamelde Werken" is gebundeld, werd doorde
redactie daarvan aangeduid' met de naam
"overdenkingen". Deze typering van de
daarin bijeengebrachte pennevruchten van
Prof. Schilder is van de schrijver zelf. In het
Woord Vooraf van zijn "Licht in den Rook"
omschreef hij wat daarin was samengebracht
namelijk aldus: "Meditaties in den gewonen
zin bedoelt deze bundel niet te geven. Het
geheel wil niet anders zijn, dan een samen-
vatting van "overdenkingen", die aan woor-
den van de Heilige Schrift zijn ontleend,' en

. het licht, dat. ons eruit tegenstraalt willen
opvangen". Omdat de opstellen, welke in dat
deel - en de twee volgende - ongeveer
hetzelfde karakter hebben als de stukken uit
"Licht in den Rook", werd als verzameltitel
het woord "Overdenkingèn" gekozen.

,

Zoals men ziet : Schilder wilde deze over-
denkingen niet "meditaties" noemen. Of beter
gezegd: hij wilde daarin per se geen "medi-
taties" geven. Voor wie ook maar een beetje

. van de gereformeerde "stichtelijke" lectuur
af weet, is het ook onmiddellijk duidelijk
waarom hij dat niet wilde. Het woord, het
begrip, "meditatie" had namelijk in de gere-
formeerde wereld van het eind der vorige en
het begin van deze eeuw een bepaalde, scherp
omlijnde, inhoud gekregen ten gevolge van
wat Kuyper onder die .naam in het licht
zond. Bijna een halve eeuw heeft Kuyper
namelijk week in week uit in Standaard en
Heraut een speciaal soort "overdenkingen"
gepubliceerd, welke hij "meditaties" noemde.
Deze waren destijds zeer geliefd. Speciaal,
haar Kuypers eigen getuigenis, bij zijn lezer-
essen. Prof. Hepp verklaarde zelfs 'èenmaal :
"Misschien breken, er tijden aan, dat zijn
(Kuypers) theologisch-wetenschappelijke. wer-
ken hoofdzakelijk door godgeleerden van
professie zullen worden geraadpleegd, dat
zijn staatkundige geschriften slechts door een
beperkten kring' van mannen zullen worden
nageslagen; maar zijn, meditaties zullen
onder het Gereformeerde volk een blijvende
bron van zielsgènot zijn vele eeuwen lang".
(De Reformatie, Ie Jaarg. No 7). Deze profe-
tie, het worde even terloops. opgemerkt.' is
aanvankelijk niet 'in vervulling gegaan. Tien
jaar nadat Prof. Hepp dit schreef zei=de uit-
gever Kok mij eens, dat hij de meditaties
van Kuyper ,.met geen stok" de deur uit kon
krijgen. En ik betwijfel zeer of ze nu nog
worden gelezen! Op. de boekenaucties kan
men de bundels thans voor een paar dubbel-
tjes kopen. '

Wat Kuyper :onder een "meditatie" ver-
stond heeft hij zelf eens aldus omschreven:
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"Een Meditatie is heel iets .anders dan een
leerstellig betoog, en verschilt geheel van een
Schriftuitlegging. Gaat ge mediteren, dan
trekt ge u uit uw gewonen gedachtengang in
het heilige terug. Ge scheidt er u niet mee
af van de wereld, maar werpt u toch niet
meer zo klakkeloos op de werkelijkheid,
waarmee ze zich anders aan u opdringt. Los
laat ge de wereld dan in uw Meditatie wel
niet, maar ze wordt u bijzaak, terwijl hoofd-
zaak in de Meditatie eeniglijk is en blijft' het
u inleven met uw gewaarwordingen in de
gemeenschap met het Eeuwige Wezen. In de
Meditatie legt de ziel aan de wereld het
zwijgen op, om alleen wat God tot de ziel
spreekt te beluisteren. In het daadwerkelijke
geloofsleven bij de kwijting van. onze roeping
zijn we actief, maar in de Meditatie schier
enkel passief. Opzettelijk brengen we in ons
mediteren onszelf tot zwijgen, om ons. hart ~
voor het spreken Gods tot onze ziel te ont-
sluiten". (De Heraut, No 2000, 21 mei 1916).

