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WOORD VOORAF

Met de christelijke levcnswandel staat en valt alles.
Dat is de kracht en de zwakheid van dit boek.

De kracht, omdat dit onderwerp van essentieel belang is.
De zwakheid, omdat een auteur een keuze moet doen uit de vele punten die hier aan

de orde komen.
Het leek me het beste mijn voorkeur to laten bepalen door de praktijk. Daarom is de

opzet ook niet geheel systematisch.
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I. INLEIDING

I. DE MOEILIJKHEID

We zitten er mee.
Twintig jaar geleden sprak Huizinga van „het verval der moreele
normen"1 en van „ethische ontreddering van den geest", 2 en dat
„in de schaduwen van morgen". Voor veler besef is na de oorlog deze
donkere morgen aangebroken Zij constateren links en rechts afbrok-
keling der zede en menen zelfs als diagnose te moeten stellen: nihilisme.
Anderen zijn niet zo somber en ontwaren in de bedoelde verschijn-
selen slechts de symptomen van een ingrijpende overgangstijd. Er is
een nieuwe cultuurfase op til en daarbij passen ook nieuwe zeden.
Wel wordt dan erkend dat zo'n tij-kentering nu niet bepaald een
bloeiperiode van zedelijk leven is in de regel. De oude banden worden
losgemaakt voordat nieuwe gereed zijn.
Maar, dat er iets gaande is, en dat we niet precies weten waaraan we
toe zijn, voelt ieder aan.
Het is er wanneer we het oude onderscheid tussen rangen en standen
zien verdwijnen, en bijvoorbeeld de „help in de huishouding" haar
ontslag neemt omdat aan de gezinstafel haar niet dagelijks biefstuk
en roomboter wordt geserveerd. Of wanneer „pleizier in het werk"
uit de tijd raakt en het steeds meer een normaal verschijnsel wordt als
de arbeiders op een fabriek de nieuweling aan het verstand brengen,
dat hij, op straffe van uitgesloten te worden uit de kameraadschap,
zich slechts heeft toe te leggen op de kunst van het traineren. Het is er
ook wanneer men de eigen aard van het huwelijk niet ziet, en dit
steeds meer op de losse schroeven van de vrije maatschap gezet wordt:

J. Huizinga: In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk
lijden van omen tijd. Haarlem, 1936. Derde druk pag. 116 vv.
2 A.w., pag. 126.
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waarom zou in de studentenmaatschappij bijvoorbeeld een amica en
een amice het van thuis meegekregen zakgeld niet „bij elkaar gooien",
om daarvan voorts samen te leven en te slapen ? Kuyper sprak van
„verflauwing der grenzen", tegenwoordig zijn de termen „nivel-
lering" en „massificatie" gangbaar. In dit verband wordt ook nogal
eens gewezen op de schadelijke invloed van de moderne woningbouw.
De nieuwe stadsgedeelten geven sterk de indruk, dat het mensen-
materiaal verdeeld wordt over een van tevoren zorgvuldig berekend
aantal bakstenen. Het is alles geconstrueerd naar de meest algemene
formule, en het wekt de indruk, dat men bedoelt de massa in een
doorzichtig apparaat van zo klein mogelijke administratieve eenheden
onder te brengen. De gevolgen zijn echter : kleine gezinnen, ongezel-
ligheid thuis, verslapping van de gezinsband en het verdwijnen van
warmte en hartelijkheid. Geen wonder dat men de gezelligheid
buitenshuis zoekt, en dat die merkwaardige vorm van industrie het
goed doet, die haar bedrijf er van maakt om de op straat gezette mens
te vermaken Uiteraard produceert zij dan het grootste gemene ge-
noegen, anders is het niet „verkoopbaar".
Bij dit alles komt de indrukwekkende ontwikkeling van de toegepaste
wetenschap, en van industrie en mechanisatie. Ook de enorme ont-
plooiing van het verkeer, die tot gevolg heeft dat de uitwisseling van
culturele eigenaardigheden een ongekende omvang heeft aangenomen,
heeft de hier bedoelde verschijnselen krachtig beinvloed.
Op deze wijze is een nivelleringsproces in werking gesteld, dat bezig
is alle bijzonderheden weg te slijpen. We zijn onderweg naar de glad-
gepolijste mens, en dat betekent met name in zedelijk opzicht een
ingrijpende verandering. Het karakteristieke zal plaats moeten maken
voor een geintegreerde levenshouding, om een typerende moderne
term te gebruiken. Daarbij zal met bijzondere scrupules niet kunnen
worden gerekend: het genot van de meerderheid zal dienen als de
gouden standaard in het ethische muntstelsel.
Er is de vraag gesteld, of we wel kunnen spreken van afbrokkeling en
ontreddering der zede. Juist de genoemde factoren werken immers de
standaardisering in de hand. Als het eigene bezig is te verdwijnen,
treedt het collectieve in de plaats, en het collectieve kan niet bestaan
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—zo zegt men — zonder mos en ethos. Onwillekeurig denkt men hierbij
aan de situatie binnen een Leger. Over het algemeen is dit immers niet
meer dan een collectivum, dat zich handhaven kan als zodanig dank
zij een ingewikkeld stelsel van aparte gewoonten en fatsoensnormen,
een eigen erecode en een eigen groetceremonieel. De afzonderlijke
soldaat moet leren slechts een onderdeel van het geheel te zijn. Hij
moet zo min mogelijk uit eigen beweging optreden. En een essentieel
hulpmiddel om hem zover te krijgen is de militaire etiquette. Op een
soortgelijke wijze verwacht men met de opkomst van de moderne
massa zede-vorming. Uiteraard is dit voor velen allerminst een blijde
verwachting.
Voor mijn besefholt men echter de zede wel heel erg uit, wanneer men
haar slechts ziet als gestandaardiseerde gewoonte. Waar blijft hier de
gezindheid en de overgave der liefde? De ganzepas van Hitlers
soldaten kan men toch onmogelijk een zede noemen ? Het is van
belang hierop even te wijzen, want als straks de maatschappij komt
onder de directie van de domme krachten van apparaat, statistiek en
totalitaire overheid, is er dan nog ruimte voor de gewone man met
zijn eigen liefde, zijn eigen geloof en zijn eigen karakter ? lk denk hier
aan Hans Fallada : „Kleiner Mann-was nun?"
En daarmee zijn we weer uitgekomen bij ons uitgangspunt: er zit
verandering in de lucht en we zijn er niet helemaal gerust op.
Die ongerustheid wordt mede bevorderd door wat moderne litera-
tuur en filosofie ons te verwerken geeft. En dan bedoel ik niet
allereerst het feit, dat „de voorkeur van vele jonge auteurs uitgaat
naar kwajongensachtige bravour, naar artikelen als slijm, snot,
faecaliën, urine en genitaliën" om met Van Leeuwen te spreken, want
ik geloof dat hij gelijk heeft als hij hiervan zegt, dat dit „wel niet
'onzedelijk' is, maar wel onsmakelijk, onbelangrijk en — wat het
ergste is — vooral erg vervelend". 1 1k denk dan meer aan wat hij noemt
de „paganistische jongste schrijvers" 2 bij wie hij constateert: „irratio-

W. L. M. E. van Leeuwen: Drift en Bezinning. Beknopte geschiedenis der
nieuwe Noord-Nederlandse Letterkunde. Derde druk. Wereld-Bibliotheek.
Amsterdam-Antwerpen. 1951. Pag. 343-344.
2 A.w., pag. 417.
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nele verhouding tot het leven, levensvrees en doodsangst, verschijnend
soms als haat en moedwil, . . . aperte afwijzing van ieder geloof in
welke godconceptie of dogmata ook, barre godverlatenheid en bitter
besef van aardse vergankelijkheid . 1 In deze vastgelopen wereld
verwerpen zij - de heftigsten en felst-levenden vaak! - iedere orde en
horde, „God en gebod", alle hinderende traliewanden van religieuze,
ethische, sociale of aesthetische tradities en idealen - waaraan zij niet
geloven: „er is niets!" - doorbreken zij, . . . "2 En dan Anna Blamans
visie op het leven waarin niets de mens redden kan• geen liefde en
geen sociale idealen en zeker geen religie: hij blijft eenzaam. Of wan-
hopige boeken als „De Avonden" van Simon van het Reve, waar de
naoorlogse mens op het doek verschijnt als een sinister toekomstbeeld:
„een zwangere huisknecht in een hansop". Laat ik met deze enkele
voorbeelden in dit verband mogen volstaan voor de situatie in
Nederland. En daarbuiten? Vooral Frankrijk heeft hier veel te zeggen.
Laat ik nu eens niet Sartre noemen of Camus, maar heel eenvoudig
Françoise Sagan. Op haar zeventiende jaar, toen zij nog op school was,
schreef ze in haar vakantie: „Bonjour Tristesse". Voor dit boek ont-
ving zij de „Prix des Critiques", in Frankrijk werden 450 0O0 exem-
plaren verkocht, en in Amerika een miljoen. Ook haar tweede boek:
„Un Certain Sourire" oogstte een overweldigende lof. Binnen een
maand werden 250 00O exemplaren verkocht. Blijkbaar vertolkt
Françoise wel iets dat bij zeer velen leeft. Maar dat is dan al weer niet
zo moedgevend, want zij schrijft hope-loze romans.
In deze situatie is van belang wat Prof. Van der Leeuw eens schreef:
„Wij leven in een crisis der zekerheden, ook der moreele. Sedert
Nietzsche werkt het nihilisme door, religieus, maar ook moreel. Ver-
eeringen en bindingen vervallen. Het breken van de zedelijke banden
is het logisch gevolg van de breuk van den band met God. Men weet
niet langer met zekerheid wat te doen of wat te laten. Of wel, men
kent slechts eén begeerenswaard ding: to have a good time. In plaats
van het : leef goed, treedt het : leef pleizierig, of ook wel : leef gevaarlijk.

1 A.w., pag. 419.
2 A.w., pag. 418.

16



Onze samenleving is moreel niet weinig uitgehold." 1

Dit alles kan volstaan om enigermate te verklaren het gevoel van
onbehagelijkheid waarmee men in het algemeen de huidige kentering
gadeslaat.
Daar komt nog bij de pessimistische stemming die verwekt is door de
vele boeken die zich bezighouden met de toekomst der maatschappij.
Aldous Huxley met zijn Brave New World, Virgil Georghiu,
Burnham en George Orwell hebben een onberekenbare invloed
geoefend op de gevoelens waarmee de mens van nu naar de toekomst
ziet.2

2. REACTIES IN CHRISTELIJKE KRING

Hoe staat men tegenover dit alles in christelijke kring?
Uiteraard worden ook hier de genoemde verschijnselen met bezorgd-
heid geobserveerd. Maar het vraagstuk komt dan anders te liggen, en
wel zo: betekent deze overgangsperiode de terugtocht van het
christendom?
Vestdijk heeft in zijn „De Toekomst der Religie" de volgende tirade
opgenomen: „Dat het Christendom eens verdwijnen zal, lijkt mij
niet alleen waarschijnlijk, maar ook wenschelijk. Wat mij echter niet
wenschelijk voorkomt is een geforceerd en overhaast verdwijnen
waarmee de historische continuiteit geweld zou worden aangedaan.
1k zou willen, dat deze liquidatie zich op waardige wijze voltrok,
longs lijnen van geleidelijkheid, en zonder woede of wrok in de harten
der betrokkenen na te laten . . . ik zou die periode zoo lang mogelijk
willen nemen, opdat deze godsdienst gelegenheid krijgt tot geleide-
lijke verschuivingen, tot aan een punt waar niemand meer zeggen

1 Dr. G. van der Leeuw: Levensvormen. Amsterdam, 1948. Pag. 280-281.
I Vgl. ook Prof. Dr. Fred. L. Polak: De Toekomst is verleden tijd. Cultuur-
futuristische verkenningen, I, II. Utrecht, 1955.
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kan of de hcerschende religie nog Christelijk is, of dat zij reeds tot iets
anders is geworden." 1

Ik geloof dat Vestdijk op deze wijze - al is het dan vanuit zijn voor-
oordelen - de zaak scherp stelt. In al de verschuivingen die er nu in
onze cultuur plaatsgrijpen is het christendom betrokken, en we
nemen dit niet serieus wanneer we ons daarbij niet afvragen of het er
soms meegemoeid is.
Wie denkt in dit verband niet aan het ingrijpende boek dat Dr. C. .1.
Dippel indcrtijd schrcef: „Kerk en Wereld in de Crisis"? Wanneer
hij in zijn tweede hoofdstuk „de geestelijke crisis" gaat beschrijven,
neemt hij als ondertitel: „De tijd van Christendom en christelijke
cultuur is voorbij".2 En hij schrijft dan o.a.: „Europa . . . is niet meer
christelijk . . . In ieder geval is thans de tijd van deze christelijke
cultuur, de macht van het Christendom, als uiterlijke neerslag en be-
slissende doorwerking van het evangelie op staatkundig, maatschap-
pelijk en cultureel leven voorbij ! Tenminste voorzover het niet kunst-
matig in het leven gehouden wordt... Het leven is voor een groot
deel strikt goddeloos geworden, in dien zin dat er niet feitelijk met
God en op God in Christus wordt gerekend door de meerderheid van
de dragers van het politieke, maatschappelijke en culturele gezag". 3

Ook over de christelijke zede maakt hij een paar belangrijke opmer-
kingen: „De christelijke normen leven niet meer, al staan ze hier en
daar dik gedrukt in de krant of breedsprakig in de radio. Ze leven
slechts . . . in de herinnering, voor sommigen een droeve, voor anderen
een bleke, nietszeggende herinnering. Maar in geen geval een levende
werkelijkheid, die het leven vorm geeft en in de crisis, daar waar men
kiezen moet, ons veilig stuurt. We proberen het van tijd tot tijd er
wel een beetje mee, vooral als er geen moeilijkheden zijn. We willen
de schijn er van ook nog wel ophouden. Maar als . . . het geen succes
heeft . . . dan proberen we het met wat anders. De leidende moraal is
thans de moraal van de vraag : 'waarom ook niet ?"4

1 S. Vestdijk: De toekomst der religie. Arnhem, 1947. Pag. 327.
2 Dr. C. J. Dippel: Kerk en Wereld in de Crisis. 's-Gravenhage, 1947. Pag. 15.
3 A.w., pag. 17.
4 A.w., pag. 18.
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3. WERELDRAAD VAN KERKEN

Met name de wereldraad van kerken heeft zich ook met deze vraag-
stukken ernstig beziggehouden. Zo was een van de hoofdonderwer-
pen van de assemblee in 1948 te Amsterdam: „De Kerk en de Maat-
schappelijke wanorde". Daarbij stonden in het centrum van de be-
langstelling punten als: Techniek en Civilisatie; Persoonlijke ver-
houdingen in een technische maatschappij; Een verantwoordelijke
maatschappij.
In de verschillende toespraken en rapporten worden interessante
analyses gegeven van de huidige maatschappelijke situatie. Vooral
J.H. Oldham geeft in zijn studie: „De verantwoordelijke
maatschappij"1 de lijnen aan waarlangs zijns inziens het kerkelijk getuigenis zal
moeten lopen, wanneer het op de maatschappelijke wanorde positief
wil ingaan. Het zijn er een zevental:
1. De vrijheid van de mens God te gehoorzamen en naar zijn geweten

te handelen.
2. Vrijheid van meningsuiting.
3. Verdraagzaamheid.
4. De directe relaties van mens tot mens zijn belangrijker dan het

collectieve.
5. Spreiding van macht, spreiding van verantwoordelijkheid, sprei-

ding van initiatief.
6. Onderlinge onafhankelijkheid van godsdienst, cultuur, politick en

economie, teneinde staatsalmacht tegen te gaan.
7. Gelijkmatige verdeling van het nationale produkt.
Typerend is voor ons doel ook wat het rapport van de conferentie
zegt over „de sociale functie van de kerk". lk neem de volgende
samenvatting : 2

1 Vgl. de publikatie van de Wereldraad van Kerken 1948: „The Church and
the Disorder of Society". De bijdrage van J. H. Oldham over het onderwerp:
„A Responsible Society". Pag. 120 vv.
2 Vgl. Dr. J. C. C. Rupp: De sociaal-economische boodschap der Protestantse
Kerken. Uitgeverij Albani. Den Haag. Pag. 168.
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1.De Kerk dient allereerst zijn eigen leven te vernieuwen. Dit be-
tekent o.m. dat men duidelijker leert verstaan, wat de betekcnis is
van het Evangelie voor het ganse leven van de mens.

2.De Kerk is jammerlijk te kort geschoten t.a.v. het vraagstuk van de
rassen.

3.Kerkelijke boodschappen zullen moeten waarschuwen tegen con-
crete vormen van onrecht en onderdrukking

4. De vorming van Christelijke politieke partijen is gevaarlijk, niet-
temin kan het in sommige situaties gewenst zijn.

5.De meest effectieve invloed van de Kerk in de samenleving is het
opnieuw beseffen door zijn lcden van hun Christelijke verantwoor-
delijkheid in het dagelijkse leven.

6.De mogelijkheden voor de Kerk zijn in de diverse landen zeer
verschillend.

Het spreekt vanzelf dat hiermee niet alles is genoemd wat door de
Wereldraad toen is besproken. Ook later is men er trouwens verder
op ingegaan. Maar dit kan volstaan, om aan te tonen dat men in
representaticf christelijke kring ernstig is ingegaan op de kenterings-
verschijnselen in onze tijd. Ook is van belang de wijze waarop men
een oplossing zoekt. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de
christenen staat daarbij wel op de voorgrond, verder krijgt het in-
stituut der Kerk een krachtige nadruk in allerlei boodschappen.
Christelijke partijvorming heeft niet de sympathie.
Het is bekend, dat hiermee een richting wordt ingeslagen, die niet
door alle christenen wordt gewaardeerd. Velen ontwaren hierin een
streven naar verkerkelijking van het christelijk leven en een gering-
schatting van christelijke organisaties.

4. VERKERKELIJKING OF BEGINSELEN

Daarmee zijn we bij een punt gekomen, dat eveneens van bijzonder
gewicht is: de kentering in de moderne samenleving heeft ook order
de christenen een hevige crisis veroorzaakt, vooral in Nederland.
Duidelijk blijken in die spanningen twee zienswijzen tegenover elkaar
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te staan. Ter aanduiding van de ene kan ik uitstekend gebruik maken
van het herderlijk schrijven vanwege de Generale Synode van de
Nederlandse Hervormde Kerk: „Christen-zijn in de Nederlandse
Samenleving." In paragraaf 2 komt het volgende kenmerkende
betoog: „ . . . het is onze diepste overtuiging, dat het huidige tijdsge-
wricht in West-Europa vraagt om een nieuwe en krachtige uitdruk-
king van het menselijk samenzijn in de wereld, van de solidariteit. Wij
zien op dit punt een duidelijk verschil met de negentiende eeuw. Toen
was de verwereldlijkte West-Europese cultuur zelfbewust, trots op
haar mondigheid. Deze trots is bij velen gebroken. De mens van nu
aanvaardt zijn mondigheid als een last, zijn vrijheid als een lot, dat hij
dapper hoopt te dragen. Maar de ondergrond van deze houding
is veelal de angst en de gestalte er van is vaak het lijden aan het
bestaan.
Wij christenen staan niet tegenover, maar naast deze mens. Wij hebben

naast hem, de bestemming om anders te leven, te oordelen, te
handelen. Maar: naast hem, hem daarmee dienend.
Wij weten, dat wij met dit zicht op de christelijke roeping verschillen
van vele mede-gelovigen, die in theorie het afstandnemen van de
wereld verkondigen en die in de praktijk de antithese, de tegenstelling
tussen christenen en niet-christenen als algemeen geldend beginsel
zouden willen doorvoeren. Ook wij geloven, dat de strijd tussen de
heerschappij van Christus en de machten der duisternis het eigenlijke
is, dat zin verleent aan het wereldgebeuren en aan ons handelen
daarin.
Maar wij geloven ook, dat de scheiding tussen beide in dit tijdsge-
wricht zeer moeilijk is aan te wijzen en dat ze in het algemeen niet
samenvalt met die tussen de aspiraties en organisaties van de christenen
en de niet-christenen in deze tijd. Wie het zo stelt miskent de werke-
lijke verhoudingen, zoals zij onder Gods oordeel en zijn geduld zijn
geworden. Er is een opgestapelde angst bij velen, die christenen heten
en er is een dringend verlangen naar geestelijke bevrijding, bij velen,
die geen christenen genoemd willen worden. Er is een onderworpen-
heid aan de machten van de tijd juist in christelijke kring, die het
anders-zijn verlamt. En er is een zegenrijke onrust en opstand tegen
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veel wat verkeerd is, bij niet-christenen, die hen opwekt om nieuwe
wegcn te gaan, waarvan wij het niet zouden wagen te zeggen, dat
Gods welbehagen er niet op rust. De christenen behoren zich daarin
te begeven om de gemeenschappelijke nood en de nieuwe mogelijk-
heden van deze tijd p. 9,10. En op p. 29 zegt de Synode: „Wij
menen dan ook met nadruk te moeten stellen, dat het beginsel, dat
christenen zich op alle terreinen des levens in afzonderlijke organisaties
dienen te verenigen, niet als een volstrekte en te alien tijde geldende
toepassing van het gcbod Gods mag worden beschouwd." Tenslotte
is nog van belang wat gezegd wordt t.a.v. de roeping der Kerk in een
verdeelde samenleving:
„De dienst der Kerk zal zich niet tot die der barmhartigheid hebben
te beperken. Daar het Gods wil is, dat het leven gered wordt uit de
chaos en bewaard voor de ondergang, dient de Kerk juist in de samen-
leving, die in de crisis der verdeeldheid is bevangen, vast te houden
aan haar profetische en priesterlijke roeping door een voortdurende
bemoeienis met alle terreinen van het maatschappelijke en culturele
leven." p. 31.
Voor deze gedachtengang zijn kenmerkend een zekere geringschatting
van een eigen christelijke levensstijl en van een eigen christelijk orga-
nisatieleven. De Kerk als podium van het Evangelic krijgt een domi-
nerende plaats. Men is zeer geirriteerd over eventuele programma-
tische uitwerking van het Evangelic, God geeft blijkbaar geen richt-
lijnen, want Hij spreekt- zoals Barth het ergens uitdrukt — slechts in
concretissimo!
Hiertegenover staat de gereformeerde visie. Deze hecht wel degelijk
waarde aan beginselprogramma's, christelijke levensstijl en christelijk
organisatie-leven. Uitgangspunt is hier de Schrift als grondwet voor
het gehele leven. Aan deze gnondwet zijn de richtlijnen of beginselen
te ontlenen waarnaar het leven gevormd moet worden. Natuurlijk
staan al deze principes onder de kritiek van de Schrift, maar deze
kritiek gaat weer van dezelfde gedachte uit, nl. dat er uit de bijbel
als geschreven Woord Gods regelmatig geconcludeerd mag wor-
den tot allerlei normen voor ons leven. Het christelijk leven ziet
men hier dan ook bij voorkeur als belijnd. Op de Generale Synode van
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de Gereformeerde Kerken van Rotterdam 1952 werd in het rapport
over „de vrije-tijdsbesteding" een aantal conclusies voorgesteld
waarvan we hier enkele als kenmerkend voor deze visie overnemen :
„Tot de roeping van Christus' Kerk behoort het verkondigen van de
blijde boodschap van het Evangelic van Gods genade en het prediken,
principieel en concrect, van de Wet Gods evenals het helpen tot het
vinden van de toepassing van Gods geboden voor het leven in deze
wereld."
„Inzonderheid in deze tijd rust op de kerk de taak om zoveel in haar
vermogen is mede te werken aan de vorming van een echt christelijke,
nader : gereformeerde levensstijl."
Het gaat dus om een „principieel en concreet" toepassen van Gods
gcboden. En verder is dit niet de taak van de kerk alleen. Ook het
niet-kerkelijke leven is bevoegd om naar Gods Woord de koers uit te
zetten. Vandaar dat de kerk slechts een beperkte plaats toegewezen
krijgt. In dit verband willen wij als zeer typerend aanhalen de laatste
zinsnede uit het rapport van de commissie inzake het instituut der
Kerk en haar leer, uitgebracht aan de Geref. Oecumenische Synode
te Amsterdam, 1949:
„Tegenwoordig bestaat er ook een drang om de leiding der kerk zich
te doen uitstrekken over wat niet tot de bevoegdheid van de kerk als
instituut behoort, maar tot het niet-geinstitueerde christelijke leven,
zoals de politieke en sociale samenleving, onderwijs, wetenschap,
kunst. De kerk heeft deze verleiding te weerstaan en zich te houden
binnen de grenzen haar door haar Koning getrokken. Centraal moet
blijven de prediking van het Evangelic der souvereine genade en in
zover zich het Woord Gods rechtstreeks uitspreekt over de beginselen
van het gelovige leven in ruimer zin heeft de kerk ook die te ver-
kondigen. Maar zij heeft zich ervan te onthouden het christelijke leven
buiten het institutair kerkelijke te organiseren, of daarover enige
zeggenschap te oefenen."
Aldus in grote trekken de tweeërlei gedachtengang.
De spanning tussen deze twee zienswijzen is niet bepaald bevorderlijk
geweest voor een rustige en efficiente ontplooiing van het protestants
christelijke leven in ons land. Zo heeft de hervormde visie in de laatste
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decenniën een krachtig offensief geopend, dat in vele opzichten over-
rompelend heeft gewerkt. Stond in het begin een vrij hecht gerefor-
meerd front daar tegenover, na de oorlog is er aan de onderlinge samen-
hang heel wat gaan ontbreken binnen het gereformeerde kamp. De
onderlinge liefde raakte zoek. En zoals dat gaat, dan worden futiliteiten
fataliteiten: een catastrofale scheur c ntstond. Het gevolg hiervan
was zoiets als een opgebroken situatie. Allerlei moderne geestesstro-
mingen kregen ineens een onevenredig grote invloed. De solidariteit
verdween geheel en al. Een zekere morele „upper ten", die al Lang
zich een eigen stijl veroorloofde, en de „gereformeerde zede" vaarwel
zei, greep nu de kans om van de zelfkant tot een centrale positie door
te dringen. Ds Buskes heeft over dit toenemend „champagnc-
christendom" binnen gereformeerde kring behartigenswaardige din-
gen gesproken. In elk geval, het gctij werd er voor de gereformeerden
niet gunstiger op. Verscheidene figuren gingen het idee koesteren,
dat men vanuit de hervormde visie veel soepeler kon manoeuvreren
in het gevecht met de tijd. Wanneer men zich niet behoeft te binden
aan allerlei principes en ordinantiën, is het uiteraard veel gemakkelijker
om zijn houding aan te passen aan de bliksemsnelle overgangen waar-
voor de stceds wisselende omstandigheden ons stellen. Er is dan ook
duidelijk bij de gereformeerden zoiets als een geschokt zelfvertrouwen
te constateren. Men heeft het gevoel dat de grond waarop men staat
aan alle kanten afbrokkelt. Bovendien moeten steeds meer oude
machtsposities worden ontruimd en telkens schijnen oude beginselen
door nieuwe te moeten worden vervangen. Ik wil vandaag niet me
tegen iets verklaren, waarvan ik over tien jaar misschien zal moeten
zeggen, dat ik er vóór ben, is de typische „fin-de-siècle" — stemming
waarin velen leven. Ze hebben het gevoel op een zinkend schip te
staan, en er zijn er die zich al bij de reddingsboten hebben opgesteld,
om straks van een veilige plaats verzekerd te wezen.
Wat moeten we hier doen?
Er is een uitweg. Die loopt niet langs de reclamezuilen met „wij
gereformeerden" of „wij hervormden". Hij begirt bij het kruis, gaat
vervolgens dwars door het geopend graf van Christus en eindigt bij
het lam dat staat als geslacht voor de tnoon in de geopende hemel.
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Ik bedoel de christelijke levenswandel.
De reformatorische christenen met name in Nederland moeten zich
niet onnodig van elkander verwijderen. Er mogen verschillen zijn die
oprecht moeten worden doorgesproken. Maar Paulus heeft ook tot
ons gesproken: „Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe,
dat gij niet door elkander verslonden wordt" — Gal. 5:15.
In deze geest bedoelt dit bock iets to zeggen over de christelijke
levenswandel.
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II. WEG, WANDEL EN ZEDE

I. VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk willen we rekenschap afleggen van de titel van dit
boek: de christelijke levenswandel.
Prof. R. Schippers heeft in zijn bekende boek: „De Gereformeerde
Zede" aan de term „wander' in verband met „weg" en „zede” een
belangrijke bespreking gewijd. 1 Hij oriënteert zich daarbij aan het
bijbelse spraakgebruik. In grote trekken komt het op het volgende
neer: Er is een weg die de Here voorschrijft. Zo spreekt Deut. 19:9
over het naarstig onderhouden van het gebod door de Here, onze God,
lief to hebben en altijd in Zijn wegen to wandelen. Deze wegen van God
moet Hij ons bekend maken, anders weten wij er niets van. Het is
immers de weg des Heren en niet die van de mensen.
Van hieruit moet het spraakgebruik dat het levensgedrag als wandel
typeert worden verstaan. Wij mogen niet beschikken over ons levens-
gedrag. Het is een zaak van Gods gebod en het staat en valt er mee.
Toch zijn de wegen van God niet zonder meer identiek met zijn ge-
boden. Weg betekent hier contact en dan niet in de zin, dat hij ons
bij God brengt, maar zó, dat God met ons onderweg is in onze gehoor-
zaamhcid.
In het woord weg zit iets bepalends en dwingends, iets normatiefs. En
krachtens de structuur van het venbond tussen God en ons moeten
Gods wegen nu onze wegen worden. De wandel der vromen is op
de wegen die God heeft aangewezen. Maar doordat er mensen op gaan
wandelen worden zij als wegen duidelijk. Het moeten Gods wegen
blijven. Hij is ons gezelschap op deze wegen. Maar als deze wegen des
Heren onze wandel zijn geworden, mogen ze ook onze wegen heten.
Hier komt nu nog iets bij. Schippers vraagt nl. vervolgens aandacht

1 Dr. R. Schippers: De Gereformcerde zede. Kampen, 1954. Pag. 10 vv.
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voor het verschijnsel, dat in de bijbel ook gesproken wordt van „de
weg van Jerobeam" of „de weg van David en Salomo" enz. En hij
merkt daarbij op: „Als er ergens blijkt, dat de wandel de weg bouwt,
dan is het in de boeken der Koningen, waar telkens het werk der vor-
sten als hun weg wordt aangeduid. Zij maken de geschiedenis. Zij be-
heersen het leven van hun yolk. Zij drukken er een stempel op. Zij
wandelen op een weg en het neemt hun yolk mee. Hun levenswandel
wordt de weg van hun volk".1 En in dit verband spreekt Schippers
dan van wegenbouw door de wandel en hij ziet daarin aangeduid „Het
procédé der zedevorming". 2

Hier komen bij mij de vragen op.
Tot nog toe was het betoog een voortreffelijke samenvatting van de
duidelijke gegevens van de Schrift, hier echter maakt de auteur voor
mijn besef een minder geslaagde sprong. Is het verantwoord om hier
van „wegenbouw" te spreken? Is bijv. „de weg van David" gebouwd
door zijn wandel? Krijgt David zo niet veel te veel eer ? En is dat niet
in strijd met zijn eigen getuigenis in het indrukwekkend danklied van
de koning in 2 Samuel 22:22: „want ik heb de wegen des Heren ge-
houden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God?" Is het niet
veeleer zo, dat David de indrukwekkende voorganger is op de wegen
des Heren, die dwars tegen alles in zich Meld aan die weg die zijn God
gebouwd heeft en niet hijzelf?
Wij vragen hiervoor attentie, omdat Prof. Schippers zelf dit punt
in zijn boek een gewichtige plaats geeft. Immers hierop baseert hij fei-
telijk zijn betoog over wat hij noemt „de verschuivingen in de nor-
mativiteit".3 Met deze term duidt Schippers aan de wisseling in opvat-
tingen omtrent de christelijke levenswandel in de loop der tijden.
Ten aanzien van „kleinigheden" willen wij die veranderingen over
het algemeen wel aanvaarden. Zo nemen we het rustig dat wij, anders
dan onze grootmoeders, onze dames laten fietsen, en dat onze predi-
kanten in strijd met de ideeën van de grote Voetius nog wel alle ker-
kelijke vergaderingen, die onze kerkorde kent in de mist van het ver-
brandingsprodukt van alle tabaksmerken zetten, maar niet zodra

1 A.w., pag. 14. 2 A.w., pag. 16. 	 3 A.w., pag. 20 vv.
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treedt een dergelijke verschuiving op in wat wij centraal en funda-
mentecl voor onze levenshouding hadden gcacht, of wij zetten al onze
christelijke stekels op. Schippers wil nu kennelijk deze stekelachtigheid
bezweren. En hij meent dit te moeten doen door deze wisseling in de
opvattingen over de levenspraktijk te tekenen als een normal pro-
cédé.
Wij kunnen dit voor het grootste deel met hem eens zijn: ook de
zede doorloopt een historie en maakt als alle historische grootheden
een ontwikkeling door.
Maar moeilijk wordt het wanneer hij deze wisseling in de normativi-
teit op één lijn stelt met de verschuivingen die binnen de Heilige
Schrift optreden in dit opzicht.1 Wij geloven dat Gods openbaring in
de Schrift een geschiedenis doorloopt, zodat wat God in een vroeger
stadium voorschreef in een latere periode vervangen kan worden door
een andere verordening. Zo heeft Christus gesproken van het nieuwe
gebod dat Hij ons Zo kon Paulus zich fel verzetten tegen de
Judaistische eis, dat ook de christenen uit de heidenen zich zouden laten
besnijden. Om een uitdrukking van Prof. Schilder te gebruiken: Gods
geboden zijn gedateerd. Er is een openbarings-historie. Maar zet de
geschiedcnis van wat God als Zijn wet openbaarde zich nu zonder
meer voort in het procédé van de christelijke zedevorming ? Geldt hier
dan niet het verschil tussen inspiratie en illuminatie, tussen de geboden
die God zelf ingaf door de inblazing van de Heilige Geest, en de chris-
telijke zeden die gevormd werden onder leiding van die Geest? Be-
lijden wij hier dan niet meer de volkomenheid van de Schrift? En is de
kanon niet gesloten?
Tegen deze gedachtengang in Schippers' boek heb ik ernstig bezwaan.
Hij maakt in dit betoog geen radicaal onderscheid tussen de ontwikke-
ling van de christelijke zede en de historie van Gods wetsopenbaring.
Daardoor richt hij grote verwarring aan en krijgen velen de indruk
dat hij alles op losse schroeven zct. Natuurlijk willen wij hier ten voile

A.w., pag. 23vv. Op deze bladzijden argumenteert Schippers immers meu
verschuivingen binnen de normativiteit zoals die in Gods Woord zelf voor-
komen.
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waarderen, dat Schippers de uitnemende bedoeling heeft om tegen
verstarring en verstijving te strijden. Maar dan komt het er toch zeker
op aan, dat er helder wordt onderscheiden, en daaraan ontbreekt
in dit verband wel wat. Zo vindt men bijv. de volgende rede-
nering : „Wij zeggen gewoonlijk heel gemakkelijk, dat de wet van
God niet een handboek is met paragrafen voor iedere levenssituatie,
geen gevallenleer, welke men slechts behoeft op te slaan om de wil
Gods te kennen ... Maar weten wij hoe dit inhoudt, dat al ons syste-
matiseren voor altijd van de regels voor onze handel en wandel, bij
voorbaat een onmogelijkheid is ?”1 Deze conclusie concludeert veel te
veel. Uit de genoemde stelling volgt wettig niet meer dan dat wij
niet voor elke situatie een Schriftuitspraak hebben. Maar er zijn wel
degelijk altijd en overal geldende regels voor onze handel en wandel
in de Schrift aan te wijzen. Laat ik alleen maar wijzen op het door
Schippers zelf als zodanig gekenmerkte eerste en tiende gebod. En
wanneer hij schrijft in deze samenhang, dat de wet er nooit is zonder
haar gebruik,2 zonder dat zij wordt aangewend in de praktijk van ons
leven, dan is dit alles goed en wel, maar betekent dit nu, dat ik die
wet ook alleen uit haar gebruik kan kennen? Als God zegt: „Gij zult
niet begeren uws naasten vrouw" en er staan later christenen op die a
la Jan van Leiden beweren, dat dit voor hen niet geldt, kan ik me dan
met deze Jan van Leiden afmaken van het tiende gebod? Genoeg om
te doen zien, dat dit betoog ons allerminst helder voorkomt.
Om te beginnen menen wij een scherp onderscheid te moeten stellen
tussen Gods wet en onze toepassing daarvan. In de wet is God zelf aan
het woord. Daarin mag de mens zich niet mengen. Wij mogen God
niet in de rede vallen. Ze behoort tot Zijn souvereine openbaring. In-
derdaad is er in deze wetgeving duidelijk een ontwikkeling te ont-
waren, maar dit proces houdt God in handen! Hij is de levende Heer
en geen star idool in een kristallen paleis. Daarom is Zijn woord ook
dynamisch en bewegelijk. Die beweging zit er ook in Zijn wet. God
heeft vele eeuwen er voor gebruikt om Zijn wil te ontvouwen. Wie
geen rekening houdt met de opeenvolgende perioden in Gods wet-

1 A.w., pag. 27.	 2 A.w., pag. 27.
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gevende arbeid, kan Gods wil nooit leren kennen. Alleen, Hij duldt
niet cn nooit dat wij de Sinai bcklimmcn om dan met onze wcttcksten
de Zijne aan te vullen of te corrigeren. God geeft de wet nooit uit
handen! Ook voor ons staat er een omheining rond de berg der wet-
geving. En niemand mag er één voet op zetten.
Wij menen dit hier te moeten zeggen, omdat Schippers deze onaantast-
baarheid van Gods wet niet helder stelt. Wij belijden de volkomenheid
en de genoegzaamheid der wet. En als men bij zeden e.d. van normati-
viteit wil spreken, is dat mij best, als men dezc normativiteit maar dui-
delijk en scherp ondcrscheidt van de geldigheid van de wet des Heren.
Misschien zal hier gevraagd worden, of Gods geboden dan voor alle
situaties opgaan. En of wij daarbij niet rekenen moeten met de tijd
waarin wij lcvcn. De wct is toch niet - zo drukt mcn het tegenwoordig
bij voorkeur uit - een tijdloos reglement. Men kan het dan wel waar-
deren als wij de wet de openbarings-historie zien doorlopen. Maar
die openbarings-historie is al eeuwen geleden beëindigd. Zodat het
voor ons in de twintigste eeuw bijv. toch op hetzelfde zou neerkomen
of we bij een reglement dan wel bij de wet leefden, tenzij de ontwikke-
lingsgeschiedenis van de wet nog zou doorgaan. Is in dit verband de
gedachte, dat wij wet cn wetstoepassing niet van elkaar kunnen los-
maken, niet van zeer grote betekenis ? Men kan dan allerlei ingrijpende
wijzigingen in het christelijk leven voorstellen, en deze op rekening
schuiven niet van de veranderlijke wet, maar van het wisselende of
zich ontwikkelende wetsgebruik.
Ik geloof dat de christenheid hier zeer op zijn qui-vive zal moeten
wezen. Want het gevaar is in het geheel niet denkbeeldig, dat wij zo
dicht in de buurt zullen komen van een nieuw farizeisme met zijn ver-
fijnde interpretatietechnick. Ten slotte krijgen wij dan ook onze tal-
mud met paragrafen vol wijzigingen en aanvullingen van de canonieke
wet des Heren! Wel is de stemming nog zo, dat men over het alge-
meen niet zo heel veel voelt voor nieuwe bindingen, en in feite zal
deze oplossing voorlopig wel leiden tot een verregaande reductie van
wat als gebod Gods mag gelden. Maar men krijgt toch de indruk, dat
hier in principe hetzelfde gebeurt : de mens neemt de wet in eigen
hand door zijn praktijk medezeggenschap te geven.
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Met klem komen wij er hier echter voor op dat men de wet ongemoeid
zal laten. Scherp moet zij onderscheiden worden van de normativiteit
waaronder men de zede vat. En wat die zgn. tijd-loosheid betreft,
wij belijden dat het Woord Gods levend is, en ook de wet behoort tot
het Woord Gods! Wij geloven, dat de Heilige Geest het Woord ver-
gezelschapt. Zo begeleidt Hij ook het woord der wet! In Zijn mond
is dit Woord altijd op tijd en bij de tijd. Daar zorgt Hij voor. Maar wij
moeten er voor waken dat we geen stukje van Gods Woord voor dode
letter verklaren, die door ons tot leven zou moeten worden gewekt.
De Geest zal ons ook bier moeten verlichten. En waar dat licht ons nog
ontbreekt, zullen wij moeten wachten, en niet in ongeduldige voor-
barigheid God een handje gaan helpen aan een gemoderniseerde wets-
tekst. Meestal zal trouwens blijken, dat waar de wet niet op de situ-
atie schijnt te kloppen, geen wijziging in de geldigheid van Gods
wet nodig is, maar heel gewoon een betere exegese. Daarom nogmaals :
harden of van de wet!
Als eerste resultaat van deze discussie met Schippers stellen wij daarom
voor, Gods wet en onze toepassing daarvan scherp uit elkaar te hou-
den. Gods wet is volstrekt normatief, terwijl onze toepassing dit
slechts in zeer betrekkelijke zin is. De terminologie van weg en wandel
kan dit verschil uitnemend weergeven, als wij „weg" reserveren voor
wat God zelf heeft voorgeschreven, en „wander' voor de wijze waar-
op wij daaraan gevolg geven.
De zede staat dan aan de kant van de toepassing, en hoe men deze nu
ook verder omschrijft, de betrekkelijkheid van haar gezag kan dan
zeer duidelijk uitkomen zonder dat de absolute autoriteit van Gods
wet daaronder behoeft te lijden. Het onder één noemer brengen van
wet en toepassing zou een encanaillering van de wet met de zede
gaan betekenen. Dit zou ook een rookgordijn leggen over de katho-
liciteit van Gods wil. Wij zijn daarom voor de ont-zedelijking van de
wet! Dit lijkt ons een belangrijk element uit de reformatorische vrij-
heidsgedachte.
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2. DE REFORMATORISCHE VRIJHEID

Wie de reformatorische vertogen over de christelijke vrijheid leest
zal steeds als essentieel bestanddeel daarvan ontmoeten de vrijheid
van menselijke formuleringen en bindingen. lk wil volstaan met te
wijzen op het in dit opzicht beroemde artikel 7 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, waarin deze zinsnede elke rechtgeaarde protestant
uit het hart gegrepen is:
Men mag ook gener mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijk stellen
met de Goddelijke Schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods (want
de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de
successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten, want
alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf.
Hier vindt zijn oorsprong een zekere reserve tegenover elke opeen-
hoping van menselijke autoriteit. Zo heeft elke zoon der reformatie
een zekere democratische voorkeur inzake de inrichting van kerk en
staat. Graag citeert hij het franke woord van Petrus voor de Joodse
Raad: „men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen". Hande-
lingen 4:19. Het recht van verzet zit een Gereformeerde in het bloed.
Ze zijn geboren opponenten.
Ik zie in die lijn ook liggen, dat het in de 17de eeuw niet zo vlug kwam
tot een leerstoel in de Ethiek te Leiden. Het college van curatoren en
hoogleraren was daarop niet zo gebrand. Men vreesde de canonisatie
van al te menselijke instellingen en gewoonten. Vanuit dit gezichts-
punt is te waarderen een zekere reserve tegenover zeden en tradities,
en met name tegenover Casuistiek in de zin van totalitaire binding
waar de Schrift niet bindt. lk weet wel, dat men hiertegenover kan
wijzen op figuren als Amesius en Voetius. Maar, in hoeverre was bij
hen sprake van Engels-Puriteinse invloed? En er is toch een duidelijk
onderscheid tussen de ideeën van Calvijn over de levenspraktijk en de
Puriteinse adat. Calvijn mist het krampachtige en angstvallige! On-
danks zijn heftige strijd met het hardnekkige Geneefse libertinisme,
blijft zijn ethische visie zich kenmerken door iets seigneuraals. Hij wil
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zich onder de macht van geen dezer dingen laten brengen, ook niet
onder de duim van de een of andere christelijke gevallenleer. Uiteraard
betekent dit niet, dat hij voorstander is van een gechristianiseerd ethisch
nihilisme onder de zinspreuk: „een iegelijk zij in zijn gemoed ten voile
verzekerd en doe wat hij niet laten kan." Integendeel, het leven is
voor Calvijn bevrijd tot dienst aan Jezus Christus!
Maar wel ligt het in deze lijn om te rekenen met het historisch ka-
rakter van de zede, wil men, het „zeitgeschichtliche" of „zeitbedingte".
Wat in de ene historische situatie goed is, is het daarom nog niet in de
andere! Er is inderdaad een historische ontwikkeling in de zeden en
gewoonten. En het is van belang om daarop te wijzen. Wat nu de ge-
woonste zaak van de wereld is - nl. het in veler casuistiek beruchte
fietsende meisje - grensde zestig jaar geleden aan een zedenschandaal!
Zo is het de consequentie van de gereformeerde reserve tegenover
menselijke instellingen en gebruiken, om een goed begrip te hebben
voor wat Prof. Schippers noemt „de verschuiving in de normativi-
teit". „Gods obligaties zijn gedateerd", schreef Prof. Schilder eens.
Elke datum kent zijn eigen verplichtingen en schrij ft zijn eigen etiquette
voor! Paulus wijst daarop wanneer hij niet rechtstreeks een bepaalde
haardracht bij de vrouwen afkeurt, maar dit slechts doet via een om-
weg. Zijn uitgangspunt is immers de vraag: „leers de natuur u zelf
niet?" 1 Cor. 11:14. Hij bindt dus de mensen aan de natuur. En onder
natuur is hier naar het doorsnee gevoelen de conventie en de publieke
opinie te verstaan. Wat is er nu nieer „im Werden begriffen" dan juist
deze natuur? Het is goed gereformeerd om ook bier gevoel te hebben
voor de vergankelijkheid van alle vlees en zijn schoonheid. Dit gras
verdort, die bloem valt af, maar het Woord van onze God houdt
eeuwig stand!
Het is goed dat van verschillende zijden hierop is gewezen de laatste
tijd. Er is nl. onder allerlei invloed bij vele Gereformeerden wel wat on-
historisch over beginselen en zeden gedacht en gesproken. Het gras
verdorde wel en de bloem viel wel af, maar men droogde deze ver-
gane glorie tussen de bladzijden van de Heilige Schrift. En deze bota-
niserende liefde voor aldus verdroogde levensgedragingen was zeker
niet gereformeerd. Ik denk hierbij aan veler houding tegenover de
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rechtspositie der vrouw. Eveneens aan de codificatie van allerlei al te
menselijke verboden en geboden t.a.v. de zondag, waardoor deze
dag ontaardde in een uitzichtloze verbodsdag. Hetzelfde geldt van
allerlei „gebruikelijke" openingen en sluitingen van vergaderingen.
En wie denkt hier niet aan de trombose waaraan de inrichting van
onze eredienst lijdt ? Men krijgt de indruk, dat hiervoor de maatstaf is:
wat kan het „publiek" nog net hebben? en: wat willen ze graag ? Het
is jammer, dat men dit alles typisch gereformeerd is gaan noemen.
Eigenlijk is het immers meer een overblijfsel van Germaans fetisjisme.
Soortgelijke verschijnselen zal men ongetwijfeld binnen alle richtingen
vinden. Een klassieke „rode rakker" wees me onlangs op symptomen
van die aard in het huidige Nederlandse socialisme. Hij vroeg zich
bijv. of wat de rode vlag nog voor zin had in een door de eerwaardige
intocht van vele predikanten met hun aanhang kleurloos geworden
P.v.d.A. Men kon zo langzamerhand daar beter met een theeroos gaan
lopen. Een dergelijk fetisjisme is beslist niet gereformeerd, het is een
heidense rest. Het Schriftuurlijke voorbehoud tegenover het schema
dezer wereld dat voorbijgaat betekent ook een zekere vrijheid tegen-
over de bestaande moraliteiten. Vandaar dat gereformeerde moraal
ontwikkeling kent. Ook de zede is : schoon op zijn tijd!
In dit verband ten slotte nog één opmerking : het kan zijn dat eengroep
van mensen zich bepaalde zeden aanmeet op zekere gronden. Dit voor-
onderstelt echter het bestaan van een goed, solidair gemeenschaps-
leven, waarin de zin van deze adat in gezamenlijke bezinning duidelijk
gezien wordt. Ontbreekt echter die gemeenschap, dan zij men op zijn
hoede: de adat verdwijnt geheel en er komt iets losgeslagens over de
groep . . . of die adat krijgt sacraal karakter. Ze wordt dan iets dat je
devoot vasthoudt zonder te weten waarom.
In die crisis bevindt zich de gereformeerde gezindheid in Nederland.
De gemeenschap is verbroken en de solidariteit is zoek. Vandaar,
dat onder ons de moraal enerzijds sacraal in de lucht hangt - men ver-
eert bepaalde mos-godjes - terwijl aan de andere kant bij niet zo wei-
nigen van moraal geen sprake meer is. Er is dan wel religiositeit, maar
voor het overige acht men alle dingen geoorloofd. Wanneer wij niet
boven dit funeste dilemma kunnen uitkomen, zal dit een bewijs van
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gebrek aan gemeenschapsvormende kracht wezen: de liefde kwijnt.
Binnen afzienbare tijd zal dan de gereformeerde gezindheid ophouden
te bestaan.