Het zou zeer de moeite waard zijn deze
kuyperiaanse omschrijving van "mediteren"
en "meditatie" eens zorgvuldig te analyseren.
Ik wijs er hier alleen op, dat Kuyper uitdruk-
kelijk verklaart, dat zijn meditaties "heel iets
anders" zijn dan' Schriftuitlegging. Als mijn
vader mediteert exegetiseert hij niet, moet
Prof. H. H. Kuyper eens gezegd hebben!
Terwijl Kuyper nu afwijst de gedachte, dat
zijn meditaties schriftuitlegging geven, om-
schrijft hij ze positief als weergave van wat
hij bij het "zich inleven" met zijn "gewaar-
wordingen in de gemeenschap met het
Eeuwige Wezen" ervaart, als datgene wat
men hoort als men beluistert wat God tot de
ziel zegt. Bij het mediteren ontsluit men het
hart voor wat God .,tot' onze ziel" spreekt.
Met dat spreken bedoelt Kuyper dus blijk-
baar een spreken dat niet -door middel van
de Schrift tot de mens komt. Althans niet in
eerste instantie. Het is veelmeer de weergave
van gedachten, ~moties,. aandoeningen, in-
drukken, belevingen, wélk'e in de gelovigen
bij de, gemeenschapsoefening "met het
Eeuwige Wezen" - -waarbij uiteraard de
Schrift toch ook nog een belangrijke rol blijft
spelen -, opkomen. Kuypers meditaties geven
dus een stuk "bevinding" en dan speciaal van

.die, welke jn .het, individuele ..Ieven, .en.-dan
weer vooral van die welke in de emotionele
zone daarvan wordt doorleefd.

Wie het werk van Schilder ook maar
oppervlakkig kent, beseft onmiddellijk, dat
hij van de zaak en dus ook van het woord
mediteren in Kuyperiaanse zin niet veel
moest hebben. Al wat zweemde naar "my-
stiek" wees hij af. Mystiek was voor hem: "de
leer en de techniek eener (beweerde) onmid-
dellijke godskennis, waarvoor de Schrift geen
plaats heeft". Het was hem altijd en zo
.ook bij zijn "overdenkingen" vóór alles om
de Schrift zèlf te doen. Het ging hem vóór
alles om het verstaan en het doorgeven dáár-
van, In tegenstelling met Kuyper zou hij
zeggen, dat hij in zijn overdenkingen in de
éérste plaats- uitleg der Schrift wilde geven.
Van een weergeven van de reflexen op de
gemeenschapsoefening met God in Christus
in de ziel was Schilder kopschuw. Om maar
niet meer te noemen: als hij zich met de idee
van de weergave daarvan bezig hield kwa-
men - afgezien van andere - vragen als
deze bij hem op: Kan ik me, wat ik zo ervaar,
wel zuiver bewust worden? Eh : kan ik, als
ik het me bewust zou worden, dat wel zuiver
weergeven? En: heeft het nut, .dat wat' ik
zo ervaar aan anderen mee te delen? En
welk arjwoord Schilder, OP deze vragen zou
geven is zonder meer duidelijk.

Neen, Schilders overdenkingen geven vóór
alles Schriftuitleg. Met grote nauwgezetheid
gaat hij na wat de Schrift zelf zegt. Maar bij
die uitleg blijft hij niet staan. Zijn overden-
kingen zijn toch nog wat anders dan exegese.
Gegrepen door het woord dat hij las, ver-
werkt hij dat. Zijn sterk associatieve geest
ziet en zet het in relatie met andere Schrift-
gedeelten, met héél de Schrift. En hij hoort
het midden in de situatie, de nood en de strijd
van zijn dagen. Zo komt hij tot een verwer-
king van het Schriftwoord. Meestal - hoe
kan het bij hem ook anders - met een dog-
rnatische inslag. Schilder hoort en ziet in de
door hem voor zijn overdenkingen gekozen
Schriftgedeelten de grote: motieven der
Schriftopenbaring : ambt,' verbond, kerk,
verkiezing enz. Zijn aandacht is vooral ook
geboeid door de gang van de heilshistorie.
Die dominerende Schriftmotieven versehij-

nen voor hem in de gekozen tekst onder een
bepaald aspecten in een eigensoortige
relatie en situatie. Dat alles nu geeft hij in
zijn overdenkingen weer. En dat geschiedt
steeds met grote geladenheid en bewogen-
heid. Schilder· was precies het tegenoverge-
stelde van een interesse- en passieloze bijbel-
lezer. Neen, hij hoort de Here spreken en is
daar met heel zijn existentie in betrokken.
Er trilt zo een diepe "bevinding" in zijn
woorden. Het woord heeft hem geráákt. Maar
die "bevinding" treedt nooit direct- aan' de
dag. Ze wordt ook nooit als zodanig beschre-
ven. Ze is als een ondertoon in -wat hij zegt.