3. WAAROM WIJ VOOR HET WOO RD „WANDEL" KIEZEN

Wet en zede houden wij derhalve liefst scherp uit elkaar, ook al om
de lieve vrijheid. Er is nog iets aan de hand met de zede, nu in haar ver-
houding tot de wandel. Dit zal verklaren waarom wij hier aan de
bespreking van de wandel de voorkeur geven.
Men zou de zede kunnen noemen een zekere kristallisatie van onze
wetstoepassing. We zouden het ook zo kunnen uitdrukken, dat een
bepaalde vervulling der wet ons zo goed bevallen is, dat wij er patent
op hebben aangevraagd en haar tot onze zedelijke levensstandaard
hebben verheven. Vaak heeft ze echter ook met de wet Gods helemaal
niets te maken en is ze louter een inzetting op puur menselijk goed-
dunken gegrond Maar altijd heeft ze toch iets gebiedends en wil ze in
acht genomen worden. Zo heeft ze steeds kracht van wet.
Daarin stuiten we nu op een belangrijk verschil met wat er in het
woord „wander aangeduid wordt. De wandel laat een mens vrij. De
wandelaar is de trekker door het open vrije veld. Hij is van niemand af-
hankelijk. Aan geen voertuig of rijdier is hij gebonden. Uit eigen be-
weging en in eigen kracht zwerft hij langs heren wegen. Het enige
on-vrije is voor hem, dat hij zich oriënteert aan de bestaande wegen.
Zo is het met de christelijke wandel. Zij oriënteert zich aan Gods
wegennet, maar overigens is zij principieel vrij: alle dingen zijn mij
geoorloofd.
Wandelen is geen verplichting, maar een genoegen. Onze wandel
heeft dan ook niet met gebod op gebod te maken, maar veel meet
met perspectief en panorama: Gods beloften vormen het boeiende
landschap dat ons de tocht tot een intens genot maakt!
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Zo is wandel veel ruimer dan zede, omdat ze met wet en evangelie
beide te maken heeft.
Daar komt nog iets bij. Terwijl zeden de neiging hebben om de plaats
van Gods wet in te nemen, en de mensen onder de druk van onper-
soonlijke voorschriften te zetten, gaat het bij wandel steeds om iets per-
soonlijks. Henoch wandelde met God! Wandelen is ook omgaan
met iemand. Nu gaat niemand om met een reglement, maar wel met
een persoon. En wie omgaat met God, kan God niet reduceren tot een
dienstrooster. Hij verkeert in het gezelschap van de levende Heer, die
niet alleen vraagt maar ook geeft, die vergezichten opent, mijn ver-
stand boeit, mijn gemoed ontroert, mij over muren doet springen en
mijn ziel verkwikt. De christelijke wandel veronderstelt God als een
werkelijkheid in ons leven. Maar dat niet alleen. Ze gaat ook uit van
onze eigen nuchtere werkelijkheid. Ze idealiseert de christen niet.
God rechtvaardigt immers de goddeloze. Daarom betekent de chris-
telijke wandel van onze zijde grotendeels, dat wij God bedroeven,
Hem tergen en Zijn brandende toorn gaande maken. Ons gezelschap
is voor de Heer bepaald geen onverdeeld genoegen. Zo reëel is de
christelijke levenswandel als feitelijke omgang met God. Daarmee
staat en valt alles! En het is vooral hierin dat het bestaande christelijke
leven tekort schiet. Met een doodsteek in onze beenderen hoont men
ons veelal terecht: waar is nu uw God? En er is daarom maar één mo-
gelijkheid om tot een christelijk reveil te komen, wanneer wij gaan
dorsten naar God „gelijk een hinde die naar waterbeken smacht",
Ps 42:2. Het zal wel onnodig wezen nu te zeggen, dat wij daarom on-
mogelijk een systeem van de christelijke wandel kunnen opzetten.Wij
kunnen hoogstens enkele punten aanstippen die haar karakteriseren.
Dat is ook onze bedoeling

Ten slotte is er nog één kant aan het woord „wander waarom wij
het zo belangrijk vinden. Er wordt immers in aangeduid een rond-
lopen bier op aarde. De wandelaar vertreedt zich in zijn eigen om-
geving. Hij loopt rond in het zgn. platte vlak onzer werkelijkheid.
In dat eigen milieu is hij ook volledig zichzelf. Hij behoeft zich niet op
te schroeven en te doen alsof hij in hogere sferen verkeert. Hij is ge-
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woon die hij is. En zo in zijn alledaagse plunje in de hem vertrouwde
omgeving loopt hij rond in het heilig gezelschap van God. Zo wandel-
de Henoch met God meer dan „driehonderd jaar, en hij verwekte zonen
en dochteren". Daar was dus bij Henoch een normaal mensenbestaan,
de drukte en het rumoer van een gezin, de drift van mensenliefde en
voortplanting, het eigen milieu . . . en tegelijk was God daarbij. He-
noch behoefde zijn menselijkheid in niets te beperken, zijn lichame-
lijkheid kwam bijv. geheel tot zijn recht. Maar dat totale mensen-
bestaan in de continuiteit van 300 jaar werd geleid door God van de
hemel. De Here was er bij. Deze gedachte is van zeer grote betekenis.
Wij vinden haar ook in wat God tot Abram zegt : „wandel voor Mijn
aangezicht !" Daar is weer de aarde als Abrams levensruimte Maar God
gaat daar achter Abram aan. In het licht van deze zon gaat het land voor
hem open. Als een vreemde zwerft hij daar heen en weer met zijn
kudden: zo eet en drinkt hij, zo regelt hij zijn bedrijf, zo heeft hij zijn
kwesties en zo zijn erotiek, en met dat alles loopt hij voor God uit:
dat is zijn troost!
Dit is dus wel een heel gewichtig kenmerk van wat we wandel noe-
men: ze speelt zich of op ons eigen levenstoneel onder Gods regie! Ons
toneel is God niet te min, om er de spelleiding op zich te nemen.
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III. KATHOLICITEIT

I. WAT IS KATHOLIEK?

Ons onderwerp is niet de gereformeerde, maar de christelijke levens-
wandel. Dat heeft uiteraard zijn reden. Zeden hebben immers de nei-
ging om verdeeldheid te zaaien: ze rasteren onze kringetjes af. Zo dat
wij de neiging hebben om als vanzelf in dat omheinde kringetje rond
te lopen. Die vanzelfsheid hoort bij de zede, het is haar kracht, al is
het dan een domme kracht. Dat wil niet zeggen, dat er in de zede geen
verstandige bezinning spreekt, maar het is gestremde bezinning. Ze
werkt niet door ons aan het denken te zetten, maar onze onnadenkend-
heid houdt ze binnen de perken van de stolsels van het overleg der
vaderen.
„Wander is echter een heel ander begrip. Het veronderstelt persoon-
lijkheid. Zo is de christelijke levenswandel niet te verstaan buiten de
persoonlijke omgang met God. En deze gaat alle perken te boven.
God laat zich nu eenmaal niet omheinen, omdat 's Heren goedheid
in der eeuwigheid geen paler kent. Wel is wat wij er hier van schrijven
mede bepaald door onze gereformeerde confessie. Maar wandelen met
God doet men niet gereformeerd of rooms. Dat kan slechts op één
manier Gods manier! De chnisten wandelt immers in Zijn wegen.
En God is niet geneformeerd! Zo is wandel een typisch katholiek of,
wil men, oecumenisch begrip. Het gaat om levend christendom.
Het is daarom nu wel het ogenblik, om ons af te vragen wat wij onder
katholiciteit verstaan. Het protestantisme is nl. nogal verdeeld. En de
Rooms-Katholieke kerk ziet deze verdeeldheid niet als iets toevalligs,
maar als een wezenlijk kenmerk van het protestantisme en als een
noodzakelijk gevolg van een ter kwader ure ingeslagen dwaalweg.
Het geloofsleven ontworstelde zich aan de correctie van het kerkelijk
gezag en daardoor had de dwaling vrij spel. Tegenover deze protes-
tantse verdeeldheid wijst Rome dan op zijn eigen eenheid. Door die
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eenheid kon Rome waarlijk kerk zijn, een zegen voor de wereld in
haar verbrokkeling en verwarring. Onaantastbaar staat immers voor
de ogen der wereld de Roomse kerk met haar geweldige organisatie,
haar liturgie, haar dogma en haar opperhoofd op de heilige stoel. Deze
eenheid wordt door Rome gezien als haar glorie en als een bijzonder
merkteken van Christus' zending. Hij heeft er immers om gebeden in
Zijn hogepriesterlijk gebed: „dat zij alien één zijn" Joh. 17:21. Dit
gebed is voor de Roomsen verhoord in het imposante massief van
hun wereldkerk: het mondiale heilsinstituut met één ambtelijk geijkte
belijdenis, één kerkelijke taal, voor de overal eendere ceremonie, enz.
Protestanten zijn nogal eens geneigd om zich van deze roomse visie
al te spoedig of te maken met de gedachte dat zoiets wel heel ver van
ons afstaat. Deze haastige spoed is echter zeker niet goed. Vooral tegen-
woordig niet nu de oecumenische beweging tot een boeiend verschijn-
sel is uitgegroeid.
Wat is het wezen van de roomse eenheidsidee? Misschien is dat wel
het best weer te geven met de woorden van Vincentius van Lerinum
(gestorven ongeveer 445). Deze schreef, dat de maatstaf van hetgeen
voor orthodox te houden was gezien moest worden in deze regel:
„wat altijd, wat overal, wat door alien geloofd is." De Roomse kerk
heeft zich hierbij aangesloten op het concilie van Trente en het Vati-
canum. Blijkbaar komt in deze formule het wezen van de roomse
eenheidsgedachte heel duidelijk naar voren. Katholiciteit is hier aller-
eerst een chronologisch begrip - „wat altijd geloofd is" -, vervolgens
een aardrijkskundige plaatsbepaling - „wat overal geloofd is" - en ten
slotte een kwestie van kwantiteit - „wat door alien geloofd is". Of om
het anders uit te drukken: katholiciteit is hier een zaak van statistiek.
Het is empirisch te constateren en empirisch te controleren of men in
deze zin katholiek is - als men nl. maar over voldoende feitelijke gege-
vens beschikt. Tijd, ruimte en getal zijn hier de zuilen van de katho-
liciteit. Met tellen en meten komt men klaar
De grote vraag is: waar blijft zo de toets aan een boven tijd, ruimte en
getal uitgaande waarheid? Wordt de verzameling van mensen van-
wege zijn oudheid, zijn uitgestrektheid en zijn aantal op deze wijze
niet tot maatstaf verheven? En is dan ook de norm waarnaar deze ge-
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meenschap beoordeeld moet worden niet die gemeenschap zelf? Mas-
saliteit en traditie hcbben hier het laatste woord, maar waar is God en
Zijn souveneine oordeel? De zichtbare gestalte der kerk staat niet meer
onder de verheven kritiek van het Woord Gods. Tijdelijke werkelijk-
heid wordt tot eeuwige waarheid verheven.
Staat deze gedachtengang nu inderdaad zo ver van wat vele protestan-
ten bezielt? Ligt het voor ons niet vaak zo: men constateert met leed-
wezen de feitelijke verdeeldheid van de christenheid. Men leest ver-
volgens Joh. 17:21 „dat zij alien één zijn". En nu zoekt men voor die
feitelijke verscheurdheid een feitelijk waarneembare oplossing in de
oecumene als de empirisch éen zijnde christenheid. Het is als met een
vormsom: zoveel christenen hier, plus zoveel christenen daan, ver-
menigvuldigd met zoveel christenen ginds, gedeeld door wat alien
uiteen houdt, levert op: de „una sancta".
Ook hier dus een cijferen, meten en wegen. Graag willen wij het
idealisme erkennen dat hierachter zit. De verscheurdheid van het
pnotestantisme is ook een misselijk verschijnsel Maan toch komt het
ons voor, dat dit idealisme gevaarlijk op drift is geraakt. Aardrijks-
kunde en rekenen zijn hier minstens even belangrijk als in Rome.
Maar wat bij Rome van waarde is, wordt hier gemist: ik be-
doel de geschiedenis, de historische katholiciteit, zoals die uitgedrukt
ligt in het: „wat altijd geloofd is". De band aan wat de oude kerk in
haar oecumenische concilies heeft geleerd is bij dit oecumenisch pro-
testantisme nu niet bepaald sterk. De eenheid met de christenheid van
alle eeuwen lijkt minder sterk begeerd dan de vereniging met alien
die zich nu christen noemen. Dit is wel een zeer ernstig manco van het
huidige eenheidsverlangen veler protestanten: het gaat daarbij maar
al te zeer om wat wij zouden willen noemen de „kirchliche Existenz
heute".
In deze situatie is het van belang de typisch reformatorische gedachte
over katholiciteit naar voren te brengen. „Reformatorisch" blijkt hier
dan niet buiten de samenhang met wat in de oude kerk leefde te staan.
Want wij kunnen aanknopen bij de man die, voorzover wij weten,
het eerst over de katholieke kerk gesproken heeft. Dat is Ignatius in
zijn brief aan Smyrna. Daar schrijft hij deze veelbetekenende woor-
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den: „Overal waar Jezus Christus is daar is de katholieke kerk."
Calvijn sluit hierbij aan als hij zegt, dat katholiek is het onder Christus
ons Hoofd verenigd zijn met alle overige lidmaten. Onze Nederlandse
Geloofsbelijdenis in art. 27 zegt m.i. hetzelfde, wanneer daar wordt
opgemerkt, dat de kerk „van het begin der wereld tot het einde daar
is" blijkens het openbaringsfeit, dat „Christus eeuwig koning is, dewelke
zonder onderdanen niet zijn kan." Uit Gods Woord weet ik immers
alleen, dat jezus Christus eeuwig koning is, daarom ben ik ervan over-
tuigd krachtens datzelfde Woord, dat Zijn kerk er ook altijd is. Met
andere woorden: hier wordt uit het wezen van Christus geconcludeerd
tot het wezen van de kerk. Kerk is waar de onderdanigheid aan Chris-
tus is. En Christus is algemeen, dus is de kerk dat ook.Want katholiek
moet Christus gehoorzaamd worden. Katholiciteit is alleen daar waar
de katholieke koning zijn scepter zwaait. In dit verband is het goed te
wijzen op Johannes 1O: de gelijkenis van de goede herder. Daar gaat
het over de ene kudde met de ene herder. En die ene herder zegt : „Ik
ben de deur". Wie geeft er dus toegang tot de katholieke kudde? De
goede herder! Wat beslist derhalve over uw katholiciteit? Dit, of u
door Hem ingaat en uitgaat. Christus is de deur!
Nu zinspeelden wij daarnet op de oecumenische beweging. Wij zijn
dankbaar voor veel wat daar gebeurt. Met name verheugt het ons, dat
telkens zo uitdrukkelijk gewezen wordt op de noodzaak van de leven-
de verbondenheid aan de Heer. Maar één vraag blijft ons altijd ten
opzichte van dit verschijnsel kwellen: is die verbondenheid aan de
levende Heer wel de deur tot deze organisatie? Men vergete niet dat
ook het Rooms-Katholicisme spreekt over de verbondenheid aan
Christus, maar de band aan Christus is daar dan gelijk aan de band met
de bestaande Roomse kerk. Het lidmaatschap van de Roomse kerk zelf
is de verbondenheid aan Christus. Wij staan bij Rome dan ook voor
de ontstellende vraag: is Christus nog wel de boven de Roomse kerk
staande rechter, die haar kerkelijk leven toetst, of is Christus de Roomse
kerk zelf en rechtvaardigt zij in Hem zichzelf ?1 Deze vraag geldt echter

1 Vgl. hiervoor Dr. G. C. Bcrkouwer, Conflict met Rome Kampen, 1948,
het eerste hoofdstuk: „On wankelbaar Gezag ?"
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van elk zich naar Christus noemend verband. Ook van het oecumeni-
sche. Men mag duizendvoudig spreken over de levende verbondenheid
aan de Heer, maar is deze verbondenheid ook de toetssteen? Het kan
ook zo gevraagd worden: is Christus de gevelsteen of de hoeksteen
van deze beweging ? Men zij zich bewust van de grote ernst dezer
vragen. Zij komen met niet minden kracht op ons alien af, of wij nu
vóór of tégen de oecumenische beweging zijn. Is ons beroep op Chris-
tus' naam zonde tegen het derde gebod ofjuist de vervulling daarvan?
Hoe komen we hier achter ?
Laat ik hier mogen wijzen op een gedachte uit het formulier voor de
bevestiging van de dienaren des Woords. Dit vergelijkt het ambt
van de predikant met dat van de herder, terwijl de gemeente de kudde
genoemd wordt. Het formulier zegt dan: „Nu is de weide, waarmede
deze schapen geweid worden, niet anders dan de verkondiging des
Goddelijken Woords, met de aanklevende bediening der gebeden en
der Heilige Sacramenten. Hetzelfde Woord Gods is ook de staf, waar-
mede deze kudde geleid en geregeerd wordt”. Wij zoudendaaromook
kunnen zeggen: wat beslist over uw katholiciteit? Dit, of u met het
Woord geweid en door het Woord geleid wordt. Op de gehoorzaam-
heid aan het duidelijke Woord van Christus komt ten opzichte van de
katholiciteit alles aan! Deze berust niet op het oncontroleerbaar ge-
geven van een zekere verbondenheid met Jezus, maar op het duideljk
zich storen aan de orders van ons katholieke Hoofd. De eenheid van een Leger
wordt niet bepaald door het feit dat de soldaten een verborgen band
aan de generaal hebben, maar deze mystieke binding moet uitkomen
in stipte gehoorzaamheid aan zijn bevelen, anders wordt de weermacht
een horde. Zo mag onze slotsom ten aanzien van de katholiciteit lui-
den: katholiciteit is daar waar Christus met Zijn Woord alle zeggen-
schap heeft. Katholiek is de kerk onder de alleenheerschappij van het
Woord Gods. Katholiciteit als hegemonie van Gods Woord is dus een
belangrijk kenmerk van de chnistelijke levenswandel. In dit katholiek
verband valt de vraag naar de Schnift.
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2. DE SCHRIFT ALS OECUMENISCH RENDEZ-VOUS

Narcissus is de bekende figuur uit de Griekse fabel die verliefd werd
op zichzelf. In deze gestalte is de natuur van de mens raak uitgebeeld.
Uiteindelijk hebben wij slechts interesse voor onszelf. Dit laat zich
ook heel goed verstaan, sinds wij de band met God hebben doorge-
knipt. De mens is nu eenmaal het meest interessante schepsel. En als er
dan geen God is, trekken wijzelf de meeste belangstelling. Een van de
gevolgen hiervan is echter, dat er op aarde geen echte gemeenschap
bestaat. Een ieder voelt zich aan zich alleen gebonden. Jezus drukte
dat zo uit: „de zonde vergadert niet, maar verstrooit." Wie de moeite
neemt om in vogelvlucht het aantal wereldbeschouwingen te bezien,
dat West-Europa in deze eeuw telt, duizelt het. Men behoeft alleen
maar het woord „vrijheid" in deze kring aan de orde te stellen, en
meteen herhaalt zich de Babylonische spraakverwarring. Echte eenheid
is dan ook zonder meer niet te bereiken.
De christen gelooft echter de gemeenschap der heiligen. Christus sticht de
nieuwe maatschappij. En het grote samenbindende element daarin is
het Woord van God. In hetzelfde hogepriesterlijk gebed waarin Chris-
tus hevig bidt om de eenheid van Zijn gemeente, vraagt Hij ook:
„Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid". Joh. 17:17.
En in de beroemde gelijkenis van de goede herder zegt Jezus o.a. „en
zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één
herder". Joh. 10:16. De stem van de éne herder sticht de eenheid van
de kudde. Dit is de meest centrale ervaring van de nieuwe gemeente:
God heeft de hemelen gescheurd en door de kieren van het uitspansel
heeft Hij Zijn heerlijk geluid doen horen. Hij heeft het woord genomen
en zo heeft Zijn stem geklonken in Natuur en Schriftuur. Nu ben ik
opgetild boven mijn eigen kleine interessesfeertje en in de ruimte ge-
zet. „Hoe zalig is het yolk dat naar Uwklanken hoort." Er is ietsnieuws
in mijn leven gekomen: ik luister, en dat niet naar mijzelf, maar naar
die Ander. Wie oren heeft die hore: de Geest heeft wat tot de gemeen-
ten te zeggen! „Het geloof is uit het gehoor" Rom. 10:17. „Hoort en
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uw ziel zal leven!" Jes. 55:3. Ik beleef de nieuwe gehoorzaamheid!
In psalm 40: 7 wordt het wezen van dit nieuwe leven prachtig ge-
tekend. De oude Statenvertaling schrijft daar: „Gij hebt mij de oren
doorboord." De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap heeft: „Gij hebt mij geopende oren gegeven." Beide vertalingen
zijn mogelijk. De Statenvertaling herinnert aan Ex. 21:6: daar wordt
de slaaf, die van zijn vrijheid vrijwiliig afstand doet, met een priem
door zijn oor aan de deurpost van het huis van zijn meester vastge-
hecht. Dit was het teken van de blijvende band aan zijn heer. Met zijn
oor bindt hij zich aan zijn heer. Dat is zijn gehoorzaamheid. Zijn mees-
ter zal altijd het oor van de slaaf hebben! Zo wil nu ook de dichter van
deze psalm zijn oor lenen aan de Here. Dit laatste zegt uiteraard ook de
andere vertaling: deze dichter is geheel oor voor God!
Dat is het wezen van het christendom: een en al oor voor God.
We zouden het misschien op deze manier kunnen aanduiden: het ge-
loof is geen verstandszaak, maar oorzaak.
Nu spreekt God tot ons door middel van de Schrift. Ik denk aan wat
art. 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt: „God heeft door een
bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knech-
ten de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde Woord bij
geschrift te stellen."
Daarmee is de zeer bijzondere plaats van de Schrift beleden, als ge-
schreven Woord Gods. De kudde beluistert daarin de stem van de
herder. En deze luisteractiviteit geldt de belofte: „en het zal worden
één kudde, één herder." De bijbel is het centrale trefpunt in het ver-
bond : de horizontale en de verticale lijn snijden daar elkaar. De mens
ontmoet er zijn God, en voor Gods aangezicht ontmoet hij er zijn
broeder. Dat is de oecumenische betekenis van dit boek als rendez-vous
van het christendom.
Het moet dan ook met nadruk gezegd worden dat de katholiciteit
van het christendom staat en valt met de plaats die aan de Schrift in
ons leven wordt toegekend. Opzettelijk drukken wij het zo uit. Het
gaat nl. niet om het hebben van een orthodox belijdenisartikel inzake
de Heilige Schrift. Maar het komt aan op de functie die dit boek met-
terdaad uitoefent in onze levenspraktijk. De Nederlandse Geloofs-
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belijdenis bedoelt dit wanneer ze in art. 5 zich zo uitlaat: „Al deze
boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof
daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen."
En in art. 10 van de kerkorde der Nederlandse Hervormde kerk wordt
de Schrift dan ook genoemd : : „de bron der prediking en enige regel des
geloofs." En in het geschrift dat de Generale Synode der Nederlandse
Hervormde kerk uitgaf over „de leer aangaande de Heilige Schrift"
staat deze indrukwekkende zin: „De Kerk zal zich tot het einde der
dagen naar de Heilige Schrift richten als enige regel voor haar geloven,
spreken en handelen". Wij verheugen ons over deze uitspraken, want
wanneer zij metterdaad worden gehonoreerd zal dit van ontzaglijke
betekenis blijken te zijn voor de oecumenische eenwording der ker-
ken. Alleen rondom de geopende Schrift kan een waarachtige reiinie
der christenheid plaatsvinden!
Men heeft het protestantisme vooral van roomse zijde steeds zijn ver-
splintering verweten. Inderdaad bestaat daarvoor alle reden. Mense-
lijke eigenwijsheid en hardnekkigheid heeft hier veel misdreven. Maar
in de reformatorische eeuw kon tegenover Rome toch dit worden
opgemerkt: Uw eenheid moge gesloten zijn en in één woord impo-
sant, maar ze is menselijk, al te menselijk. Het getabberde schepsel is
bij u op de troon van God gaan zitten. Bij de zonen van de reformatie
is echter deze geforceerde eenheid inderdaad niet te vinden. Daardoor
zijn wij uiterlijk wel gespleten. Maar hierin zijn we toch één, dat wij,
over het geheel genomen, toch voor één bovenmenselijke autoriteit
ons willen buigen: het geschreven Woord Gods als definitief gezag-
hebber. Onze opvattingen mogen in veel verschillen, maar de norm
blijft voor ons allen gelijk. Deze eenheid is veel dieper dan de pause-
lijke. Want dit woord van God dringt zo diep door, „dat het vaneen-
scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen
en gedachten des harten, en geen schepsel is voor Hem verborgen,
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor
wien wij rekenschap hebben of te leggen", Hebr. 4:12,13. Wie hier de
eenheid zoekt moet alle compromis en camouflage op zij zetten en met
de inzet van zijn hart beginnen. Alle gemeenschap die niet van hart tot
hart is, komt hier onder het mes dat alles ontleedt. Elke ontmoeting
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en elk gesprek behoort hier te wezen een ecrlijke worsteling met el-
kander om ongeveinsd te komen tot de enigheid des geloofs.
Sinds ongeveer het begin van de vorige eeuw is dit echter anders ge-
worden. Het protestantisme is toen grotendeels onder de hypnose
van de rationalistische Schriftkritiek gekomen. Het geschreven Woord
Gods werd een louter menselijk boek, dat zich voor de rechtbank van
het menselijk oordeel had te rechtvaardigen. Zo werd het blootgesteld
aan een meedogenloos offensief van theologische en litteraire kritiek.
Naar hartelust ging men schiften, snijden en schrappen in deze oude
documenten. Geen tekst was er veilig voor de vlijm van dit vernuft.
De gevolgen waren ontzettend. Veler theologie zakte door de knie-
en en werd slippendrager van dit „wetenschappelijk" bedrijf. En predi-
kanten vervulden de rol van aanspreker bij de ter-aarde-bestelling
van de bijbel. Hier en daar rees nog wel een zacht protest, maar dit had
niet veel meer te betekenen dan het brengen van de laatste eer aan
een ontslapen vriend. De bijbel scheen niet meer te redden.
Uiteraard heeft een en ander het respect voor de Schrift nu niet be-
paald verhoogd. Vele gelovigen wisten zich geen raad en hebben hun
heil gezocht in de vreemdste constructies om de bijbel te verdedigen.
We zullen niet alle bedenksels opnoemen. In elk geval kwam het neer
op een algehele terugtocht, waarbij zoveel mogelijk elk contact met
de vijand werd vermeden. De bijbel heette niet meer het WoordGods,
maar men kon dit Woord er hoogstens uit opdiepen. Daarom ging
men de Schrift het vernederend kleed noemen van het heerlijke
Woord Gods. Dit vernederend kleed bleek echter te bestaan uit alle
door de bijbelkritiek aangevochten stukken. Zo liet de theologie zich
achter de zegekar der kritiek binden.
Het is op deze wijze dat de protestanten de norm voor hun gesprekken
en kerkelijke ontmoetingen zijn kwijtgeraakt. De maatstaf waaraan
wij onze wederzijdse uitlatingen toetsen is ons uit de handen gevallen.
En daardoor is de versplintering volkomen geworden. leder leeft nu
uit zijn eigen visie op Christus, op de verzoening enz. en het wemelt
van de godsbegrippen onder ons. Waarachtige ontmoetingen kunnen
zo niet plaatsvinden, want het enige contact dat we tussen elkander
kunnen leggen is dat van het wederkerig respect voor elkanders over-
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tuiging. Zo komt de gemeenschap der heiligen in dit opzicht er op
neer, dat we hoogstens elkander aanhoren om vervolgens onze hoed
of to nemen en elkander te bedanken voor de interessante uiteenzetting.
Maar voor het overige heerst de wet van elk wat wils!
Zo is voor velen de stem van de herder verstomd.
Goddank, er zijn symptomen van verandering. De Schriftkritische
theologie heeft haar grootste bloei wel achter de rug. Het resultaat
van opgravingen en taalkundige studie heeft aan veel kritiek de
tanden uitgetrokken. Dit beduidt uiteraard nog geen wezenlijke ver-
andering. Zodra de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek
weer een andere richting zouden uitwijzen, zullen ook hier weer de
oude geluiden worden gehoord. Je bent nu eenmaal slippendrager of
je bent het met. Maar van belang is dat veler theologie op dit punt
meer zelfvertrouwen gekregen heeft. Men wendt zich of van het on-
gebreideld subjectivisme, dat menselijk goeddunken het laatste woord
geeft inzake de Heilige Schrift. De exegese wordt weer meer uitleg
van wat er staat, dan inleg van wat er zou moeten staan, ware de be-
trokken geleerde God zelf geweest. Dit alles heeft de dampkring aan-
merkelijk gezuiverd. Het maakte bijv. de nieuwe vertaling van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap mogelijk als resultaat van de gezamenlijke
uitlegkundige arbeid van vertegenwoordigers van zeer uiteenlopende
richtingen. In het begin van deze eeuw zou men dit niet mogelijk
hebben geacht.
We zien dan ook de oecumenische beweging bijv. het bijbelonder-
zoek van de niet-theologische christenen krachtig stimuleren, evenals
het oprichten van allerlei bijbelkringen. Trouwens, ook buiten de
invloedssfeer van deze organisatie neemt het verschijnsel van het niet-
theologische bijbelonderzoek hand over hand toe. De bijbel komt zo
meer en meer in de belangstelling. Zelfs bij de Roomse kerk. Belang-
rijke verklaringen van de Schrift en uitstekende vertalingen hebben
ook daar hun uitwerking niet gemist. De bijbellezende Rooms-Katho-
liek is geen uitzondering meer.
Dit alles biedt wijde perspectieven.
In elk geval: terugkeer tot de bijbel is voor mij levensvoorwaarde
voor elke oecumenische actie. Zonder de bijbel als regel voor geloof
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en leven bestaat er geen waarachtig katholiek christendom. Nog steeds
is de hoogmoedige kritische houding die zichzelf boven de Schrift
stelt voor velen het summum van wetenschappelijkheid. Nog steeds
zijn belangrijke theologen sterk geimponeerd door deze manier van
denken, en zoeken dienovereenkomstig hun Neil in een boedelscheiding
tussen vorm en inhoud, tijdelijkheid en eeuwigheid, of in een dialec-
tische verhouding tussen Goddelijkheid en menselijkheid. Hoe boei-
end ook hun onderscheiden constructies mogen wezen, het merk-
waardige is toch, dat het bij alien hierop neenkomt, dat de „gevaar-
lijke" kritiek haar zin krijgt. Men zij toch op zijn hoede! Want men
laat zo knoeien aan het oecumenisch centrum van de christenheid. De
terugkeer tot de bijbel blijkt dan bovendien niet radicaal te wezen.
Wetenschappelijk bindt men zich niet!
Zo is dus een van onze eerste conclusies ten aanzien van de christelijke
levenswandel: zij is katholiek, maar dan katholiek met de geopende
Schrift.

3. DE PREEK ZIJ OPENING VAN DE SCHRIFT

Dit betekent de ontsluiting van de bijbel op de kansels.
Wij stellen dit voorop.
De predikant verdwijne geheel in de toga van het evangelie. Zijn re-
torisch talent lope de tekst niet voor de voeten! Sommigen denken dat
wij in onze tijd de retoriek wel overwonnen hebben. Dat is een ake-
lig misverstand. De retoriek beleeft zelfs een enorme opbloei. Maar
het is natuurlijk de moderne retoriek, ik bedoel het plezierig, maar
bij nabootsing meest leeg gepraat van de conferencier. In het cabaret
moet het publiek zo pikant mogelijk worden geamuseerd, het moet
de tijd vergeten of verdrijven, en de beste middelen blijken te zijn:
spannende anekdotes, goede moppen en een van de hak op de tak
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springend variété-program. In de kerk echter moet de tijd niet wor-
den verdreven. Hij moet dodelijk ernstig genomen worden. En het
evangelie moet verkondigd als de Godskracht tot behoud. Daarom
moet het de voile aandacht hebben. Het behoeft niet te worden ver-
sierd met leuke babbeltjes. De prediking moet de tekst aan het woord
laten. Daaraan moeten alle middelen en alle gedachten ondergeschikt
worden gemaakt. Natuurlijk is het noodzakelijk, dat de moderne
vormen van welsprekendheid ook grondig worden benut. Op dat
gebied is toch al een ergerlijke achterstand. Maar het geheel zij dienst
aan het Woord. De tekst beheerse de prediking van a tot z. God hebbe
het woord en geen filosoof, of theoloog, of grappenmaker of „story-
teller". De dorst naar opening der Schrift moet gewekt en gelest. Dit
is een eerste vereiste voor waarachtige katholiciteit en een levensvoor-
waarde voor een christelijke levenswandel.
Er bestaat een gevaarlijke geestelijke ziekte: de kittelachtigheid van
gehoor. Paulus heeft het daarover in 2 Tim. 4:3, althans volgens de
Statenvertaling De nieuwe vertaling spreekt van een „verwend ge-
hoor", - dat is minder pittig uitgedrukt hetzelfde. De symptomen van
deze kwaal zijn : afkeer van de gezonde leer, waarmee bedoeld is : tegen-
zin tegen de gewone opening der Schriften, en voorkeur voor zelf-
gekozen leraren, die m.a.w. lievelingsdenkbeelden vertolken. Het is
waarschijnlijk, dat hier niet bedoeld zijn lieden die niets met Gods
Woord te maken willen hebben, maar predikheren die op de hoogte
zijn van de smaak van het publiek. Zij bedoelen het evangelie te ver-
pakken in aantrekkelijk materiaal. Deze bedoeling is echter zo gaan
overheersen, dat het materiaal de hoorders meer boeide dan het evan-
gelie zelf. Het was een soort cadeaustelsel in de prediking Het begon
met een aardige surprise om de aandacht te trekken: wie naar de kerk
ging zou nog een leuk verhaaltje op de koop toe krijgen. Was dat niet
een goede vondst? Zo kreeg je de mensen toch maar in de kerk! Maar
van het ene verhaaltje en het ene mopje kwam het andere, en ten slotte
kwamen de mensen niet als er geen bijzondere attracties bij waren.
Het evangelie geraakte geheel op de achtergrond!
Waar zo de prediking is, daar gaat de bijbel dicht in het leven. Hij
gaat de mensen hoe langer hoe minder toespreken. Zij groeien niet in
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het Woord, en het Woord wast niet in hen. Hun gehoor is bedorven,
en vandaar ook hun geloof. Want het geloof is uit het gehoor. De
schapen ontwennen de stem van de herder. Bijbellezing en bijbel-
studie — zo ze nog beoefend worden — verworden tot een nietszeggen-
de sleur.
Daarom is het een levensbelang, dat de prediking het Woord spelt
voor de gemeente. Dan zal het wortel schieten en opgroeien in haar
hart. Dan zal ze er één mee worden, zodat haar leven getekend kan
worden als doen van het Woord. Het evangelie zal haar geest, ziel
en lichaam zo geheel in bezit gaan nemen. Want de Schrift is „nuttig om
te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid". De eerste grote opmars van het evangelie wordt in het
boek Handelingen dan ook telkens getekend met de typische uitdruk-
king : „alzo wies het Woord".
Waar zo de belangstelling voor het onopgesmukte evangelie is gaande
gemaakt, daar zal men er naar gaan grijpen om het te lezen voor
zichzelf, in gezinsverband, in bijbelkringen en op visites.
Men klaagt nogal eens over de bijbellezing in het gezin, dat deze zo
weinig tot zijn recht komt. Daarom wijden we hieraan een aparte
bespreking

4. DE BIJBEL IN HET GEZIN

Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, zegt Paulus tot Colosse.
Wat komt daarvan bij ons terecht? Velen zijn tegenwoordig een beetje
cynisch als het bijv. over de bijbellezing thuis gaat. Van de meeste
stukken snap je toch niets, en de gangbare verklaringen zijn te uit-
voerig om aan tafel door te nemen. Daarom laten ze of de hele ge-
woonte varen, of ze nemen de toevlucht tot een pakkend dagboek.
In elk geval vinden ze het nodig dat een ander voor hen over de bijbel
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zijn gedachten laat gaan. Dan kunnen zij zich daardoor laten leiden.
Het Woord zelfzegt hun te weinig
Nu willen we niets ten nadele van dagboeken zeggen. Ik geloof graag
dat er sublieme bijbelgidsen onder zijn.
Maar waarom niet zelf de Schrift ter hand genomen? Spreekt hij ons
te weinig toe? Dan is het juist hard nodig !Want dan zijn we er te
weinig vertrouwd mee. We moeten hem nog leren gebruiken. En_
dat moet de bijbel ons zelfleren. De Schrift is zijn eigen tolk !
Daarom zouik willen aandringen op een regelmatige, dagelijkse bij b el-
lezing in gezinsverband. Het gaat hierbij inderdaad om de regelmaat.
Natuurlijk is het me bekend, dat nergens in de bijbel uitdrukkelijk
bevolen wordt om de Schrift driemaal per dag te lezen in het gezin.
Wanneer we echter het telkens herhaalde: „onderzoekt de Schriften",
zoals dat in velerlei vorm in de bijbel voorkomt, op ons laten inwerken,
zegt dit ons zeer veel. Ik herinner ook aan de Psalmen die er voort-
durend van gewagen, dat de gelovigen zelfs 's nachts met 's Heren
Woord bezig zijn. Er staat dan een term die in onze vertaling overge-
zet wordt door „overdenken" („ik overdenk Uw Wet"), maar dit
woord betekent eigenlijk „zachtjes reciteren."
Dit lijkt ons zeer veelzeggend! Al volstaan wij met deze verwijzingen,
dan is het reeds duidelijk, dat in het licht van de bijbel een driemalige
Schriftlezing in gezinsverband zeker niet overdreven genoemd mag
worden. Eigenlijk moet gezegd, dat wie de woorden der Schrift
serieus neemt, als ze op onderzoek van Gods Woord en op het door-
geven daarvan aan de kinderen aandringen, moet zeggen, dat met be-
slist niet minder kan volstaan worden.
Maar daar komt nog iets bij.
Gezinslezing is niet een kapitteltje lezen en daarmee uit. Er moet ook
eens wat van het voorgelezene gezegd worden, ter toelichting of ter
toepassing. Om alle misverstand te voorkomen: ik bedoel daarmee
niet het voorlezen ellenlang te maken Ik meen zelfs, dat het voorkeur
verdient beknopte stukjes voor te lezen, als ze maar een eenheid vor-
men. Deze stukjes overdenke men gezamenlijk. Is er iets niet duidelijk,
dan kan gepoogd worden de betekenis ervan te vinden. Komt men
er niet uit, dan wordt het aangetekend om het nader te onderzoeken.
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Vervolgens kan zo af en toe een bepaalde zonde of een verkeerde
gewoonte in het licht van het gelezene gesteld worden. Heeft een
vers of gedeelte u bijzonder getroffen, dan is er alles voor om dat op
te merken. Al deze commentaar behoeft niet veel tijd in beslag te
nemen. Dat zou zelfs niet goed wezen. De boog moet niet te lang
gespannen blijven. Maar wanneer u van uw zoon uit Canada een brief
krijgt, dan volstaat u ook niet met pure voorlezing. U zegt er meteen
wat van, onder het lezen plaatst u al verschillende uitroepen en vragen.
Dat is de natuurlijke gang van zaken als je een brief krijgt van iemand
van wie je houdt. Waarom dan zo onnatuurlijk doen bij Gods brief
aan ons? Het gaat om natuurlijkheid, en om blijken van interesse en
prikkels daartoe. Wie zich hieraan went, zal hoe langer hoe meer ge-
boeid worden door de gezinslezing. En de huisvader zal zich geroepen
gevoelen om eens wat meer de bijbel voor zichzelf te onderzoeken.
Hij is immers naar de ouderwetse uitdrukking : priester in zijn gezin!
Wanneer iemand deze dingen zo bespreekt, maakt men er zich meestal
van af met de opmerking, dat het tegenwoordig zo'n opgebroken
situatie is in de gezinnen, dat de regelmaat die deze gewoonte ver-
onderstelt, onuitvoerbaar is. Jan moet om 7 uur beslist weg om de
trein te halen. Annie holt om kwart over zeven al kauwend naar de
bus, Pa jacht om half acht naar zijn werk, enz. enz. Inderdaad is vaak
de toestand niet zo gemakkelijk. Maar misschien kan nergens zo goed
duidelijk gemaakt worden wat het betekent, dat het Woord Gods
onder ons woont. Zoals je voor een gast ook je dagindeling wijzigt,
zo moeten wij tijd maken voor het Woord. Het moet een plaats
krij gen in ons levensschema.
Daarom make men er zich niet te goedkoop vanaf. Niet voor niets
wordt er in de bijbel zo vaak over vroeg opstaan gesproken. Laten
alle gezinsleden daarmee eens beginnen, dan kan het gezin de dag met
Gods Woord beginnen. In elk geval kan in de gezinnen met jonge
schoolgaande kinderen het kroost met moeder gezamenlijk rustig
ontbijten. In het algemeen behoeven ze niet voor kwart over acht de
deur uit naar school. Wanneer alien om half acht aan tafel zitten is er
ruimschoots gelegenheid tot een christelijk ontbijt. Hoe vaak wordt de
gezinssfeer niet verknoeid door laat opstaan! En wat de gezinnen met
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grotere kinderen betreft, waar ieder op een verschillende tijd naar zijn
werk moet, en waar de meesten tussen de middag niet thuis komen:
inderdaad zijn er omstandigheden waar de genoemde goede gewoonte
niet kan worden gevolgd. Maar dan is het fijn als de kinderen op een
jongere leeftijd dat prachtig gebruik toch hebben meegemaakt. Het
zal ze stimuleren, nu ze ouder zijn, tot persoonlijke bijbellezing ! En
als ze een keer thuis zijn weten ze: bij de maaltijd wordt er gelezen
met ieder die dan thuis is. Een iegelijk zoeke naar het bereikbare. In
een vroeg ontbijt zitten vele mogelijkheden, en zeker in een ge-
zamenlijke avondsluiting voor het gezin naar bed gaat. Ook hier
geldt: waar een wil is, is een weg. Men kome liever te laat op een
vergadering, dan dat men de gezinslezing verzuimt. Dit lijkt me een
zeer belangrijke stelregel voor de christelijke levenswandel! Het is ook
van fundamenteel belang voor de eenheid der ganse christenheid:
want alleen rondom het evangelie worden wij waarachtig één.

5. INTER-KERKELIJKHEID EN HET OECUMENISCH RENDEZ-VOUS

In dit verband moeten wij nog iets zeggen over het verschijnsel van de
kerkelijke verscheidenheid en de verhoudingen tussen de kerken onder-
ling. Het behoort tot de christelijke levenswandel om hiervoor een
goed begrip te hebben. Dat laat zich ook verstaan als we de Schrift
belijden als het katholieke bind-middel. Dan vallen tegenover de
bijbel als hoogste autoriteit uiteindelijk alle menselijke formulieren
en uitspraken weg. De waarheid gaat bovenal!
Op dit punt bestaan echter ernstige misverstanden, die grote struikel-
blokken vormen op de weg tot elkander, en die daardoor de christe-
lijke levenswandel in hevige opspraak brengen. Daarbij zou ik in dit
verband twee gedachtengangen willen onderscheiden, waarvan ik de
eerste het kerkelijk empirisme noem. Daarmee is bedoeld een zienswijze
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die uitgaat van de feitelijke toestand, zoals wij die waarnemen in het
kerkelijk leven. Dit empirisme heeft zo langzamerhand een enorme
invloed gekregen. Men kan er ook verschillende kanten mee uit. Ik
wil hier naar drie richtingen. wijzen. Met het oog op de structuur van
dit boek kan ik het hier slechts bij vingerwijzingen laten.
Om te beginnen wat ik zou willen noemen een hervormd empirisme.
Men vindt dit duidelijk bij Hoedemaker als hij met klem opkomt voor
„de historische rechten der Hervormde Kerk", en dan bijv. zegt:
„Indien ons yolk van ongeloof en revolutie zal worden teruggebracht
moet het door tussenkomst van die gebonden, jammerlijk verdeelde
en diep gezonken Kerk geschieden.
Deze overtuiging deed ons haar niet alleen met de liefde van ons hart
aanhangen, maar gaf ons het recht uit te spreken, dat het, in het herstel
onzer kerkelijke vergaderingen, niet om een bloot kerkelijk, een zuiver
confessioneel, maar om een allesomvattend nationaal belang gaat."1

Ook Kraemer is een duidelijk vertegenwoordiger van deze visie:
„De N.H. Kerk staat temidden van het Nederlandsche yolk in een
bijzondere positie. Hoe vervallen ook, zij is nog altijd de 'groote kerk',
zooals het in de volksmond heet. Meer dan in eenige andere Protes-
tantsche Kerk zit, trots verval en innerlijke verdeeldheid ergens in
haar het besef, dat zij er is om en voor het Nederlandsche yolk. Ster-
ker, zij is de eenige Protestantsche Kerk, die dit besef kent, zich daar-
om volkskerk weet en ook altijd nog in het algemeen bewustzijn als
zoodanig leeft. Men kan het zoo zeggen: de andere Kerken gelden
in het algemeen bewustzijn frankweg als kerkgenootschappen, als
godsdienstige gemeenschappen. Tegenover de N.H. Kerk voelt men
nog vaag en intuitief, dat men met die kenschetsing niet geheel uit-
komt. Er blijft iets ondefinieerbaars aan deze Kerk, omdat zij zelfs in
haar verdeeldheid, die maar niet tot definitief uiteenvallen wil komen,
toont nog weet te hebben van een moedergevoel, van een samen-
bindende, het leven in al zijn geledingen vasthoudende, verantwoor-
delijkheid voor het Nederlandsche yolk als geheel.” 2

Dr“ Ph. J. Hoedemaker: De kerk en het moderne Staatsrecht. Amsterdam,
1904. Pag. 252.
2 Dr. H. Kraemer: De roeping der kerk. Den Haag, 1945. Pag. 36-37.