Zo schreef Schilder zijn "overdenking·en".
Ze zijn inderdaad "ontleend" aan woorden
van de Schrift en ze willen inderdaad het
licht, dat ons er in tegens tra alt, opvangen.
En wat voor een schatten heeft Schilder zo
uit de Schrift opgedoken! En daarom 'zijn
we dankbaar dat ook dat deel van Schilders
schriftelijke nalatenschap - naar zijn eigen
overtuiging een zeer belangrijk deel -'- op
deze 'wijze, bewaard en' toegankelijk is
geworden.

Het komt' er nu op aan dat goed te.
gebruiken!

C. VEENHOF.

I

Het is ons voornemen in" enige artikelen
aandacht te geven aan het economische
aspect van het leven in Nederland, zoals zich
dit aan ons voordoet. Door te spreken van
het economische aspect van het leven, heb-
ben wij reeds aangegeven, dat het economi-
sche aspect niet het enige is. Er zijn immers .
volop en aan alle .kanten .de aanknopings-
punten met de andere sectoren van het leven,
bij welke onderlinge relatie er zelfs van een
zekere mate van onderlinge afhankelijkheid
kan worden: gesproken. E'en bepaalde econo-
mische ontwikkeling in enig land kan nu
eenmaal, om maar iets te noemen, niet los
gezien worden van de politieke verhoudingen
in het betreffende land, die doorgaans bepa-
lend zijn voor de richting, die ook in econo-
misch opzicht wordt dngeslagen,

Het economisch aspect is ongetwijfeld be-
langrijk, ook al delen wij niet 'het oordeel
van Gustàve Le Bon, die in "Hier et Demain"
(gisteren en morgen) verklaarde "Bien que
souvent invisibles, les-nécessités 'économiques
sont les grandes- régulateurs du monde
moderne". (Hoewel vaak onzichtbaar, zijn de

. economische noodzakelijkheden 'de grote
+ regelaars Ç.ell< moderne wereld}, Voor deze,

schrijver was de overheersende positie van
.deze door hem geziene economische noodza-
kelijkheden zo vaststaand, dat hij verklaarde
"Dans la phase actuelle du monde, les actions
des peuples et les rois sont dominés par des
nécessités économiques beaucoup plus fortes
que leurs volontés". (Zoals de toestanden nu
zijn, worden de handelingen van' de volkeren
en vorsten beheerst door economische om-
standizheden, die veel sterker zijn dan hun
wil). Men onderschat daarbij ongetwijfeld die
factoren, gelegen in het levensbeschouwelij-
ke, nationale en internationaal politieke vlak,
die vaak een dominerende positie innemen
en waaraan zelfs economische noodzakelijk-
heden eenvoudig worden opgeofferd. De
crisis rond het Suez-kanaal is daarvan wel
een sprekend bewijs. Economisch gezien is
het beleid van Nasser bij uitstek geschikt om
zijn land economisch spoedig tot een bank-
roet te brengen. Zijn schending van aange-
gane overeenkomsten, door de volledige be-
schikking over het Suezkanaal op te eisen
voor zijn land, moge nationale gevoelens
bevredigen, het berooft het land gelijktijdig
van die economische krachten en hulpbron-
nen, die het node kan missen. Indonesië, om
niet meer te noemel}, is er eveneens een
bewijs van, dat de economische noodzakelijk-
heden bij het bepalen van de richting, waarin
landen en volken zichtbewegen, niet de door-
lag ,!teven. Wat zowel het Suezkanaal-conflict
als het gebeuren in Indonesië ons kunnen
leren is, dat geen land, zonder zelfmoord te
plegen, ongestraft op langere termijn een
volkomen autarke economische politiek kan
voeren .:Zelfs landen als Rusland en de Ver-
enigde Staten, hoe grote gebieden zij ook
mogen omvatten en hoe rijk aan grond- en
delfstoffen zij ook mogen zijn, vervallen niet
in die dwaasheid en zijn er zich maar al te
zeer van bewust, dat een zogenaamde
"splendid isolation" (prachtige afzondering)
niet alleen politiek, maar ook economisch
vrijwel gelijk staat met het doorsnijden van
'allerbelangrijkste levensaders, welke ook het
economisch leven van deze grote landen van
nieuwe levenskrachten moeten voorzien. Een
dergelijke politiek van nationale afzondering
kari dan ook alleen .jnaar de voorujtgang

onmogelijk maken en de achteruitgang inlui-
den, hetgeen zelfs voor deze beide, grote
wereldmachten een vaststaand gegeven is;
dat zij niet kunnen verwaarlozen.

Het economisch leven van een volk kim,
ook zonder dat er bloedig gevochten wordt, .
een waar slachtveld te zien geven. Economi-
sche oorlogen zijn vaak even ruïneus als
militaire.

Dient men dit ook niet te-bedenken in ver-
band met de. beoordeling van het conflict
rond het Suezkanaal. Het heeft de landen
van West EUropa op wel zeer pijnlijke wijze
eraan herinnerd, hoezeer zij voor hun ener-
gievoorZiening aangewezen zijn op een
ongehinderde, snelle aanvoer van de olie uit
ht midden Oosten. In dat Midden' Oosten is
dan ook op het ogenblik de grote kracht-
meting aan de gang tussen Rusland .en,
Amerika. De spanningen, die daar optreden
en' voortduren vormen wel het beste, bewijs'
van onze stelling, dat geen land alleen en
voor zichzelf en op zichzelf bestaan' kan. in
deze wereld.

Het was De Troqueville, die reeds in 1835,
dus ruim een eeuw geleden, deze uiterst
merkwaardige en in het licht ván de tegen-
woordige ontwikkelingen treffend juiste
visie bleek te hebben' op de evoluties, -die zdeh
in het internationale vlak aftekenden, toen
hij schreef: "Er zijn op aarde twee volkeren,
die. van verschillende standpunten uitgaan
en ieder 'naar een eigen doel oprukken: de
Russen en de Noord Amerikanen. Beide vol-
keren worden in het verborgen groot en beide
marcheren met lichte tred naar iets, welks
onbegrensdheid door geen oog nog kan wor-
den onderscheiden. De Amerikaansche ploe-
gers marcheren in vrijheid, de Russische
zwaardvechters in knechtschap, tot zij elk
een halve wereld hebben ~evonden om hun
ideeën te laten heersen". Midden tussen deze
uit de wereldzee 'oprijzende reuzenrnachten
bevinden wij ons nu in het kleine Nederland
deel uitmakend van een werelddeel, dat dom:
een ijzeren gordijn in een westelijk en ooste-
lijk bloc is gescheiden en wat de landen van
het Westen betreft gevormd wordt door vol-
keren. die in politiek, economisch en sociaal
opzicht, alsook wat hun geestelijke grond-
structuren betreft een sterk uiteenlopend
karakter vertonen.

Hoe moeten wij in déze situatie onze positie
bepalen, ons zien te handhaven? Velen achten
de vraag reeds bij voorbaat beantwoord en
dan. in ontkennende .zin of dit Europa, ge-
spleten als het is, zijn zelfstandigheid zal
kunnen bewaren en een eigen positie naast de
beide andere grote groeperingen, die wij
noemden, zal kunnen innemen. Een behoud
van zelfstandigheid van deze landen van West
Europa, ieder op zichzelf staande. zonder tot
eendrachtigheid samensnoeren de banden ach-
ten zij ten enenmale onbestaanbaar, tegen-
over de druk van deze beide op elkander
aandringende giganten,' Amerika en Rusland.

Dat economie dus maar geen zaak is, die
in een nationale beslotenheid zich voltrekt,
daarvan worden wij allen wel doordrongen.
Het is voor ons allen wel duidelijk; dat Wij
ons bevinden midden in een ~eweldil!
krachtenveld, waaruit ieder ogenblik zich
geweldige energieën kunnen gaan vrijmaken
om dan van de ene hoek van de wereld naar
de andere hun felle bliksemflitsen uit te
zenden. Het is een utopie te menen, dat men
precies in het epicentrum van deze enorme
krachtsconcentratie onzer dagen weloverwo-
gen zijn positie zou kunnen bepalen en gaan
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innemen, om uitger.ekend in de volkomen
windstilte te staan van het punt," van waaruit
de stormen uitrazen over de wereld.