54



Weliswaar wijdt Kraemer ook enige enthousiaste bladzijden in het-
zelfde boek aan de door hem vurig begeerde „interkerkelijke herkerste-
ningsactiviteit", maar is dit wel echte inter-kerkelijkheid? Want hoe
zou dat te rijmen zijn met de telkens bij hem om de hoek kijkende ge-
dachte, dat de N.H. Kerk toch de eigenlijke Kerk in Nederland is? Zo
ziet hij bij „het groote buitenkerkelijke deel van ons yolk" vaak het
onuitgesproken besef Leven: „Wanneer ik ooit weer aan een verbinte-
nis met kerkelijk leven zou denken, dan is deze 'groote' Kerk mijn
aangewezen geestelijk huis." En heel typerend is dan wat hij daarvan
verder zegt: „Gaan wij dit psychologisch gegeven nader ontleden,
zonder daarmede nog één principieele uitspraak te doen, dan zal de
eerste oorzaak ervan wel zijn dat de N.H. Kerk trots de verschillende
uittredings- en scheidings-bewegingen in de 19e eeuw . . . in het alge-
meen besef is gebleven - en terecht - de groote romp van de eens bijna
ons geheele yolk omvattende ééne Kerk der Reformatie . . . Al haar
verwordenheid en leemten ten spijt, voelt men haar aan als de eenige
wettige voortzetting van deze, in vroeger eeuwen, éérie nationale
Kerk der Reformatie, ontsprongen uit getuigenismoed en bereidheid
tot lijden."1

Ten slotte willen wij nog Prof. A.A. van Ruler als representant van
deze ideeën aanhalen. Hij spreekt van de „Nederlandsche Hervormde
Kerk" als „de eigenlijke nationale kerk van Nederland, of althans de
romp van de Nederlandsche kerk."2 En hij beziet dit dan van ver-
schillende kanten. Zo vraagt hij aandacht voor haar naam „Neder-
landsche Hervormde Kerk", waaraan hij de gedachte ontleent: „deze
kerk is de Nederlandsche kerk, de kerk van de Nederlandsche natie."
Hij noemt voor deze gedachte ook een historisch argument: „Deze
kerk en deze natie zijn als tweeling geboren." 3

Ten slotte noemen wij bier nog een motief van „statistische" aard:
„In het vage besef der groote massa is de 'groote' kerk de eigenlijke
kerk van de natie." Zo kan Van Ruler er toe komen, wanneer hij

1 A.w., pag. 122-423.
2 Dr. A. A. van Ruler: Religie en Politiek. Nijkerk, 1945. Pag. 232.

A.w., pag. 233.
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denkt aan de Christelijk Gereformeerde Kerk en aan de Gereformeerde
Kerken, e.d., uit te spreken: „Deze zijn niet anders te waarderen dan
als splinters en dus als stukjes van de eene nationale kerk. Zij klagen,
wanneer zij zichzelfgoed verstaan, over den toestand der vaderlandsche
kerk en wonen tijdelijk van haar nit."'
Met deze drie representatieve figuren moge ik volstaan om het door
mij zo genoemde hervormd empirisme te illustreren. Men ziet de
hervormde kerkorganisatie in haar feitelijkheid als een historische
voortzetting van de kerk der Reformatie in ons land. Dit lichaam
heeft in 1816 die rol immers overgenomen, het algemeen bewustzijn
denkt er ook zo over en haar naam zegt het.We zouden er nog aan
toe kunnen voegen: de stenen spreken het uit — de Hervormde kerk
treedt toch ook op in de oude kerkgebouwen!
Zo wordt op grond van wat men empirisch waarneemt de bestaande
Hervormde kerk uitgeroepen tot eigenlijke nationale kerk, al is deze
dan ook zwaar gehavend.
Hoe kan men bier eigenlijk spreken van inter-kerkelijkheid ? De conse-
quente Van Ruler kan deze dan ook slechts voorlopig aanvaarden.
Hier is immers alleen iets goeds te verwachten bij terugkeer tot het
bestaande instituut. Het ware herstel der kerkelijke eenheid zou zo eigen-
lijk wezen de opheffing van de andere kerken in de „Nederlandsche
Hervormde Kerk". Het is zeer te hopen, dat aan hervormde zijde het
besef gaat groeien, dat een dergelijk imperialisme nu niet bepaald
bevorderlijk is voor een hartelijke inter-kerkelijke samenleving. Dit
zou heel wat „onchristelijke" spanningen binnen het Nederlands pro-
testantisme wegnemen.
Een tweede soort van kerkelijk empirisme wordt aangetroffen in de
kring van de Gereformeerde kerken (onderhoudende art. 31 van de
D.K.O.) Wij zouden het willen aanduiden als het ware kerk empirisme.
Dit bijt zich vast in de terminologie van art. 29 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, dat handelt over „de merktekenen van de ware
kerk." Men ziet het dan zo: er zijn vele organisaties op aarde „die zich
met de naam „kerk" bedekken." Deze merktekenen heeft God ons

A.w., pag. 234.
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echter gegeven om uit die alle „de ware kerk" te ontwaren. De ware
kerk is dus een bier op aarde bestaande empirisch waarneembare
formatie. Op één bepaalde plaats kan er ook maar één bestaan, anders
zou de geloofsbelijdenis niet van de ware kerk gesproken hebben.
Elke andere zich kerk noemende organisatie is derhalve sekte, scheur-
kerk of valse kerk. In elke plaats heeft de ware kerk slechts één adres.
Op deze manier wordt een bepaalde empirische kerkformatie in die
plaats vereenzelvigd met de ware kerk aldaar.
Er is hier verschil met het daarnet genoemde hervormd empirisme.
Niet de archeologische continuiteit, maar de confessionele is nl. het
criterium. Maar de overeenstemming bestaat in de proclamatie van
een bestaand, waarneembaar instituut tot de kerk van een bepaalde
stad of een bepaald land. Vandaar dat ook bier soortgelijke verkerke-
lijkingsverschijnselen optreden. En interkerkelijke samenwerking is
in deze visie eveneens een uitermate moeilijke zaak.
De derde soort van kerkelijk empirisme hebben we in het begin van
dit hoofdstuk reeds getekend, toen we het hadden over de katholici-
teitsidee van die protestanten, die er een zaak van statistiek van maken.
Alle groepen die zich kerk noemen zouden zij het liefst in een grote
overkoepelende organisatie onderbrengen, zonder de toets van Gods
Woord te gebruiken.
Tegenover dit bier in drie richtingen uitgewerkte kerkelijk empirisme
staat de houding van die christenen die zich in het geheel niet interes-
seren voor het kerkelijk leven. Wij kunnen daarover zeer kort zijn,
omdat we bier te maken hebben met een algemeen bekend verschijn-
sel. Men heeft wel belangstelling voor de dingen van het persoonlijk
geloofsleven. En als er in de een of andere kerk „een goed woord over
Jezus" gezegd wordt komt men er nog wel. Maar alleen om zijn eigen
zieleheil, niet om mee te bouwen aan de gemeenschap der gelovigen.
Deze mensen gevoelen geen solidariteit met andere gelovigen. Zij
leven volstrekt hun eigen leven. Zij kiezen ook voor geen enkele
kerkformatie, omdat zij parasiteren op alle formaties! Ze nemen de
vrijheid om overal de hun welgevallige stichtelijkheidjes weg te
pikken. Meer hebben zij niet nodig. Zijn zij hens broeders hoeder ?
Dit is de houding van het kerkelijk indifferentisme.
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A. van de bier genoemde richtingen zou ik willen gaan als het
gaat om de christelijke levenswandel. Om met het indifferentisme te
beginnen: de aanhangers van deze zienswijze mogen christenen wezen,
maar ze zijn het dan ondanks hun on-kerkelijkheid. Want als het aan
hen lag bestond er in het geheel geen kerk. Maar dan waren zij ook
nooit met de zaligmaker bekend gemaakt geweest! Zo profiteren zij
van het moeizame werk der kerk, zonder er één hand voor uit te
steken. Zij zijn de klaplopers op de strijd der gemeente.
En wat het kerkelijk empirisme betreft, wij achten het funest voor de
ontplooiing der christenheid, in welke vorm het zich ook openbaart.
Voor ons besef is er een betere weg.
Ik bedoel de weg van art. 31 der Dordtse Kerkorde, waar kerkelijke
bindingen ondergeschikt worden gemaakt aan de evidente uitspraken
van Gods Woord. De Schrift is de boven-kerkelijke toetssteen van
alle christenen. Daar hebben we het archimedisch punt voor heel het
kerkelijk leven.
Ik heb daarmee niet op het oog een zekere confessionele onverschil-
ligheid, alsof het er niet op aankwam wat men beleed als men maar
formeel de Schrift als basis heeft. Integendeel, onderwerping aan de
Schrift vraagt van ons tevens klaar en duidelijk uit te spreken wat die
Schrift voor ons betekent. Anders is de Schrift geen norm, maar deco-
ratie. Dit betekent echter wel, dat onze belijdenis evident behoort te
wezen. Zij heeft te zijn het uitgedrukte Woord Gods. Pas dan komt
het wezen van de belijdenis — hetzelfde zeggen als God in Zijn Woord —
tot zijn recht.
In deze eis van doorzichtigheid zien wij nu de mogelijkheid tot het reiken
van de hand aan hen die niet dezelfde belijdenisgeschriften bezitten
als wij. Calvijn maakte reeds een onderscheid tussen noodzakelijke en
niet noodzakelijke waarheden. Deze laatste mogen geen obstakels
worden op de weg tot elkander. En noodzakelijk om te geloven is al
datgene dat evident aan de Schrift is ontleend. Niet noodzakelijk is
alles waarin wel eigen inzicht en traditie is weergegeven, zonder dat
echter onmiskenbaar duidelijk de Schrift daar spreekt. Overal waar de
Schrift nu klaarblijkelijk spreekt heeft de gelovige onvoorwaardelijk te
buigen. Maar in alles wat meer menselijke mening is heeft hij zeer
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soepel te wezen. Want alleen de Schrift is kanon en niet de kerk of de
traditie! De evidentie der Schrift zij onze katholiciteit. En onze
belijdenis zij normatief. Dat wil ook zeggen: zij drukke alleen de norm
uit.
Alleen zo is een waarachtige inter-kerkelijkheid mogelijk. Men ver-
raadt eigen kerkformatie niet, anders zou het „inter" geen zin hebben.
Men is zelfs geroepen om eigen kerkelijke belijdenis zo duidelijk moge-
lijk uit te spreken, opdat men elkander ongeveinsd ontmoete van hart
tot hart! Maar over dat alles openen wij dan in de christelijke ontmoe-
ting de Schriften! En het gebed van Christus zweeft ons op de lippen:
heilig ons in Uw waarheid! Dat is het oecumenisch rendez-vous!
Er wordt nogal eens gesproken over kerkelijk besef. Weinigen weten
precies wat ze met deze magische woorden bedoelen. Vaak heeft het
jets van de aloude waarschuwing in het klassieke verstoppertje: blijft
zitten waar je zit en verroer je niet! Beseffen wat de kerk is doe je pas
in de ongeveinsde hartelijke ontmoeting ten overstaan van het ge-
schreven Woord Gods. Dat is onze „tent der samenkomst !"

6. HET ZOUT DER AARDE

Er is nog een belangrijke zijde aan de zaak van de katholiciteit.
Abraham Kuyper heeft steeds voor deze de publieke belangstelling
opgeëist. Hij schreef er van: „Positief ligt in dit ,catholiek' of ,alge-
meen' de eenheid uitgedrukt met het begrip der schepping en der
menschheid." Zo bestaat voor hem de katholiciteit hierin dat de kerk
„reconstructie is van het gehele gevallen menselijk geslacht." Hij
wijst dan bijv. op Fil. 2:9-11: „Daarom heeft God hem ook uitermate
verhoogd, en heeft Hem een naam gegeven welke boven alle naam is,
opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou
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belijden dat Jezus Christus de Here is tot heerlijkheid Gods des Vaders",
Ook Prof. H. Bavinck heeft over deze zaak nadrukkelijk gesproken in
zijn rede: „de Katholiciteit van Kerk en Christendom." Daar stelt hij
met nadruk de katholiciteit van de christelijke religie. „Het Evangelie
vergenoegt er zich niet mee een mening naast andere te zijn, maar
maakt er aanspraak op de waarheid te wezen, welke krachtens heur
aard op ieder terrein exclusief is tegenover de leugen." Hij spreekt
vervolgens van de „Katholiciteit van het christelijk beginsel, dat alles
reinigt en heiligt." Katholiek is de christelijke religie als „het zuurdeeg
dat alles doorzuurt."
Inderdaad staan wij hier voor de echt Schriftuurlijke katholiciteitsidee.
Het hangt ten nauwste samen met wat wij schreven over Christus als
ons katholieke opperhoofd. Immers is het hell in Christus van kos-
mische betekenis. Zo spreekt Colossenzen over de universele verzoe-
ning van het heelal tot God. En Efeze 1:1O zegt: „om in de bedding
van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in
Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is." De tekst
spreekt tekenend van: het onder-één-hoofd-brengen. Het gaat hier
om de grote recapitulatie. Het hell betreft blijkbaar alle dingen die in
de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn. Geen terrein of Christus
zegt: Mijn! Dat is katholiciteit! Men zou ook kunnen spreken van
universiteit. Buiten Christus is er geen universiteit! Dat heeft Kuyper
gegrepen toen hij de Vrije Universiteit stichtte. Dit was een katholieke
daad in de zin van meewerking aan de grote recapitulatie, de samen-
vatting van al het geschapene onder de Redder der wereld.
In deze samenhang past het woord van Christus in de bergrede:
Gij zit het zout der aarde.
„God heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven." Daarmee wordt
o.m. bedoeld, dat de aarde speciaal terrein voor de mensen is. Mens en
aarde behoren bij elkaar Zoals elke landstreek zijn eigen fauna en
flora heeft, by. duinen en konijnen tot voor kort onafscheidelijk waren,
zo heeft ook onze planeet zijn eigen bevolking. De aard-bol is typisch
ingericht voor de mens, en de mens is zeer beslist aangewezen op de
aarde. In het oude testament heet de aardbodem adama en de mens
wordt dienovereenkomstig adam genoemd: aardeling, aard-man.
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Nu zou het uiteraard te verwachten zijn, dat uit het samengaan van
aard-man en aarde iets goeds gegroeid was. De dingen ontplooien zich
toch het beste in de bij hen passende omgeving.Wanneer dus aarde en
mens voor elkaar „in de wieg zijn gelegd", dan moet daar wel iets
groots te zien zijn. Zo in de geest van de wolf en het lam die tezamen
verkeren. Of op zijn minst een lusthof als de luisterrijke omgeving
voor het verrukkelijk samenspel van nobelelieden. Deze verwachting
komt bedrogen uit. Wel is het samenspel goed begonnen: man en man-
nin zonder reserves, zonder remmingen en bijoogmerken bijeen — ze
waren immers naakt zonder zich voor elkander te schamen. En de
harmonie met de omgeving was eveneens volkomen: paradijs en
levensboom vormden de feestelijke entourage. Ook was deze vrede
kosmisch: de dieren zagen zich in hun naam de hun toekomende
plaats toegewezen als de schitterende hofhouding van aard-man.
Maar wat is er van terechtgekomen? De eerste voorwaarde voor deze
universele vrede was de vrede met God: man en mannin waren im-
mers naar Gods Beeld geschapen. De zin van hun bestaan was het
ongeschapen licht in de schepping te reflecteren. In dat licht was het
licht in de kosmos. Zo nam de mens een zeer belangrijke plaats in op
aarde. Het licht en de harmonie waren bier beneden gewaarborgd
zolang deze reflector zijn dienst deed. En dat is met de zonde geheel
veranderd. De reflectoren weigerden hun dienst! En daarmee legde
een nacht van misdaad en ellende zich over de landen. Man en mannin
schaamden zich voor elkander, ze stonden niet meer open tegenover
elkaar, maar waren onderling vervreemd. En dit vervreemdingsproces
vrat voort in de verhouding van ouders tot kinderen en van broers en
zusters onder elkaar. De haat nam zijn lugubere intrek op deze aarde
en joeg de mensheid uiteen. Men spreekt wel van de menselijke
samen- leving, maar juister lijkt het te spreken van de menselijke
samen-sterving.
Gelukkig is dit proces niet ongeremd voortgegaan. God gaf nog
impulsen ten goede. Hij maakte elk ding „schoon op zijn tijd". Telkens
werden er krachten van verzet losgemaakt tegen de om zich heen
grijpende vernietiging. Het tragische deed zijn intrede: de mens vecht
tegen zijn ondergang, de wanhopige strijd van hem die in het moeras
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verzinkt. Nergens heeft hij houvast. Het verleden biedt hem geen
steun. Het blijkt verouderd. En alle oude waarden en maatstaven
schijnen nutteloos. Ook de toekomst biedt geen perspectief. Want elke
nieuwe tijd komt met het oude leed. Er is niets nieuws onder de zon.
Bredero zei bij een jaarwisseling: het jaar werd nieuw, de tijd is oud.
In deze duistere wereld sprak Christus over het zout der aarde. Hij
heeft daarmee Zijn volgelingen op het oog.Wat bedoelt Hij daar nu
mee? Ik meen het zo te mogen verstaan:
Zout heeft drieërlei werking :
1.het weert bederf,
2. het veraangenaamt vele spijzen,
3. het verduurzaamt ons voedsel.
En de aarde is in deze samenhang vooral de menselijke samenleving,
die wij daarnet samen-sterving moesten noemen.
Christus zegt dan dit: de krachten van het bederf woelen in de aarde.
De maatschappij is onderhevig aan een meedogenloos ontbindings-
proces. Daarom heeft de aarde zout nodig. Dat zal het bederf tegen-
houden en het bestaan rekken. Zoals het er zonder Christus uitziet,
heeft de verdorven aarde nog maar een korte tijd. Maar God heeft
over dit corrupte bestaan het zout van Jezus' discipelen uitgestrooid.
Hier buigt er één zijn knieën en daar overwint een ander zijn zonde
en verderop acht een derde zijn naaste uitnemender dan zichzelf. En
zo ontwikkelt zich de kracht die de wereld in stand houdt en het be-
derf weert. Nog sterker : hieruit ontspringt de geest die het leven op
deze aarde nog goed en schoon kan. maken. De bestialiteit wordt tegen-
gegaan en er wordt nog gezocht naar wat schoon is en wel luidt. Dit
dankt de aarde aan het geloof! Het geloof heeft een machtige taak
onder de maan!
De vraag komt op : is dan de roeping van een christen, om deze aarde
en deze aardse samenleving in stand te houden, en haar, naar het lelijke
modewoord „leef-baar" te maken? Moeten wij niet de heilige revolu-
tie prediken tegen deze wereld, die in het boze ligt ? Zoeken wij niet
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?
Deze vragen veronderstellen een van de ernstigste vergissingen van
de christenen in de loop der eeuwen. Het huidige wereldleven zou
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niets met ons geloof en met onze toekomst te maken hebben. Daar is
veel tegen te zeggen, met name dit woord uit de bergrede. Christus
geeft ons de taak om deze aarde te conserveren en het leven daar te ver-
aangenamen.Wij moeten hier aan de slag. Het gif moet onschadelijk
gemaakt met het anti-toxine van het geloof. De maatschappij moet
door de christenen gezuiverd worden.
Het is zo bezien, wel een enorme verantwoording om christen te zijn.
Het mag niet bestaan in een passief wachten op een „ruime ingang"
door de enge poort. Er moet hier beneden reeds sanerende en conser-
verende kracht van uitgaan in onze aardse levensruimte. Christus
stelt het zelfs zo scherp, dat zoals het smakeloze zout weggegooid
wordt, het ook zal gaan met het zouteloze geloof: het is waardeloze
rommel! Zonder deze alles doortrekkende werking is dus de christen-
heid afvalstof. Het bestaansrecht van het christendom staat en valt
met deze vorm van katholiciteit!
Daarmee hebben we een zeer belangrijk criterium in handen voor de
christelijke levenswandel. De vraag is niet: zijn we op weg naar de
hemel? Dat is wel een gewichtige vraag, maar een andere gaat er aan
vooraf, nl. deze: saneren en conserveren we het leven bier op aarde?
Veredelen we het?
Van belang is daarbij, dat we zien dat dit gezegd wordt van Christus'
discipelen, Zijn aanhangers. In hen werkt immers Christus' eigen kracht.

herstelt de reflector, en het is Zijn licht, dat door Jezus' jongeren
over deze aarde wordt verspreid. Een reflector die niet reflecteert is
zinloos. Een geloof dat niet werkt is dood. De maatschappij waarin wij
werken, de wetenschap waaraan wij ons wijden heeft knappe koppen
genoeg. Dat is niet de eigen bijdrage van de christenen aan deze aarde.
Het schort haar echter wel aan gelovige harten en vernieuwde levens. Dat
moet de bijdrage van Jezus' volgelingen zijn. Onze bijdrage? Neen!
Als het goed is komt Hij in ons zo tot het mensen-leven. Zo staat
Christus aan onze deur en Hij klopt, opdat Hij in ons leven gestalte
zou krijgen.Wanneer onze poorten voor Hem zich niet ontsluiten,
zou het eeuwig donker worden bier beneden. Het wordt bier niet
meer „leefbaar". De aarde snakt naar het zout van het geloof. Ook zo
moeten wij gaan belijden de algemene of katholieke kerk!
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IV. KYRIE ELEIS

I. KANT

Wanneer menscn zedelijke verbeteringen willen aanbrengen, spreken
ze graag in de gebiedende wijs. Toen Immanuel Kant onder woorden
wilde brengen de oerwet voor het zedelijke leven koos hij de formule:
„Du sollst". En de grote wetgevers Mozes en Hammurabi hebben in
deze wijs dan ook vele werkwoorden verbogen.
Hoe kan 't ook anders?
Elke zedelijkheidsapostel heeft immers met drie mensen te maken:
a.De ideale mens.
b. De bestaande mens.
c. De mens tussen die beiden.
De eerste bewoont de top van de berg der wetgeving, de tweede heeft
zijn tenten opgeslagen in de vlakke velden aan zijn voet en de derde
is de alpinist die excelsior streeft.
Hoe krijg ik de man uit de vlakte nu op de top?
Dat is de grote vraag op zedelijk gebied.
Bergbeklimmers hebben allerlei hulpmiddelen: touwen, haken enz.
De berg „Ethos" mag zo echter niet worden bestegen. Hier is de mens
geheel op zichzelf aangewezen.Waarom?
Als ik het goed zie is dit de reden, dat bij een werkelijke bergbe-
klimming er een verschil is tussen de alpinist en de alp, bij de berg
„Ethos" is dit echter niet het geval. De bestaande mens moet zelf ideale
mens worden. De beklimming is bier een beeld voor een louterings-
proces dat hij persoonlijk moet doormaken. Elk hulpmiddel zou bier
een compromis betekenen, en een compromis is niet het zedelijk ide-
aal. Wie met een compromis genoegen neemt blijft halverwege
steken.
De enige mogelijkheid is dus dat de mens zelf zich omhoog tracht te
worstelen.
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Toch kan een ander wel iets voor hem doen. Men kan hem de top
wijzen. Dat doet het gebod. Meer presteert het echter niet. Natuurlijk
probeert men er wel kracht aan bij te zetten door allerlei sancties. Maar
als die sancties de mens omhoog moeten helpen, wordt hij niet echt
zedelijk verheven. Dwang is niet zedelijk. En het schone van het gebod
is, dat het de richting wijst zonder geweld te gebruiken. De mens weet
nu waar het heen moet.
Maar hier zit ook het zwakke punt. Wanneer ik zelfniet de kracht be-
zit om voort te gaan laat het gebod mij in de steek. Het is niet meer
dan een luidende schel. En terwijl ik in elkaar zak van moedeloosheid
ergens tussen de voet en de kruin van de berg „Ethos", vervloek ik
dat klinkend metaal met zijn gebiedende wijs.
Dat is 's werelds beloop in de zedelijkheid. Het ideaal wordt nooit be-
reikt en de besten lopen in „demi'', d.w.z. ze doen half werk!