God plaatst ons midden in deze bewogen
wereld, ook in economisch opzicht, midden
in de gistende, kolkende volkerenmassa, mid-
den in de strijd der geesten, die bij dat alles
gaande is. Hij biedt ons geen beschut hoekje
aan, van waaruit we als uit een ivoren toren
het spektakel zouden kunnen aanschouwen,

• als buiten ons omgaande. Wij staan er midden
in, zijn er bij betrokken en moeten als gelovi-
gen er midden in staart als belijders van Zijn
Naam. Wan.p.eer wij de verhoudingen goed
zien, dan mogen wij er ons ook bevinden in
de rust van het geloof, dat God Zelf midden
in dit gigantische gebeuren ziet staan met
Zijn regering van alle dingen, zodat wij ook
al schrikt het levensbeeld dat wij. waarnemen
ons af .en worden wij erdoor verbijsterd, toch
midden in de storm der tijden achter Hem
staan en bij Hem schuilen mogen. Hij, onze
God, is met ons als de altijd en in alles waak-
zame Hoeder van ons leven.

Wij hebben met opzet dit hoge punt be-
klommen, van waaruit wij het woelen der
volkeren zouden kunnen overzien, om zo we
al het niet waren er nog eens ernstig van

doordrongen te worden, dat geen land als op
zich. zelf staand kan en mag worden gezien,
terwijl ook de verschillende levenssectoren
evenmin afgesloten segmenten vormen, maar
onderling verbonden zijn in een betrekking
van interdependentie, van onderlinge afhan-
kelijkheid. Wanneer wij dan ook het econo-
misch aspect van ons nationale leven gaan
bezien, dan zullen wij bij het waarnemen
van de locale kleur, die het kenmerkt, toch
de diepere ondertoon, die de internationale
verhoudingen over het leven leggen niet
mogen voorbijzien. Het zou immers van
kortzichtigheid en van struisvogelpolitiek

. getuigen, wanneer wij ook in economici alleen
maar met ons zelf van doen zouden willen
hebben. De aarde is des Heren en haar vol-
heid, en, daarvan maken wij deel uit. Dank-
baar voor de eigen plaats, die God ons geeft
in ons nationale leven, zullen wi] onzen God
toch moeten belijden als de Schepper en
Onderhouder, die in Zijn almachtige en alom
tegenwoordige kracht, hemelen aarde, mits-
gaders alle schepselen, gelijk als met Zijn
hand onderhoudt en regeert,. naar Zijn
eeuwige voorzienigheid. .,

P. GROEN.

KAMPEREN (1)
Het is de bedoeling, dat ik een paar

artikeltjes schrijf over kamperen. Dat is niet
zo eenvoudig want er zullen onder jullie'
jongens en meisjes zijn die al eens gekam-
peerd hebben en ook, die nog nooit aan
kamperen gedacht hebben.

Bij de laatsten zullen er zijn, die niet mogen
en anderen denken er niet aan omdat ze
menen dat kamperen veel te duur is.

Toch moet ik voor jullie allemaal schrijven
en daarom -zullen we beginnen met de vraag
wat nu eigenlijk 'kamperen' is.
'Er is één ding wat jullie goed. moeten

onthouden en dat is wat géén kampeerders
zijn. Dat zijn de mensen' waarvan je uit de
verte al horen en zien kan dat ze met vacantie .
zijn. Ze schreeuwen en doen net alsof ze
zingen. Ze hebben kleren aan, en één of ander
voorwerp op hun hoofd, waarmee ze anders
niet op straat zouden durven verschijnen. Aan
hun riem hangen slagzwaarden, dingen
waaruit ze kunnen drinken en fluiten waar-
mee nog meer herrie gemaakt kan worden.

Je kan precies zien wat ze bij zich hebben:
Hier bengelt een pan (nog vuil van de vorige
vacantie), daar een stormlamp, allemaal vast-
gebonden op een worst van veelkleurige
dekens.

Zulke mensen zou je de landlopers van de
kampeerwereld kunnen noemen. Als je
kampeerder bent, weet je dat ze zulke men-
sen Koos Bierkaai noemen.

Laten we eens thuis gaan kijken bij een
'echte' kampeerder. Op een gegeven dag zien
we hem - als het weer een beetje aangenaam
wordt en hij een paar dagen vrij heeft gekre-
gén .--: ergens een lijstje vandaan diepen. Met
€én oog op het lijstje loopt hij het huis door
-en graait hier en daar wat uit kast of kist.
Wanneer zo het één en ander' in de kamer
bijeenligt gaat hij er rustig midden tussen
:zitten en overdenkt hoe hij alles zo kan weg-
:stoppen in z'n fietstassen of rugzak, dat het
:zo min mogelijk ruimte inneemt en dat de
:mensen zo min mogelijk zien zullen wat hij
bij zich heeft.

Misschien grinnik je nu een beetje wanneer
je al eens geprobeerd hebt te kamperen en
je al je spullen zo, in een kwartiertje in je
zijtassen mikte. En, wat er niet in wilde, hoe
je ook propte, er maar bovenop werd geplakt ..

Maar dan ben ik ervanovertuigd, dat je niet
hebt kunnen genieten van het kamperen zoals
het wel kon. Wanneer je een trektocht maakt.
of laten we zeggen, dat je per fiets naar een .
kampeerterrein gaat en daar een paar dagen
over doet, dan is het wàt gemakkelijk wan-
neer je' zeepdoos, hariddoek en tandenborstel
plus [e spullen om je schoenen in goede staat
te houden, met één of twee grepen te voor-

schijn kunt halen, zodat je zijtassen geen
grabbelton zijn.

En wanneer je je tent in het donker bij
een fiks regentje moet opzetten, moet je
blindelings je zaklamp kunnen pakken, in de
tweede greep je tent met bijbehoren en in de
derde greep>je dekens of slaapzak met pyama
en trui.

Dan gaat alles soepel en gemakkelijk en
hoef je niet lelijk te kijken naar de maan die
niet meer licht geeft of naar de regen, die
gestadig"voor afkoeling zorgt, juist als jij je
tent wilt opzetten. Dan hoef je niet te zeggen,
dat kamperen kramperen is.

Goed dus, onze kampeerder is gepakt en
wanneer hij de deur achter zich dichttrekt,
verdwijnt hij naar, plaatsen waar hij zomin
mogelijk andere menseltjke wezens ziet en
waar hij zoveel mogelijk buitenlucht jes ruikt.
Horen doe je hem haast niet. Als· je goed
zoekt kun je hem ergens verscholen vinden
achter een bosje of op een eenzaam weidje.

Na een tijdje komt hij weer tevoorschijn,
zoekt een ander plekje op of gaat weer naar
huis. Als hij thuiskomt gebeurt het wel, dat
hij met een zucht in een gemakkelijke stoel
gaat zitten, maar dan met een zucht van
voldoening. Dezelfde of de volgende dag
maakt hij de spullen die hij heeft meegene-
men netjes schoon, repareert ze als het nodig
is en bergt alles op de oude plaatsen, tot de
volgende 'vlucht'.

Een kampeerder gaat niet altijd alleen, hij
neemt wanneer hij dat kan z'n vrouwen
kinderen mee of een paar vrienden. Je
begrijpt, dat het d~n niet zo rustig is! Dat
hoeft ook niet, iedere kampeerder is geen
kluizenaar, het kan ook jolig zijn. Maar, dan
gaat .toch alles met een charme die je niet
vindt op een kermis of in één of andere
winkelstraat.

Dit is het verhaal hl het kort, een volgende
keer zullen we de zaken eens wat dichterbij
gaan bekijken.

Naarden. G. DE LANGE.
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Van hier en ginds
Wereld-festival van christen-
jongeren in Moskou

Dit jaar zal te Moskou het zesde Wereld-
festival van christenjongeren worden gehou-
den, Allerlei Christelijke Jeugd-organisaties
ontvingen uitnodigingen tot het bijwonen van
dit Festival; men verwacht meer dan 30.000
jongeren uit omstreeks honderd,' landen. Als
doel van dit massale congres wordt genoemd
het aankweken van verdraagzaamheid, be-
grip en vriendschap onder 'de jonge mensen
van alle nationaliteit. .