2. PAULUS

In dit verband moet ik aan Paulus denken. Deze man is ook bezeten
van een machtig vernieuwings-ideaal. Laat ik hem mogen aanhalen in
de pakkende vertaling van Totius: „En word the aan hierdie wereld
gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en vol-
maakte wil van God is". Rom. 12:2. Hij spreekt hier dus van een radi-
caal andere levensvorm. Maar doet hij dit in de gebiedende wijs?
Taalkundig gezien wel. Het is echter veel meer dan een gebod. Het
eerste vers is in dit opzicht de moeite waard : „Ik vermaan u dan,
broeders, door de ontfermingen Gods". De nieuwe vertaling heeft
dit „door" omschreven en het daardoor verzwakt helaas. Eigenlijk is
ook heel moeilijk te vertalen wat bier oorspronkelijk staat. Het beheerst
het gehele eerste vers, zodat men kan lezen: „ik vermaan u . . . door de
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barmhartigheden Gods . . ." maar ook: „ik vermaan u: door de bar m-
hartigheden Gods uw lichaam te stellen tot een levend . . . offer . . ."
In elk geval is beide bedoeld. De barmharigheden Gods zijn hier het
instrument waarmee de apostel vermaant: hij doet het niet alleen met
de tong, maar ook en wel voornamelijk met die ontfermingen Gods.
Paulus is niet van plan het bij machteloze woorden te laten als het gaat
om de vernieuwing van ons Leven, maar neemt de toevlucht tot de
zweep van de ontfermingen Gods. Dat is de kracht die hij aan zijn ver-
maning kan bijzetten. Eigenlijk is het beeld van de zweep niet juist.
Want de zweep is wreed en bovendien veronderstelt ook dit middel
dat de mens zelf zich opwerkt. Het is alleen een pijnlijke prikkel om
het uiterste van de krachten van het slachtoffer te vergen. Dat is hier
niet bedoeld blijkens het vervolg. Want wat is de inhoud van Paulus'
vermaning ? Kort gezegd dit, dat zij zichzelf aan God zullen geven
door middel van diezelfde ontfermingen Gods. Niet dus door eigen
kracht, maar door middel van die ontfermingen.
Hiermee heeft de apostel alle bestaande zedelijkheidsschema's door-
broken. Hier staat niet de ideale mens tegenover de concrete mens.
Hier wordt de mens niet tot taak gesteld om via allerlei halsbrekende
toeren zich buiten het gewone dagelijkse bestaan te begeven en de
Mont Blanc der uiterste goedheid te bestijgen. De christen is niet de
eenzame pionier die stoer en stug zichzelf een baan breekt naar het
verheven doel.
Wat dan?
In de afgelopen elf hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen heeft
Paulus uitvoerig beschreven de hopeloze situatie van de mens. Er is met
hem geen land te bezeilen. Hij heeft zich onttrokken aan God en zich
sinds beijverd om alle vensters naar de hemel te sluiten. Wat er nog
van God dóór komt, wordt onmiddellijk verwrongen en onderste
boven gekeerd. En in deze lijn ziet Paulus het toenmalige praktisch
nihilisme, dat met de erkenning van God ook alle idealen en belang-
rijke waarden buiten de deur heeft gezet. God-loosheid leidt tot god-
deloosheid!
En Paulus denkt er niet over tegenover deze noodsituatie het gebod
als redmiddel te stellen. Want het gebod is hem krachteloos gebleken
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omdat het de werkzaamheid van de mens veronderstelt, en die is im-
mers in dit opzicht nihil.
Het enige dat de apostel doet, en dat is voor hem het grote doel van
zijn leven geworden, is de afkondiging, dat Godzelf de ban heeft ge-
broken en in Jezus Christus de wereld met Zichzelf verzoent. Dit
evangelie is - zo zegt hij in het thema van zijn brief - een kracht
Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Op aangrijpende wijze
tekent hij de verschillende aspecten van dit evangelie in zijn prediking.
1k denk in dit verband aan Rom. 8:1-4: Zo is er dan nu geen veroor-
deling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des
levens heeft u in Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde en des
doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees-
God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde
gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis
der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, dock
naar de Geest.
En wanneer hij nu in hoofdstuk 12 ons op gaat roepen tot een christe-
lijk leven, stapt hij daarmee niet over op een ander chapiter. Ook dan
wil hij bezig zijn in hetzelfde evangelie, dat hij in Efeze 2:8 zo formu-
leert: Want door genade zit gij behouden, door het geloof, en dat niet uit
uzelf: het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme.
Dat zijn de barmhartigheden Gods waarvan hij in Rom. 12:1
spreekt: het hele reddingswerk dat Jezus voor ons volbracht heeft. En
het nieuwe leven van de christenen is een onderdeel daarvan. Even
onmisbaar als de dood van Christus is de geestelijke dood van de christen in
Gods grootse verlossingsplan, en even onmisbaar als Christus' opstanding uit
de doden is onze geestelijke opstanding uit het graf der zonde tot een nieuw
leven. De liefde Gods stort zich uit over deze wereld: Jezus wordt ge-
boren, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven,
begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage weer opgestaan uit
de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van-
waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Aldus
ons katholiek geloof. Maar in één adem daarmee belijd ik: Ik geloof
in de Heilige Geest. 1k geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes
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en een eeuwig leven. Dezelfde liefde Gods die in Jezus Christus werkt
heeft zich uitgestort in de harten van Zijn gemeente.

Hartenverove-rend en levenvernieuwend vaart de storm van Gods ontfermingen
over deze verdorven wereld. In Milaan wordt een retor overrompeld
en door spelende kinderen met zijn neus op de bijbel gedrukt: neem
en lees! Franciscus van Assisi verkoopt alles wat hij heeft en geeft het
de armen om Jezus' wil. Luther en Calvijn worden weggezogen uit
een ontaarde kerkformatie om het gelaat van de Europese christenheid
te vernieuwen. De grote zendingspioniers worden in het hart gegrepen
om zich in het koninklijk avontuur van de wereldzending te storten.
Onweerstaanbaar is de ruimtevaart van Gods ontfermingen. Op alle
fronten is Hi j in het offensief. In paleizen en hofjes, in universiteiten
en kleuterscholen, overal erbarmt zich de Heer.
Wie dus christelijke levensvernieuwing wil bereiken moet beginnen
bij „Gods goedertierenheen". Want christelijke levenswandel is het
nieuwe lied, dat daarvan eeuwig zingt!

3. MENSELIJK BLIJVEN

Hier kunnen we niet ontkomen aan een vraag : als de vernieuwing van
ons leven niet is desgenen die loopt, noch desgenen die wil, is ze dan
nog wel menseljk? In de kring der protestantse christenen is dit een
grote kwestie. Wanneer het over de verzoening door Jezus Christus
gaat belijden wij, dat deze alleen door Christus bewerkt wordt en door
ons alleen in het geloof aanvaard wordt. Wij doen er niets aan of of
toe. Is dit nu net zo met de heiligmaking ? Wordt er dan ook niets van
ons verwacht? Bestaat de vernieuwing net in waarneembare verande-
ringen in ons wilsleven en ons karakter? Gebeurt er werkelijk niets
met ons, zodat wij innerlijk en uiterlijk in niets verschillen van de
mensen over wie God zich niet ontfermd heeft?
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We zouden het wel denken als we afgingen op het getuigenis van som-
mige theologen. Wie denkt dan niet aan Karl Barth in zijn eerste
periode? En juist dat eerste denken van hem heeft een geweldige in-
vloed in ons land gehad. Men maakt er dan bezwaar tegen als iemand
de wedergeboorte van een kind Gods aanvaardt als een zijn, als een
bestaande toestand. Men acht dit in strijd met de belijdenis, dat God
goddelozen rechtvaardigt. Een heel andere gedachte kwam overheersen
nl. deze: het kind van God blijft altijd in zichzelf goddeloos en zon-
daar, daarom moet het ook altijd van vergeving leven. Als Paulus
spreekt over de christenen als vernieuwde mensen, dan heeft hij het
niet over een empirische, psychologisch feitelijke verandering in men-
sen van vlees en bloed, maar hij spreekt dan over de nieuwe mens in
Christus. En deze nieuwe mens in Christus is voor dit gevoelen blijk-
baar niet de empirisch gelovige mens. Grote nadruk ontvangt, dat ook
de vernieuwing van de mens louter genade is om Jezus' wil. Dit be-
tekent, dat de daden van de mens, ook van de christen, alle zondig zijn
zoals al het menselijke. Met al die zondigheid echter mag de mens — de
goddeloze — vluchten tot de vergevende God, die hem in weerwil van
alles rechtvaardig verklaart in het geloof. Christelijkheid bestaat niet,
omdat alle christenen in gedachten, woorden en werken goddeloos
blijven hun leven lang. Met alle christelijkheid moeten wij ook leven
van de barmhartigheid Gods die er dwars doorheen ziet . . . en ze ons
vergeeft !
Barth gebruikte voor zijn kijk op het christelijk leven vroeger een
pakkend beeld. Een 1 mei-optocht is niet de arbeidersbeweging zelf,
het is er slechts een demonstratie van, al zal een meelevend arbeider
zich wel verplicht gevoelen er aan deel te nemen. Zo is het christelijk
leven niet gehoorzaamheid aan Gods wil. Het is er slechts een demon-
stratie van, meer niet. Wel zal iedere christen zich geroepen voelen
om aan wat de kerk predikt deel te nemen, maar het is het nieuwe leven
zelf toch niet! Want het is menselijk, en menselijkheid is zonde en
blijft zonde. Gods gericht gaat over heel ons leven, ook over het chris-
telijke, en alleen uit louter genade om Jezus' wil kan het worden aan-
vaard. Ook ons christelijk leven moet ons worden kwijtgescholden,
omdat het door en door zondig is. Zo kwam het christelijk leven tussen
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aanhalingstekens te staan. En sinds de verschijning van Barths be-
roemde verklaring op de brief aan de Romeinen, waarin men al deze
gedachten kon lezen, kwam en met name in ons vaderland een bewe-
ging op waarin men ironisch ging doen tegen alle christelijke zeden,
gewoonten, beginselen en tradities. Men sprak van „christendomme-
lijkheid" en zocht alle kerkblaadjes en traktaatjes of naar „christelijke"
kolder, om die dan genadeloos voor het voetlicht te halen en aan de
kaak te stellen als symptomatisch voor het beginsel-christendom. Het
krioelt van kleine Kierkegaardjes in ons land, met dit verschil natuur-
lijk, dat Kierkegaard alleen stond: een kniesoor die daarop let!
Zo staan we voor de vraag : is de evangelische levensvernieuwing een
gebeuren in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid waarin wij
bedden opmaken, de vaat wassen, stofzuigen en Franse thema's
maken?
Paulus geeft hierop een duidelijk antwoord in Rom. 12:2: hij ver-
maant ons door de barmhartigheden Gods onze lichamen te stellen tot
een levend, heilig en Gode welgevallig offer. En wat is er nu meer em-
pirisch dan ons lichaam? Haast zou ik zeggen: mijn lichaam is mijn zin-
tuiglijke waarneembare werkelijkheid. Ik voel er mee, ik werk er
mee, ik denk er mee, ik spreek er mee. En door mijn lichamelijkheid
is mijn aanwezigheid ook voor anderen merkbaar. Men kan mij slaan,
mij op zij duwen en tegen mij opbotsen. In één woord: door mijn
lichaam ben ik een brok tastbare werkelijkheid tussen andere massieve
realiteiten als hijskranen, kastanjebomen en dierentuinen. Door de ge-
nade Gods wordt nu dit hechte stuk tastbaarheid aan God ter beschik-
king gesteld als een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Ik dank
het dus aan Zijn ontferming wanneer ik mijn tong, mijn spieren, mijn
hersens, mijn zenuwen God aanbied. Dit gaat maar niet vanzelf, het
is een formed wonder. Er is jets met mijn lichamelijkheid gebeurd,
waardoor deze van aard is veranderd. Want is ze eenmaal onder het
beslag van die genade gekomen, dan geldt de aanbieding er van als een
heilig en Gode welgevallig offer. Dat is heel andere taal dan dat mij die
activiteit van knuisten, tong en voet vergeven zou worden. Het is een
offer dat God goed doet!
Er is dus inderdaad het een en ander met mij voorgevallen, als God

7O



me genadig is, waardoor er op aarde al met mij iets veranderd is. Laat
me nog mogen wijzen op Phil. 2:14, 15: „Doet alles zonder morren of
bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbe-
sproken kinderen Gods temidden van een ontaard en verkeerd ge-
slacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld . . ."
Heel duidelijk wordt hier een tegenstelling gemaakt tussen onbespro-
ken kinderen Gods, en een ontaard en verkeerd geslacht. En deze te-
genstelling is er niet op de jongste dag voor de rechterstoel van Chris-
tus, maar nu al, want deze kinderen Gods leven temidden van dit ge-
slacht. En wat er dan van deze kinderen gezegd wordt is wel heel sterk :
onberispelijk, onbesmet, onbesproken.
We kunnen dan ook zeggen, dat de vernieuwing zich laat merken in
allerlei typische menselijke verhoudingen. Mijn stemming wordt er
door beinvloed. Mijn karakter gaat zich wijzigen. Mijn optreden komt
onder dit beslag. Mijn onmaatschappelijkheid en mijn egoisme wordt
aangetast. Er ontstaan nieuwe gewoonten en gebruiken in het leven.
Mijn denken moet er zich aan onderwerpen: dit wordt immers naar
het woord van Paulus in Ef. 4:23 „verjongd". Kortom, heel mijn leven
maakt een wending door.
Zo komt in de christelijke levenswandel mijn menselijkheid geheel tot
zijn recht. Op al mijn capaciteiten wordt een beroep gedaan. Mijn aard-
se bestaanswijze kan volledig gebruikt worden. Er wordt mij nets
boven-aards of boven-menselijks gevraagd. Geen stukje van mijn men-
selijke zijnsvorm wordt ongeschikt verklaard. lk word immers uitge-
nodigd God lief te hebben met geheel mijn hart, geheel mijn ziel, ge-
heel mijn verstand en met al mijn krachten. Ook mijn verstand is op
het appel.

4. ,,REDELIJKE GODSDIENST" EN WIJSBEGEERTE

VAN DE WAAG-IDEE

De mens is een denker. Dat betekent, dat hij begrippen vormt; die
begrippen in een oordeel met elkander verbindt, om vervolgens al
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redenerende uit het ene oordeel het andere of te leiden. Dat afleiden is
een zeer belangrijke bezigheid, want zo vermeerdert de mens zijn
kennis. Uit de vergelijking van twee hem bekende oordelen besluit hij
immers tot een nieuw oordeel, dat hem nog niet bekend was. Deze ken-
nisvermeerdering vindt echter alleen plaats wanneer de denker juist
redeneert. Dat wil zeggen: er zijn bepaalde wetten voor het denken,
of lijnen waarlangs het redeneren moet verlopen, wil de verkregen
slotsom inderdaad aanspraak kunnen maken op waarheid. Regel-
matig, belijnd denken is dan ook van groot belang voor ieder die
kennis wil verwerven.
Geldt dit nu ook ten aanzien van het godsdienstige leven? Natuurlijk
omvat dit veel meer dan alleen ons denken, maar, voorzover het den-
ken bevat, is dit dan ook regelmatig belijnd denken? Is het juist om over
de Schrift na te denken, zodat wij al redenerend tot een slotsom ko-
men ? En heeft die slotsom, als ze wettig gevonden is, dan ook geldings-
kracht ?
Het zal wel duidelijk wezen waar wij heen willen. Zijn er algemene
beginselen op te stellen als richtlijnen waarlangs het christelijk leven zich
zou moeten bewegen? Is de bijbel een boek waarover we wetmatig
denken kunnen? Wanneer het evangelie een uitspraak op het een of
ander gebied doet, mag ik daaruit dan conclusies trekken voor een
reeks van situaties, en mag ik die conclusies ook vastleggenals richtlijn?

5. WIJSBEGEERTE VAN DE WAAG-IDEE

Op dit punt is er onder de protestantse christenen een ernstig menings-
verschil ontstaan in de laatste decenniën. De christelijkheid is nl. in
geding Velen achten het immers on-christelijk om bepaalde levens-
houdingen of organisaties christelijk te noemen. Dienst van God, zo
accentueren zij, is niet een zaak van statuten en reglementen. Uit het
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gebod van God kan ik niet een duurzaam program afleiden. Dit ge-
bod is eigenlijk niet anders dan het afgebeten commando van de
officier tijdens een bestorming. Elk ogenblik kan de situatie een tegen-
bevel uitlokken. Vandaar dat het voornaamste weekblad dezer rich-
ting : „In de waagschaal" heet. Deze naam is een program. Het chris-
telijk handelen is niet te sturen langs uit de Schrift regel-matig afge-
leide rechte lijnen. Het verloopt eerder sprongsgewijs. Het leven is
immers een reeks onsamenhangende tijdstippen, waarop alles gewaagd
wordt aan een telkens nieuwe beslissing. Zeer belangrijk voor deze
zienswijze is het reeds genoemde boek van Dr. C.J. Dippel: „Kerk en
Wereld in de Crisis". Deze auteur concentreert zich wel sterk op het
politieke leven, maar zijn uitgangspunt komt daarbij toch heel duide-
lijk aan het licht. En dit is voor ons bier van betekenis. Het gaat Dippel
nl. om het principe van het principiële leven. Wij zouden kunnen zeg-
gen: hij bestrijdt het principiële principieel! Het is jammer dat dit
boek in gereformeerde kring niet die aandacht heeft gehad die het
verdient. Want deze schrijver is een bekwaam woordvoerder van een
belangrijke stroming in het Nederlands protestantisme. En ook al staat
hij in zijn voor-oordelen ver van ons af, zakelijk slaat hij vele spijkers
op de kop!
Wat bezielt hem nu?
Dippel haalt een voor hem belangrijke zin van Barth aan: „Het gebod
Gods is daarom niet te vergelijken met welke menschelijke wet dan
ook, omdat het niet slechts algemene regel, maar tegelijk een bepaald
voorschrift en norm is, juist voor het afzonderlijke geval, omdat het
dus tegelijk wet en toegepast recht, toegepast oordeel is." „Een alge-
meen formeel en abstract gebod is feitelijk, als men het nauw neemt,
heelemaal geen gebod . . .!" Dippel zegt van het gebod Gods „dat het
daarbij niet gaat om algemeene regels, die de hoorder van het gebod
dan zelf mag toepassen naar zijn aard en wensch." „God beschikt met
Zijn gebod concreet over de mens. De mens behoeft nooit een ver-
plichting af te leiden uit Gods wet of zo, want Gods gebod is kant en
klaar toegespitst op iedere situatie." M.a.w. wij behoeven niet te den-
ken over de toepassing van Gods geboden, God past ze toe!
Wat betekent dit?
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Allereerst dit: de Schrift is niet „genoegzaam" om deze klassieke term
eens te gebruiken. In de bijbel sprak God Zijn yolk toe met een reeks
concrete geboden in een historische situatie. En zo spreekt de Here
nog steeds. „En ieder die wil hooren, zal in de concrete situatie...
deze zelfde stem ... concreet hooren . . ." Hier stuiten wij op een van
de uitgangspunten van deze stroming : God spreekt nog steeds zoals Hij
in de bijbelse geschiedenis sprak. Gods bijzondere openbaring gaat door.
En hoe horen we nu dan Gods stow;
Dippel zegt: „als we 'zakelijk' zijn , als we echt nota nemen van onze
situatie en ons niet af laten leiden door uitvluchten". Gods spreekbuis
is blijkbaar de concrete situatie!
En daarmee wordt in de tweede plaats ons denken gediskwalificeerd
als het om gehoorzaamheid aan Gods geboden gaat. Is de Schrift nl.
genoegzaam als teboekstelling van Gods openbaring in wet en evan-
gelie, dan zal ons denken aan het werk moeten gaan. Is dat juist niet
een van de belangrijkste fronten van de strijdende kerk? Dat zij de
hachelijke opdracht heeft om haar denken door de Schrift te laten
arresteren? God voleindigt Zijn spreken tot de gemeente, en geeft
haar nu de belofte van Zijn Heilige Geest die haar „in alle waarheid
zal leiden". Heeft daarmee ons wetmatige denken in onderwerping
aan Jezus Christns niet de belofte van de introductie in de waarheid?
Bij Dippel kondigt God nog steeds voor elk ogenblik het daarbij
passende gebod af. God denkt voor ons. En wij moeten er zorg voor
dragen vooral niet gehinderd te worden door ons langs algemene
lijnen verlopend denken. De ziele moet luisteren naar Gods aan elke
omstandigheid aangepast spreken. Zo kan ik onbezorgd duurzame
beginselen in de wind slaan en alleen maar zakelijk zijn. Vrolijk moet
ik op de steeds wisselende situatie nuchter ingaan en doen wat zakelijke
inzichten mij ingeven. Dan zal God mij Zijn telkens wisselend gebod
toespreken. Dat nuchtere, aan geen voor lange tijden geldende normen
gebonden vrije handelen is in zekere zin een waagstuk. Je weet nooit
van tevoren waar je tenslotte uitkomt. Maar het is het waagstuk van
het geloof, dat blind Gods stem volgt.
Het is duidelijk dat hierachter enige sterke vooroordelen zitten, met
name deze:
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1. De Schrift is niet af.
2. Wetmatig denken over de Schrift kan Gods gebod niet vinden.
3. De enig mogelijke houding is je overgeven aan de feitelijke situatie:

daar spreekt God.
Wij kunnen niet op alles ingaan. Wij bedoelden alleen te laten zien
dat ondanks de vele gezonde kritiek die in dit boek op het christelijk
organisatieleven gegeven wordt, ieder er mee zal moeten rekenen, dat
deze kritiek klaarblijkelijk geoefendwordt vanuit een bepaalde theorie.
Deze bestrijding van het beginsel-Christendom redeneert zelf door
dik en dun uit een zeer duurzaam beginsel: het waag-principe. Het
zou inderdaad zakelijk geweest zijn, wanner de schrijver in dit op-
zicht aan zelfkritiek had gedaan. Nu doet hij het voorkomen alsof
alleen de principe-christenen zo bekrompen zijn om aan beginselen
zich te binden, terwijl hij zijn eigen levenshouding dan de pluim van
het geloof opzet. Om duidelijk te wezen: wij karakteriseren deze
theorie van Dippel, die achter de gehele doorbraak-houding schuil
gaat als wijsbegeerte van de waag-idee.
Wat moeten we hiermee aan?
Om te beginnen dit: Dippel beweert, dat Gods geboden in de Schrift
nooit algemene regels zijn die de hoorder van het gebod dan zelf mag
gaan toepassen. Hij wijst dan met nadruk ook naar Jezus' bergrede.
Maar juist de bergrede richt zich tegen zijn betoog ! Wat geeft Jezus
daar niet een keur van algemene uitspraken! Laat ik alleen maar wij
op het beroemde: „zweert ganselijk niet" Matth. 5:34. Prof. Herman
Ridderbos tekent daarbij aan in de Korte Verklaring: „Men dient ook
hier rekening te houden met den eigenaardigen leervorm en spreek-
wijze, waarvan Jezus Zich telkens bedient. Zijn woorden dragen in
veel opzichten het karakter van den zgn masjaal, dat is een paradoxale,
onverwachte, absolute wijze van spreken, die een bepaalde zijde der
waarheid fel belicht, zonder in de formuleering rekening te houden
met mogelijke uitzonderingen op den regel, vgl. bijv. Matth. 5:16
met Matth. 6:1. Er wordt ook iets aan het nadenken van den hoorder over-
gelaten. In het vervolg der bergrede kan men deze spreekwijze nog
nader leeren kennen, . . ."
De bergrede heeft dus wel degelijk algemene uitspraken die ook iets
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aan ons denken overlaten. En uit de overige delen van de Schrift zou-
den we eveneens genoeg voorbeelden kunnen aanhalen. Ik wil vol-
staan met de beroemde hoofdsom van de wet zoals die in het O.T.
voorkomt en in het N.T. door Jezus nadrukkelijk wordt herhaald:
„Gij zult liefhebben de Here uw God . . . en uw naaste."
In de tweede plaats geeft in het gesprek met Dippel Rom. 12: 1 en 2
een h elder licht. Het begint al dadelijk met die ontdekkende qualificatie
van het christelijk leven als uw redelijke godsdienst. (Statenvertaling).
Prof. Greydanus schrijft, dat hiermee bedoeld is een tegenstelling met
het werktuiglijke, zinledige, bloot uitwendige. Het gaat om een
welbewuste toewijding aan de Here in een heilige levenswandel. De
christen is dus niet slechts een passief instrument van de ontfermingen
Gods. Maar hij heeft — als het goed is — het een en ander zich goed inge-
dacht en welbewust handelt hij nu in overeenstemming met Gods wil.
Dit wordt nog versterkt door wat er op volgt: „wordt hervormd
door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat
de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene" (Ned. Bijb.
Gen.). Hier is in elk geval duidelijk, dat aan het denken en het onder-
zoeken en onderscheiden van Gods wil een grote betekenis wordt
toegekend in de „nieuwe gehoorzaamheid". Voor de grote reformatie
van het leven heeft het bewust en verstandig nagaan wat God wil een
voorname plaats. En dan die wil als levensregel, zodat we er van
kunnen belijden, dat ze het goede, welgevallige en volkomene is.
Bij de christelijke bekering moet blijkbaar ook het verstand aan het
werk worden gezet, omdat de Here wil, dat we Hem ook met heel ons
verstand zullen liefhebben. Ook in dit opzicht blijkt „de noodzake-
lijkheid ener christelijke logica" ! Ook hier zou ik tenslotte nog willen
wijzen op het beroemde woord van Paulus aan Timotheüs, als hij in
2 Tim. 3:16 en 17 van het Schriftwoord zegt, dat het „ook nuttig is om
te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust". Hoe wil men onderrichten, weerleggen, ver-
beteren en opvoeden uit het geschreven Woord zonder geldige con-
clusies te trekken uit wat daar staat ? Wanner de Schrift als o.a.
schriftelijk geformuleerde wet des Heren niet erkend wordt, dan is de
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bijbel niet meer nuttig als leerboek voor de gerechtigheid. Wij hebben
dan een ander handboek en wel de concrete situatie. Ook hier blijkt
het belijdenisartikel over het geschreven Woord Gods van bijzondere
actualiteit.
Onze slotsom is, dat de vernieuwing van het leven ook ons gezonde
verstand omvat. Gods herschepping zet ook dat am het werk. En wan-
neer het in actie komt, verloopt het nu eenmaal volgens de regels. Het
kan niet buiten beginselen, richtlijnen en regelmatige afleidingen. Als
dan ook „de liefde Gods in onze harten is uitgestort", en wij „met
geheel ons verstand" de Here gaan liefhebben, moet dit wel uitkomen
in een zeker geregeld leven. „Recht-lijnigheid" behoort nu eenmaal
tot het echt menselijke. De christelijke levenswandel is niet het tra-
pezewerk der waaghalzen, mar het is de koers op Jezus Christus, die
gisteren en heden dezelfde is en tot in alle eeuwigheid.
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V. ZEKERHEID VAN HET GELOOF