Het jeugd-departement 'van de Britse raad
van kerken heeft de leden van onder hem
ressorterende jeugdorganisaties echter ont-
raden aan het festival ,te Moskou deel te
nèmen, daar op vorige festivals de politieke
bedoelingen van de organisatoren duidelijk
aan de dag waren getreden en voortdurend
gepoogd werd de geesten ontvankelijk te
maken voor' communistische propaganda.

Het bewuste jeugddepartement 'erkent
eve'nwel, dat. het verlangen van jonge Chris-
tenen naar vriendschap met jongeren achter
het ijz.eren gordijn rechtmatig is; en heeft
daarom aan de Britse raad van kerken ver-
zocht om doo'r middel van de Wereldraad
stappen te ondernemen om te komen tot, de
organisatie van die Wereldconferenties van
Christen-jongeren, waar aan de orde zal
worden gesteld de vraag wat het Christelijk
geloof te maken heeft met de problemen
van thans.

Rusteloos en geduldig en tactvol' wordt
gewerkt aan de voorbereiding van de éne
wereldkerk, de gemeenschap van allen die
zich christen noemen maar waarin voor het
geloof in de Heilige Schrift als het levende

. woord van God geen plaats is.

Kerknieuws
Verantwoording van de kerkcollecten en
giften, ontvangen ten behoeve van de arbeid
onder varenden ter zee en op de binnen-
wateren over nov. '56 t/m medio maart '57.
. Gift N.N. Rijnsburg i 50.-; coll. Ruiner-
wold i 17.28; Doetinchem i 10.67; Niezijl
f 15.92 ; Zuidlaren i 44.88 ; Marum i 6.06;
Kommerzijl i. 19.04; Uithuizen j 29.12;
Schildwolde i 101.61-r· Oesterbeek f· 8.77 ;
Oosterwolde i 4.77 ; Warffum i 7.-; Baflo
.1 8.84; Doorn i 10.04; Dirkshorn i 4.11;
Oostzaan' i 5,76; Barendrecht i 23.03; Drie-
bergen f 21.75; Halfweg i 7.42; Zwolle
f 88.04; Voorschoten i 15.18; Terneuzen
i 52.52 ; Nieuw Lekkerland f 33.69 ; Feijen~
oord i 30.48; Rotterdam-Charlois i 38.08;
Meppel i 24.Q5 ; Vleuten-de Meern i 12.72;
Uithuizermeeden f 87.41 ; Mijdrecht i 7.35 ;
Hill.berg-straatweg i 27.43; Ferwerd 111.16;
Grijpskerk i 12.60; Vlaardingen t, 89.88;
Smilde f 17.48; Beverwijk i 44.37 ; Krom-
menie i 52.80; Wapenveld i 56.54; Heem-
stede i 21.01; Soest f 6.76; Bergentheim
i 124.75; Lisse i 31.13; 's Hertogenbosch
i 35.49 ; Eemdijk i 27.28 ; R'dam-Delfshaven
.f 96.75 ; Kantens i 30.83; Dokkum i 12.17 ;
Aalten .f 9.30; Wolfheze .f 6.39; Gift R'dam-
Delfshaven .f 5.-; ColloWinterswijk i 7.65 ;
Hoorn i 5.78 ; Helpman i 115.25.

In juli '57 zal D,V. de volgende verant-
woording In de kerkelijke pers worden gepu-
bliceerd .. Collecten en giften worden gaarne
weer ingewacht door den "Penningmeester
comm. van samenwerkende Geref kerken
v. d. geestelijke verzorging van vfrenden".
Nieuwstad 25, Delfzijl. Gironr. 229568.
Beroepen te: Hijken-Hooghalen cand. J. G.

Meijer te Oldehove; Grand-Rapids (Ame-
rican Ref. Church) S. S. Cnossen te
Enumatil.

Aangenomen naar: Heerenveen J. van Dijk
te Schildwolde; Alkmaar/Broek op L.Dijk
cand. J, Strating te Den Haag, die be-
dankte voor: Blokzijl, Hoek, Uithuizen
en Vrouwenpolder. / .

Abonnementen S.V.p. biJ vooruitbetaling
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