I. WAAR IS GOD ?

„God bestaat niet".
Onze zintuigen kunnen veel meer dan ooit tevoren. Nog nooit heeft
het menselijk oog van zulke sterke lenzen kunnen gebruik maken.
Nimmer heeft het oor de geluiden van zo'n afstand kunnen opvangen.
En in welke tijd heeft de wetenschap zo diep kunnen doordringen in
de kern der materie? Onze gewaarwordingen zijn tengevolge van de
ontwikkeling van techniek en natuurwetenschap in kwaliteit en kwan-
titeit ontzaglijk toegenomen. Zo langzamerhand zouden we het ge-
voel krijgen, dat er ons maar heel weinig ontgaat van de wereld waarin
wij leven. Horen en zien vergaat ons.
Het is daarom heel goed te begrijpen, als iemand de gelovige vraagt:
waarom zou ik in God geloven? Ik merk immers niets van Hem. En
ik geloofalleen wat ik zie! Vele christenen hebben het er te kwaad mee,
wanneer een ongelovige zo rustigweg ze aanbeveelt, om het leven te
nemen zoals het is. Waarom halen ze zich al die dwaasheid in het
hoofd over een god die je nergens kunt zien en die bovendien zo
onmogelijk veeleisend is? Men moet liever zijn gezonde verstand ge-
bruiken en alleen op de feiten afgaan. Heeft ooit een microscoop of
telescoop God ontdekt? Aan het eind van welke berekening heeft
ooit gestaan: ergo God bestaat? Het wordt tijd dat we opruiming
houden onder onze voorraad hersenschimmen. En laten we dan in
eerste instantie afrekenen met de allergrootste hersenschim: God!
Ik zie de wolken en de zon, ik zie de mensen en de dieren en ik sta
met beide benen op de harde bodem van deze aarde. Dat is tenminste
zeker, en wat er verder al zo bedacht wordt, interesseert me niets. Ik
leef, en daarmee uit. God staat daarbuiten!
Zo ongeveer denken velen er over. En de weifelaars onder ons - en
wie is dat niet op zijn tijd? - zitten er maar al te vaak mee te tobben.
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De techniek heeft ons buitengewoon vernuftige instrumenten in
handen gegeven, maar God blijft buiten het bereik van onze precisie-
apparaten. Hij heeft nog nooit een lichtspoortje achtergelaten op een
gevoelige plaat. Alle hoeken en gaten van het heelal schijnen nu toch
wel afgezocht, maar we zijn Hem nergens tegengekomen. Blijkbaar
behoort God niet tot de inventaris van onze wereld. Ik ben er van
overtuigd, dat zeer veel christenen diep onder de indruk zijn van deze
gedachten. Is het geloof nu werkelijk geen Musk? En deze twijfel
verlamt heel hun activiteit, ook hun opvoeding Dit is de diepste
oorzaak van de ont-kerstening. Al de maatregelen die de christenheid
overweegt tegen de afval, zullen niets opleveren, wanneer de therapie
tegen deze twijfel niet wordt gevonden. Hiermee staat en valt het
christendom! Niet met een aantal correcties op sociologisch gebied,
hoe belangrijk de pogingen tot decentralisatie en tot versterking van
het gemeenschapsgevoel ook mogen wezen. Ook allerlei esthetische
en culturele verbeteringen zijn ongetwijfeld van groot gewicht. Maar
wanneer deze infectie het hart aantast, dan kan alleen een wonder de
redding brengen.
Intussen zijn velen reeds geinfecteerd. Zij zouden er alles voor over
hebben als zij God maar konden aantonen. Diep in hun hart hopen zij
de dag te beleven, waarop door de een of andere sterrenwacht of door
een laboratorium wordt gerapporteerd: wij zijn God op het spoor! Er
heeft zich een verschijnsel aan ons voorgedaan, dat wij niet anders
kunnen verklaren dan met de formule: god. Nader bericht volgt. Net
zoals velen met smart zitten te wachten op het bericht, dat het genees-
middel tegen kanker is gevonden. Dan pas zouden deze christenen
jubelend kunnen opgaan naar Gods altaren. Zij zijn ook wat jaloers
op de mensen uit de bijbel, met name op Elia bij de berg Karmel.
Toen was God tenminste aantoonbaar! Of neem Israel in de woestijn,
zoals het geleid werd door die wonderlijke wolkkolom. Deze mensen
merkten in elk geval, dat God er was. Mozes heeft Hem zelfs van achter
gezien op de berg Sinai. Waarom wij niet?
En schuilt dit intense verlangen naar de aantoonbaarheid van God ook
niet achter de hartstocht waarmee velen alle gelegenheden afreizen
waar men „geneest op gebed" ? Hunkeren ze niet naar bewijs? Elke
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genezing in zo'n samenkomst kunnen zij noteren als een proef op de
som. Hij wordt ondergebracht in hun collectie: sporen van God. En
er zijn veel van die spoorzoekers!
Wat moet hier gebeuren?
Onwillekeurig denk ik dan aan het gesprek van Jezus met Nico-
demus. Deze rabbi is ook zo'n spoorzoeker. Hij opent immers het ge-
sprek met de wat vreemd aandoende opmerking: „ . wij weten, dat
Gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen
doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is." Joh. 3:2. Nicodemus
heeft blijkbaar Jezus goed geobserveerd in Zijn doen en laten. En hij
heeft zijn waarnemingen logisch gerangschikt, om er vervolgens een
wettige conclusie uit te trekken. En met het verslag van zijn research-
werk gaat hij nu naar Jezus om zijn resultaten te toetsen am het oordeel
van de grote rabbi zelf.
En wat is nu Jezus' reactie?
Eerlijk gezegd nogal ontmoedigend voor spoorzoekers en research-
werkers : „tenzij iemand wederom geboren wordt km hij het konink-
rijk Gods niet zien." vs 3. En dit antwoord wordt hem onmiddellijk
zonder omwegen toegevoegd. Het is alsof Jezus er geen moment on-
zekerheid over wil doen bestaan hoe Hij deze zaak opvat. „Het ko-
ninkrijk Gods zien", dus ook „in Gods aanwezigheid geloven", is
geen resultaat van goed opgezette observatie en analyse. Het is nl. een
kwestie van inspiratie. Dan moet de Heilige Geest aan het werk in de
mens. Dan moet er iets zeer aangrijpends met een mens gebeuren.
Zijn geboorte moet als het ware overgedaan worden, maar nu van
de hemel uit.
En in dit verband spreekt Jezus in vs 11 van het getuigenis :„ wij spreken
wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben."
Kennelijk wordt bier gedoeld op het getuigenis, dat m de pre-
diking wordt voortgezet. De kern van de prediking is immers niet de
een of andere levensbeschouwing, maar de mededeling van het grote
feit, dat God Zijn Zoon gezonden heeft, en dat deze Zoon mens ge-
worden is, onze zonde met de dood heeft geboet en zegevierend is
opgestaan. Johannes zal in zijn brieven later daarop nadrukkelijk
terugkomen. Zo in 1 Joh. 1:1-3: „. . . hetgeen wij gehoord hebben,
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hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aan-
schouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des
levens . . . hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij
ook u ."
In dat getuigenis, dat instaat voor de waarheid van de grote daden
Gods in de historische mens Jezus van Nazareth, is de springstofaange-
bracht die het meest verstokte hart aan stukken kan slaan. Dat is de
enige therapie voor de dodelijke infectie van de giftige twijfel die we
bier bespraken. Petrus drukt het in zijn eerste brief zo uit, wanneer hij
de gelovigen tekent als „wedergeborenen, en niet uit vergankelijk,
maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord
van God". En met klem voegt hij daaraan toe in vs 25: „Dit nu is het
woord, dat u als evangelie verkondigd is." De verkondiging van het
klare evangelic is de enige remedie tegen deze radicale twijfel. En dan
het evangelie als simpel getuigenis van de gekruisigde en opgestane
Heiland: de Schrift moet geopend, het Woord moet spreken.
Dit brengt me op iets dat met het oog hierop van belang is. Ik heb
eens met iemand gewandeld door de bollenstreek. De tulpen stonden
in volle glorie. Maar wij hadden het druk met een zwaar gesprek over
de politiek of iets dergelijks. Thuisgekomen bleken we niet in staat
ook maar iets to zeggen van wat we aan bollenschoon hadden gezien,
omdat we er nets van gezien hadden. Terwijl we verkeerd hadden
temidden van een overdadige kleurenrijkdom hadden we er zelfs
net de flauwste notie van bewaard. Andere dingen hadden ons vol-
komen in beslag genomen.
Datzelfde overkomt een mens nu voortdurend in zijn verhouding tot
God. We hebben het druk met van alles : diploma-studie, gezelligheids-
leven, verenigingswerk, sport, kunst, pers en bioscoop. De krant ziet
bont van al het nieuws dat je moet weten. De lucht boven de steden
ziet rossig van de helle reclames. De radio stort een oceaan geluids-
golven over je heen. En alles vinden we belangrijk. Overal moet je
aan meedoen. Wie kan er nou niet zwemmen? Wie doet er niet aan
muziek? Wie spreekt er geen Engels? Waarom zou je net gaan
schaken? En moeten we soms net hoognodig naar de bios? En je
bent toch niet bij als je net kunt dansen!
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Elk kind krijgt op den duur een heel program of te werken : om drie
uur naar de gymnastiek, om vijf uur het kinderuur voor de radio, dan
weer de guitaarclub, vervolgens het zwembad . . . er is geen eind aan
te zien.
En wat is het gevolg ? Dit : al die dingen schreeuwen zo hun pretenties
uit, en ze leggen zo beslag op het leven, dat we in die baaierd van
woorden Gods stem niet meer horen. Zo komen we onder de klem
van het Woord uit. Het zegt ons nets meer!
Hieruit is ook een ander merkwaardig verschijnsel ontstaan. Goedbe-
doelende mensen gaan nu het Woord opvallend maken - als we het
zo eens mogen zeggen. Het eenvoudige evangelie „doet" het net meer !
Dus moet er wat „make-up" aan toegevoegd. Een paar grapjes hier,
een gewaagd verhaaltje daar, vervolgens wat klappen uit het spreekuur
van de dominee en „last not least" een nummertje „sterke" filosofie uit
de recensies van de krant. En het enige resultaat van ook dit goedbe-
doelde streven is net anders dan dat het getuigenis geheel wordt over-
schreeuwd. En dan noemen sommigen dit zelfs vernieuwing! Door
dit alles kan het wonder niet meer geschieden, zoals Jezus ook geen
wonderen kon verrichten in die plaatsen waar ze net in Hem geloof-
den. Het geloof is uit het gehoor !
Toch is dit het grote feit in ons leven, dat God spreekt. Hij is niet weg.
Spreuken 8 beschrijft dat zo indrukwekkend: „Roept de Wijsheid
net en verheft de Verstandigheid net haar stem? Boven op de hoog-
ten aan de weg, daar, waar de paden samenkomen is zij gaan staan,
aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad, waar men de
poortdeuren binnengaat, roept zij luide ... Spr. 8:1-3.
God is tegenwoordig. Hij staat aan het begin, in het midden en bij het
einde van ons leven. „De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God".
Psalm 14 en 53:1. Christelijke levenswandel is ook, dat we er ons voor
wachten de stem van de herder door de herrie van de vele beslomme-
ringen te laten overschreeuwen. Maria, net Martha had het goede
deel gekozen!
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2. GERED

De christelijke levenswandel wordt graag besproken in het raam van
de christelijke vrijheid. Voor velen heeft deze aanduiding iets van op-
luchting aan zich. Het strakke en steile gaat er af Daarvoor in de plaats
treedt het „losvaste verband". Men gevoelt zich bevrijd van alles wat
maar riekt naar principes en geijkte leefregels. Belijndheid is in de ban
gedaan. En men haalt zijn hart weer op in het open vrije veld. Begin-
selen en zeden worden dan veelal vereenzelvigd met het stof der
eeuwen, dat zich als een grijze laag over de blijde boodschap heeft ge-
legd. Zulk stof-vrij leven is dan voor velen de christelijke vrijheid.
Het blijkt echter dat voor de bijbel de kern van de zaak anders ligt.
Wij zouden die in het kort zo kunnen samenvatten: Op het mensen-
leven drukt de loden last van de toorn van God. Jezus Christus echter
heeft de Zijnen daarvan verlost tegen de hoge prijs van Zijn kostbaar
bloed.
Uiteraard past bij dit kernmoment een geheel ander levensgevoel dan
het sentiment, dat de slaking van principiële en zedelijke bindingen
begeleidt. Misschien wordt dit wel het best onder woorden gebracht
in Ps. 116:8: „Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van
tranen, mijn voet van aanstoot." Paulus spreekt van „droefheid naar
God".
Het lijkt er nu op, dat de toorn Gods als aanwezige, tastbare werkelijk-
heid waaronder dit leven gebukt gaat, velen niets meer zegt. Volgens
de bijbel treedt de gramschap des Heren kritisch op en veroordeelt
bepaalde aanwijsbare levenshoudingen, toestanden, tradities en situ-
aties, en Hij stelt daarvoor de mens verantwoordelijk. De profeten
spreken de mens daarop dan ook aan en vragen rekenschap van alle
daden en houdingen die de toorn doen „ontbranden". Zo kan in de
bijbel de vloek des Heren haast iets materieels aan zich krijgen. Het is
soms alsof bepaalde verschijnselen een vloek-lading gekregen hebben
zodat contact er mee de kortsluiting van de grimmigheid des Heren
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veroorzaakt. Voor zeer velen lijkt dit alles echter een overwonnen,
primitief standpunt. Tweeduizend jaar geleden ongeveer zou Jezus
hieraan een eind gemaakt hebben. En ieder die nog het waagt te
spreken van een wezenlijk oordeel, zou niet leven uit het kruis. Het
gehele leven wil men op deze wijze in het „licht" van het kruis plaat-
sen. Schuldgevoelens en vrees-emoties moeten worden opgeruimd.
Want sinds Golgotha schrikken we niet meer voor „de Schrik des
Heren". Alles, alles is immers voldaan' En de zachtaardige, mateloos
goede Christus-gestalte van Thorwaldsen beheerst nu het projectie-
scherm van ons leven.
In deze situatie is het echter van belang om er op te wijzen, dat een
vrijheids-besef, dat niet oog in oog met deze huivering-wekkende
werkelijkheid van toorn Gods geboren is, zich ten onrechte christelijk
laat noemen. Anders zou de christelijke geloofszekerheid verworden
tot resolute zelf-verzekerdheid, op grond van een soort verzoening
met zichzelf en met het bestaan. Maar wij hebben met de levende God
te doen, en de nieuw-testamentische schrijver van de brief aan de
Hebreeën acht het noodzakelijk de christelijke gemeente er aan te
herinneren, dat onze God „een verterend vuur" is, Hebr. 12:29.
Waar deze notie niet leeft, zou men terecht kunnen spreken van een
godsdienst als projectie van eigen behoefte aan rust en vrede. Wij zijn
dan onze eigen god geworden, en via aanpassing en berusting getroos-
ten wij ons een zekere vrede met deze god en lopen voorts opgelucht
rond als aan ons zelf en onze omgeving aangepaste personen. Onze
angst hebben we weggepraat, allerlei remmingen hebben we opge-
heven, en ons zelf hebben we weer geheel in de hand.
Tot al deze aangepaste figuren zal echter moeten uitgaan de christelijke
prediking: laat u met God verzoenen! Vrede is zeker te verwerven,
maar alleen door het bloed des kruises. En dit bloed van Jezus is niet
ver-waterd in de doop tot een generale pacificatie-formule: alles sal reg
kom! Het drupt n1. nog steeds voor Gods aangezicht in wat de Neder-
landse Geloofsbelijdenis noemt in art. 26: „de enige voorbidding van
Christus". Christelijk leven zoekt de vrede met God, en leeft bij het
pleidooi van Christus in de hemel. Daarom bidt het dagelijks : vergeef
ons onze schulden, Heer! En om diezelfde redenen dankt het elke dag:
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„een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen.” Ps.
30:6.

3. BIJ U SCHUIL IS

Met het voorgaande hangt samen dat het christelijk levengeloofs-leven
is. Het staat en valt met het zeker en vast vertrouwen.
Er is echter een stroming, die anders dan de hierboven besprokene,
helemaal niets van zekerheid hebben moet. Zekerheid wordt bier
vereenzelvigd met burgerlijkheid, sleur, trage tred en behoefte aan
veiligheid. Treft men iemand aan die de zekerheid belijdt, dan zoekt
men er bij voorkeur verdrongen angst achter. Het heet dan evangelisch
om iemand tot vertwijfeling te brengen: wanhoop aan God en aan
zichzelf.
Daarnaast vindt men ook een groot aantal christenen die wel graag
verzekerd zouden zijn, maar zich het evangelie niet durven toe te
eigenen. Vraagt men hun: gelooft u het evangelie, dan luidt het
antwoord : ja. Maar ik weet niet of het ook voor mij is. Men is ontzet
over eigen zonde, en gelooft met name in de toorn Gods over ons leven,
maar aan de genade van Jezus Christus durft men zich niet toever-
trouwen.
Zo zijn er veel meer vormen van onzekerheid onder de christenen.
Tegenover die allen moet met klem gehandhaafd: geloof is zekerheid.
Psalm 119:113 zegt : „Ik haat weifelaars". Er is geen christelijke

levens-wandel mogelijk zonder dit vast vertrouwen. Welke kracht gaat er
uit van een leven, dat is blijven steken in de vragen: zou het wel waar
wezen? Heb ik het me niet ingebeeld? Vergis ik me niet? enz. Zo
komt men aan de christelijke levenswandel niet toe vanwege het
talmen bij de poort. Deze houding heeft reeds onnoemelijke schade
aangericht. Heel het christendom schijnt dan te moeten opgaan in
een tobben met en over zichzelf. En de geloofsbezinning trekt zich
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samen op de egocentrische vraag : word ik wel behouden? Christen-
dom komt op die manier inderdaad pas aan bod op het sterfbed, en in
het volle leven heb je er alleen mee te maken in zover je steeds de kans
loopt te sterven.
Intussen is het dan wel tragisch dat juist de zekerheid des geloofs een
van de inzetten is geweest in de strijd om de reformatie derkerk. Rome
heeft immers met zoveel woorden de zekerheid van het heil afgewezen.
Het beslissende concilie van Trente bepaalde (6de zitting, kanon 16):
„Als iemand met absolute en onfeilbare zekerheid zegt, dat hij die
grote gave der volharding tot het einde zeker zal hebben (tenzij hij
daarvan op grond ener speciale openbaring op de hoogte is gesteld),
die zij vervloekt." Ik maak hierbij twee opmerkingen:
1. Alleen op grond van een speciale openbaring wil Rome de zeker-
heid van het heil nog accepteren. Wie zijn geloofszekerheid alleen
grondt op wat God in Zijn Woord tot hem zegt is echter vervloekt.
Ook hier komt zo aan het licht hoe de roomse diskwalificatie van
de Schrift als enige grond en fundament van ons geloof zijn conse-
quenties heeft ook in het persoonlijk geloofsleven. De Schrift is niet
genoegzaam, er moet een speciale openbaring bijkomen. Het is van
belang voor de protestantse christenheid om deze situatie goed te over-
wegen. Hoe komt het, dat velen twijfelen? Is het niet in wezen om
dezelfde redenen? Is voor ons de bijbel niet vaak gedevalueerd tot een
wetboek, een handboek of een leerboek ? Belijden we het werkelijk
nog als geschreven Woord Gods? Is het inderdaad niet een Bode letter
geworden? En hunkeren we niet in stilte naar iets heel bijzonders, dat
buiten die gewone Schrift om, ons verzekeren zal van onze eeuwige
zaligheid? Wachten we eigenlijk niet op een innerlijke stem, of een
allesoverstelpend gevoel, of een kennelijke gebedsverhoring ? Zeker,
we moeten niets van de paus hebben, maar hebben we soms geen mach-
tige paus geintroniseerd op de cathedra van onze eigen ziel met zijn
existentiële ervaringen en bevindingen? In de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus wil de rijke ook zo iets heel bijzonders orga-
niseren om zijn aardse vrienden tot bekering te brengen. Hij lanceert
het idee, dat Lazarus uit het graf op zal staan om het ze aan te zeggen.
Dat zal ongetwijfeld grote indruk maken. Maar wat antwoordt vader
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Abraham? „Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij
luisteren". (Luk. 16:19-31). En „Mozes en de profeten" was de be-
kende aanduiding voor de toenmalige Schrift. Abraham wijst op dat
geschreven Woord Gods als genoegzaam tot hun heil. De Schrift al-
leen moet het hem doen! De Schrift moet door ons weer metterdaad
als Woord Gods beleden worden met hart en ziel. Wij moeten geen
Schrift-beschouwing hebben, maar een Schrift geloof. De schapen moe-
ten daar de stem van de herder horen. Eerbied voor de Schrift!
2. Onze tweede opmerking betreft de achtergrond van het fatale be-
sluit van het roomse concilie van Trente. Het is immers typerend voor
Rome, dat het aan de menselijke medewerking in de genade zo'n be-
langrijke plaats inruimt Van de menselijke activiteit hangt het voor
de Rooms-Katholiek toch mede of of de mens tot de volle zaligheid
zal geraken. Daarom worden de schijnwerpers bij Rome zo welbe-
wust gericht op de vrome mens.De beminde parochianen moeten goede
werken doen, de eerwaarde geestelijkheid moet hen daarin voorgaan,
de heiligen zijn er voortreffelijk in geslaagd, Maria is het toppunt van
al die menselijke goedheid. En de heilige Rooms-Katholieke kerk is de
mateloze opslagplaats van al die vrome strevingen van de mens.
En als gevolg hiervan kent Rome geen zekerheid. Want als van de mens
zoveel afhangt voor de eeuwigheid, dan is het maar wankel gesteld
met onze zaligheid! Wij struikelen immers in vele dingen. En wat
ons betreft, is het heel goed mogelijk dat we de zaligheid verliezen.
Want de mens is ijdeler dan de ijdelheid zelf.
Wat is in dit licht nu het wezen van de reformatie?
Ik geloof dat het wel het best zo gezegd kan worden: niet de christe-
lijke mens, maar de Christus van de mens staat in het midden! Wie op
menselijke vroomheid bouwt, bouwt op zand. De mens kan niet stand
houden. Zijn bevindingen en ervaringen zijn hoogst bedriegelijk,
zelfs zijn beste werken zijn gans onvolkomen en met zonden bevlekt.
„Maar" — om het met de Dordtse Leerregels te zeggen — Hoofdstuk 5,
paragraaf 3 — „God is getrouw, die hen in de genade, hun eenmaal ge-
geven, barmhartiglijk bevestigt, en ten einde toe krachtiglijkbewaart".
En dienovereenkomstig kan in de tiende paragraaf gezegd worden
dat „deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder
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of buiten het Woord geschied voortspruit, maar uit het geloof aan de
beloften Gods, die Hij in zijn Woord zeer overvloedig tot onze troost
geopenbaard heeft". Op de belovende God komt het aan. Daarom
kan verder ook gewezen worden op het getuigenis van de Heilige
Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn. Dat be-
tekent immers dit, dat weliswaar Gods belofte in Zijn Woord de
grond van onze zekerheid is Maar het gevaar bestaat dan nog, dat wij
ons vertrouwen op dat Woord toch als onze activiteit zien, die wij
moeten opbrengen. Ook bier moet echter de mens plaats maken voor
God alleen. Ons amen op het Woord is Gods amen op Zijn eigen Woord.
Op de getuigende Geest Gods komt het aan. En als dan tenslotte op
het belang van „een ernstige en heilige oefening van een goede

cons-ciëntie en van goede werken" gewezen wordt, dan gaat het ook daar
niet om de mens. Want in die werken is het God die in hen werkt
beide het willen en het werken. Goede werken zijn niet anders dan een
werkzaam geloof. Het geloof dat Christus omhelst belijdt Zijn werk-
zaamheid in de mens, zodat Hij in ons en wij in Hem leven. Op de
werkende Christus komt het aan! Wij moeten van de „mens met zijn
reacties op de openbaring" terug naar Christus met Zijn acties in het
evangelie en in de mens. Christus en niet de christen is overwinnaar!
De psalmen kunnen prachtig spreken over deze dingen. Het thema dat
daar dan in eindeloze variaties herhaald wordt is: „bij U schuil ik".
Geen sprake van opmerkelijke menselijke prestaties, want „Hij bergt
mij in zijn hut" en „Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent.
Hij plaatst mij hoog op een rots", Psalm 27:5.
Spreuken 18:1O is hier zeer leerzaam:
„De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige ijlt daarheen
en is onaantastbaar."
De toren is een bolwerk, wat wij tegenwoordig een kazemat noemen.
De voorstelling is in deze tekst ongeveer zo : dit bolwerk is omsingeld.
Op een gegeven moment hebben de belegerden een uitval gedaan.
Maar het gevecht wordt hun te zwaar. Daarom trekken ze zich weer
terug op hun toren. En dit terugtrekken is dan niet een genoegelijk
schrijden, daarvoor zit de dood hen al te zeer op de hielen. Ze hollen
dan ook terug om huns levens wil. Dat rennen is geen mooie sport-

88



prestatie in grootse stijl. Het is een wilde vlucht waarin ze eigenlijk
boven hun eigen macht uit getild worden. De gedachte aan de veilige
toren geeft ze vleugels. Die overheerst alles. Dat is het geloof: dekking
zoeken onder de naam des Heren. Die sterke naam is hun enig verweer.
Nu, meer hebben ze ook niet nodig, want het is de schaduw van de
Almachtige Alle aanvallen stuiten daarop af. Zij zijn onaantastbaar.
„Bidt zonder ophouden" zegt Paulus in 1 Thess. 5:17. Ook dat is ken-
merkend voor de christen. Hij wandelt onder de dekking van Gods
naam dus bidt hij „te allen tijde".

4. DE KLIMOP

Waar de stellige zekerheid en het vaste vertrouwen van het geloof
gevonden wordt, daar is ook de Schriftuurlijke aandacht voor het
christelijk leven. Wij herinneren dan aan wat de bijbel zegt over
de christelijke vrijheid. Paulus vooral gebruikt dit begrip en hij ont-
maskert er mee onze slavernij.
De mens is een werker. Hij verricht daden waarin hij zich ontplooit.
Deze activiteit is vaak uitermate imposant. Want de mens is eenhoogst
interessant schepsel. Hij heeft een indrukwekkende inhoud. En als die
naar buiten komt, moet dit wel een groots schouwspel wezen. Maar
toch is dat ook zijn beperktheid. Al zijn werken zijn nooit iets meer
dan zelf-verwerkelijking. In heel zijn optreden kan hij niet anders doen
dan zichzelf ontwikkelen. Daarin is de mens zonder meer een slaaf,
geketend aan zichzelf. Wel is het waar, dat techniek, wetenschap en
kunst de enkele mens een overstelpend gevoel van vrijmacht kunnen
geven en hem dronken kunnen maken van machtswellust. Maar dat
neemt toch niet weg, dat heel deze verbijsterende ontwikkeling slechts
naar buiten brengt wat in de mens zit. Hij kan er niet door boven zich-
zelf uitkomen. Het blijft ondanks alles de mens zelf, die de mens daarin
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ontmoet. Vandaar, dat de prediker kan zeggen dat er nooit iets nieuws
is onder de zon in de menselijke samenleving. Want het zijn altijd
menselijke mogelijkheden die werkelijkheid worden in al ons voort-
brengen en scheppen.
Dit verschijnsel zien we nu ook in 's mensen religieuze leven. Ook
daarin is de mens een werker. Hij leeft zich uit in goede werken. Hij
ontplooit zijn eigen godsdienstige aanleg. Wat in zijn ziel leeft, treedt
naar buiten in zijn daden. Ook ons godsdienstig leven kan niet anders
wezen dan het binnenste buiten zetten van ons religieus gemoed. Ook
daar zijn we slaven van onszelf. Kettinggangers van onze eigen per-
soonlijkheid. Koelies van ons menselijke, al te menselijke ik!
En nu is dit de christelijke vrijheid: Immanuel, God met ons!
Onze monoloog wordt een dialoog. God richt Zijn heilzaam Woord tot
ons. En Hij stelt daarmee iets nieuws in de wereld. Nu zijn wij niet
meer gebonden aan onszelf Nu is God bij ons binnengebroken. Hij
zendt Zijn Zoon. Christus verzoent ons met de Vader. En van dan of
begeleidt het Goddelijk evangelie ons pad. De verlossing is, dat wij
nu niet meer om ons zelf heen cirkelen, maar die oude mens af-
leggen om de nieuwe mens aan te doen, die naar God geschapen is.
(Efeze 4:24). En deze nieuwe mens baseert zich niet meer op eigen
produktiviteit, dus ook niet op eigen ervaringen en bevindingen,
maar zijn ganse bestaan orienteert zich op God en Zijn Woord. Uit
een verslag van een internationale conferentie van bijbelvertalers ver-
nam ik, dat een van de taalgeleerden eens door zijn zwarte helpers aan
een prachtig woord voor „geloven" in hun taal is geholpen. Zij stelden
voor daarvoor te kiezen een werkwoord, dat eigenlijk betekende: zijn
hart ophangen aan God. En ze vertelden er bij, dat ze dat woord ook
voor de klimop gebruikten, als die tegen een boom omhoog groeit.
(Maandbericht van het Ned. Bijb. Gen. Nov. 1947, p. 2). Dat is een
subliem embleem voor het christelijk leven: de klimop. De vastheid
ervan ligt nl. niet in de uitingen en bevindingen van de mens, maar
in de „zeer standvastige beloften Gods." Hij koerst op de Heer! Hij
streeft niet via de trappentoren van eigen prestaties naar boven, maar
hij hangt zijn hart op aan God, schuilt bij zijn Vader, en kruipt weg bij
Jezus. De christelijke levenswandel voert niet over de weg vande mens :
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„Ik ben de weg", zegt Jezus. Wie zijn leven verliest zal het behouden.
Want Christus is ons leven!
Wie dit alles overweegt, is verlost van het getob over zichzelf. Zijn
leven is geen expressie van eigen persoonlijkheid, maar demonstratie
van de gestalte van Christus. Hij deint niet op en neer op de Pacific van
eigen ervaringen en bevindingen, maar hij heeft een rots om in te wo-
nen en weet aan Wie hij zich vertrouwt, want Hij die het beloofd heeft
is getrouw, die het ook doen zal. De trouw Gods is het grote wonder
in zijn leven geworden. Enthousiast zingt hij dan ook: „Uw trouw
reikt tot de wolken", Psalm 36:6. Ook op deze plaats willen wij dan
weer herinneren aan het belangrijke woord uit Rom. 10: „het geloof
is uit het gehoor”. Het eigenaardige van het gehoor is, dat het zich niet
naar binnen richt. Het spitst echter de oren voor de geluiden die van
buiten tot ons komen. Wie zich op zijn persoonlijke bevindingen richt
om tot zekerheid te geraken, zal daarom het geloof niet verwerven.
Hij koerst op zichzelf En reeds de Spreukendichter zei in Spr. 28:26:
„wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas". Onze gerechtigheid ligt
buiten onszelf.'
In den beginne was het Woord. In dat Woord was het leven. Dat
Woord spreekt zich nu uit in het evangelie. En wie oren heeft om te
horen die hore. Want van daar komt ons geloof.
Op deze wijze komt het geloof ook uit als een diepe zekerheid. Het
komt nl. voor, dat iemand al wat God in Zijn Woord geopenbaard
heeft, in het algemeen voor waarachtig houdt, en dat er toch iets aan
ontbreekt. Het kan immers zijn, dat mijn beginsel is de betrouwbaar-
heid van het Woord Gods. Of dat die betrouwbaarheid een paragraaf
uit mijn theologie is. En wanneer ze in de pers of in een vergadering
deze betrouwbaarheid zouden loochenen, zou ik uit mijn tent gelokt
worden en hartstochtelijk vechten voor mijn beginsel. Zo'n liefde
voor het beginsel vraagt God inderdaad van ons. Maar . . . zonder
meer ontbreekt er toch iets. Ik zelf mankeer nl. op het appel. Ik ver-
trouw mij dan niet geheel toe aan Christus. Er is nog iets - en wel het
voornaamste: mijn hart - dat ik Hem onthoud. In wezen ben ik nog
een slavenziel. Het tweegesprek tussen God en mij is dan niet van hart
tot hart. Ik gevoel mij misschien wel een eikeboom van gerechtigheid,
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maar ik ben niet de klimop die zich geheel aan God heeft opgehangen.
Dit laatste is eerst christelijke levenswandel.

5. GEEN „TWEE PEZEN OP MIJN BOOG"

Er is nog iets, dat ik in verband met de zekerheid des geloofs zou willen
bespreken. Daarnet is Psalm 119:113 even genoemd: „ik haat weife-
laars". De Statenvertaling geeft hier geen duidelijke overzetting. In
de kanttekeningen is hij daarentegen meesterlijk. Daar stelt hij nl. voor
de vertaling : „dubbelhartige gepeinzen", met de toelichting : „de
manier van doen dergenen die met alle winden meewaaien en die twee
pezen op hun bong zoeken te hebben." Deze nadere verklaring stemt
overeen met de huidige exegese van deze tekst. Het gaat dus om zoiets
als het oude „hinken op twee gedachten" van de man die op twee
paarden wedt. Meermalen wordt dan ook vertaald: ik haat de halven!
Bedoeld is de houding van hen die zich niet geheel aan het een of het
ander durven te geven. Zo zijn er die denken: je kunt nooit weten of de
bijbel straks niet toch gelijk krijgt. Daarom zijn ze niet beslist tegen het
evangelie. Maar toch achten ze het ook heel goed mogelijk, dat het
ongeloof gelijk krijgt: dan zou het toch zonde en jammer wezen als je
je zoveel heerlijks (!) om een illusie ontzegd had. Met spanning lezen
ze de berichten over opgravingen in de landen van de bijbel. Stel u
voor dat de spade zou aantonen, dat we de bijbel maar moeten op-
ruimen! Dan zullen zij de eersten zijn om alle kabels los te gooien!
Als echter de Schrift uit dat oudheidkundig schervengericht zegevie-
rend te voorschijn treedt, willen ze toch ook klaar zijn om de „toe-
komende toorn" te ontvlieden! Zo eten ze van beide wallen en houden
twee ijzers in het vuur !
Deze levensstijl is wel een heel duidelijk specimen van een onbevrijd
leven. Want wat is hier het geval? Niemand kan twee heren dienen!
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Dat betekent ook, dat zulk leven een afschuwelijke maskerade is.
Want deze man client geen van beide instanties. Hij speelt ze slechts
tegen elkaar uit, om vervolgens vrij te zijn zonder gevaar zijn eigen
wil te volgen. Hij stoort zich immers aan de één zolang het hem
verstandig lijkt, anders schuift hij de tweede naar voren. De enige
die hij daarom consequent achterna loopt is niemand anders dan
hijzelf. Deze weifelaar blijkt een verstokt aanbidder van zichzelf te
wezen.
De moeilijkheid is nu dat zulke halven naar het schijnt de hele wereld
hebben, ook de hele christelijke wereld. Ze lopen mee met ingehouden
pas, om bij de stoelendans van dit leven zo voordelig mogelijk terecht
te komen wanneer straks de muziek zwijgt.
Druk maken ze het zich overigens niet, omdat ze geen enkel belang
hebben bij een actief ontplooiend christelijk leven. Immers, een leven-
dige ontwikkeling van het christendom gaat hun te veel in de papieren
zitten. Dat kost maar geld en energie. En het koninkrijk Gods moet
vooral niet aan hun kwartjes en hun carrière komen! Hoe meer het
buiten het leven zou komen te staan, hoe liever het hun is. Zo fungeren
zij als de remblokken aan de raderen van het evangelie. Nieuwe ini-
tiatieven houden ze tegen. Dat geeft maar moeite. Frisse gedachten
stoppen ze in de portefeuille. De pogingen om tot een hartelijk ge-
meenschapsleven te komen smoren ze in de kiem, want dat zou hen
te veel uit hun tent lokken. Van evangelisatie moeten ze helemaal niets
hebben, omdat dan hun geestelijke armoede al te onbarmhartig aan
het licht zou komen. Het enige waarvoor ze wel warm lopen is de or-
ganisatie van een uitstekend geoutilleerde brandweer : want ze willen
altijd op tijd aanwezig zijn als ergens brand uitbreekt om de Geest te
blussen!
Wie zich dit alles indenkt voelt de dichter van Psalm 119 goed aan:
„Ik haat de halven!"
Deze zelfde psalm wijst echter ook de weg uit het moeras : „Uw
Woord heb ik lief". En bedoeld is dan het praktisch onderwijzend
woord, dat heel concrete uitspraken doet en duidelijke richtlijnen
geeft.
Er sluipt een adder door het huidige christendom. Ik bedoel de sterili-
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satie van Gods Woord. Men heeft de mond vol over „het Woord".
Maar het blijkt een mond vol tanden als men vraagt: welke duidelijke
aanwijzingen geeft dit Woord mij in de praktijk van het leven? Be-
roept men zich op de Schrift voor een bepaalde gedragslijn, dan heet
dat: eigengereid beschikken over Gods Woord. Nergens hebben we
zo enig houvast.
Het behoort echter tot de christelijke vrijheid, dat wij verlost zijn om
God tot onze Heer te hebben. En Hij laat ons niet in de mist. Maar
wanneer ik mezelf verloochen en op Hem me oriënteer, dan neemt
Hij me bij de hand en voert mc langs „de rechte sporen." Maar ook hier
komt alles aan op de zekerheid van het geloof! Heel het wandelen op
Gods wegen is eigenlijk een voortdurend me op Hem verlaten. Meest-
al betrekt men de geloofszekerheid alleen op ons persoonlijk behoud
straks in de eeuwigheid. Deze zekerheid betreft echter het gehele leven.
Elke stap aan Gods hand is een geloofsdaad! Ik moet het op Zijn gezag
maar vertrouwen, dat Zijn geboden het leven dienen, want ze hebben
de schijn tegen! Soms ruineert gehoorzaamheid aan Hem ons knusse
bestaan. Vaak klagen alle intelligente mensen ons aan vanwege de zot-
heid van onze stijl van leven. Dan zijn Zijn beloften mijn enige hoop.
Zo bedek ik in de voile zekerheid des geloofs mijn handel en wandel,
mijn huis, tuin en keuken met dit profetische Woord. Dat is wandelen
met God! Ze zeggen, dat de mens tegenwoordig bezig is zijn individu-
aliteit te verliezen: éigen aard maakt plaats voor stándaard. Inderdaad
lijkt het er veel op. Het is alsof een reusachtige schaaf over het opper-
vlak van de cultuur zich bewecgt en al het bijzondere wegschaaft.
De krant legt met grote letters zijn mening op aan de massa. De film
gewent de mensen aan een bepaalde fantasiewereld. De bonte radio-
programma's vervangen de humorist van de familie en maken de huis-
muziek overbodig. De wereldpolitiek is hard op weg door geweldige
machtsopeenhopingen de afzonderlijke staten hun betekenis te doen
verliezen. In het zakenleven is de mens hoe langer hoe minder zich
zelf. De ondernemer begint meer en meer te lijken op een hoofd van
dienst op het stadhuis. De ontspanning gaat overal eendere vormen
vertonen. Zelfs de zorg is niet meer persoonlijk: verzekering dekt de
schade.
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In die woestijn van eenvormigheid staan wij verbijsterd.
Overtuigingen worden schaars. Wij lopen meer rond met ingedrilde
leuzen. Soms realiseert een mens zich plotseling hoe hij onbewust
achter de grootste dwaasheid heeft aangelopen. Waarom? Ja, waarom
ook niet? Ze doen het toch allemaal.
In deze situatie worden de woorden van Jezus voor ons schokkend:
„De Zoon des mensen, als Hij wederkomt, zal Hij ook geloof vinden
op de aarde?" Geen leuzen, maar geloof! Want geloof is een strikt
persoonlijke zaak! Dan durf je alléén te staan en alleen te gaan met
Gods Woord om je heen. Zo vertrok Abram uit Ur zonder te weten
waarheen! Zo ging Daniel de leeuwenkuil in. Zo daalde Christus in de
grafspelonk. Want de christelijke levenswandel is niet in de laatste
plaats een enkelspel tussen God en Zijn kind!
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VI. OP DE GRENS VAN TWEE WERELDEN

I. AANPASSING OF SELECTIE

Men heeft de laatste tijd veel meer oog gekregen voor de mens en zijn
wereld. Bedoeld is daarmee, dat het inzicht is gegroeid, dat men een
mens nooit verstaat wanneer men hem isoleert van de omgeving
waarin hij thuis hoort. De mens is nu eenmaal geen op zich zelfstaand
wezen, dat nets of niemand anders nodig heeft om te bestaan. Dit
blijkt naar twec kanten: hij heeft het andere nodig en het andere hem!
Men kan het ook zo zeggen: het milieu vormt de mens, en de mens
vormt zich zijn milieu!
Zijn afhankelijkheid van de omstandigheden is al zijn oorsprong : in de
liefde tussen zijn ouders ontkiemt immers zijn leven. Die afhankelijk-
heid is ook zijn einde : stof is hij en tot stof zal hij wederkeren. En in de
tijd daartussen verloopt zijn leven als een boeiend gevecht tussen hem-
zelf en de steeds wisselende situatie om hem heen. En die situatie blijkt
dan een niet te onderschatten tegenstander die een onberekenbare in-
vloed op hem weet uit te oefenen.
Daar staat tegenover, dat er van onszelf ook iets uitgaat. De mens heeft
ruimte nodig om zich te ontplooien. Er schuilt in hem een enorme
drang om zich uit te zetten. Daarom kan men ook in zekere zin zeggen
dat hij zich zijn eigen wereld schept: hij smeedt zijn eigen omgeving!
Wanneer hij zijn plannen ten uitvoer legt, en aan zijn idealen vorm
geeft, zich zijn vrienden kiest , dan ontwerpt hij daarmee een kring om
zich heen waarin hij zich naar zijn aard kan bewegen.
In deze twee betekenissen is de ruimte rondom de mens voor hem van
essentieel belang: ze is het milieu dat hem bepaalt en tegelijk de actie-
radius waarin hij zich verwerkelijkt. Hij kan er eenvoudig niet buiten.
Mens en wereld vormen een onverbrekelijke eenheid. Ze hebben el-
kaar nodig om er te zijn. Het zal duidelijk wezen, dat in deze gedach-
tengang ons zijn in de wereld zich het best ontplooit, wanneer het be-
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rust op een goed samenspel tussen ons en onze omgeving. Mens en
wereld moeten op elkaar ingespeeld raken, en in goede harmonie
samenwerken, wil men het gouden tijdperk van geluk en vrede be-
reiken. De mens moet aangepast worden aan zijn omgeving, en zijn
omgeving aan de mens. Dat is het bekende recept voor een betere
wereld. En het sleutelwoord is daarbij aanpassing.
Het evangelie kent echter ook een andere noemer waaronder de re-
latie van mens en wereld kan gebracht worden. Wij denken dan aan
de term: verzoeking. Ons zijn in de wereld is een zijn in de verzoeking.
De christen kan onmogelijk zijn wereld alleen zien als ontplooiings-
ruimte. Er is voor hem nog een ander aspect aan te onderscheiden en
dat is het aspect van het gevaar. Natuurlijk wordt ook buiten het evan-
gelie gevaar gesignaleerd. Er zijn veel dingen die de mens in het nauw
drijven. Dood, ziekte en tegenspoeden staan hem overal naar het leven.
Het zou dwaasheid wezen dit te ontkennen. Wij verkeren nu eenmaal
in een bedreigd bestaan. Dit is echter in zekere zin een Natuurlijk be-
dreiging. Het is het onvermijdelijk gevolg van de vergankelijkheid
van ons leven, dat elk moment een einde kan nemen. Deze eindigheid
behoort tot het leven. En wie het leven wil genieten, moet dit ver-
schijnsel van meet of in zijn calculaties opnemen, als hij verstandig is.
Dan kun je berusten in de onafwendbaarheid van deze gevaarlijkheid
van het leven. Juist wanneer je deze beperktheid van het leven je
realiseert, kun je er op uit zijn het toegemeten lot ten voile te exploi-
teren. Hoe meer een mens de grenzen van het leven in het oog houdt,
hoe meer profijt hij ervan kan trekken. Deze gevaren zijn de rand van
het vlak waarbinnen ons leven zich voltrekt. De enig juiste levens-
houding is dan, dat men de omtrek van het vlak zo goed mogelijk op-
meet, om vervolgens zich te concentreren op de daardoor begrensde
ruimte. De Stoicijnen hebben het hierin ver gebracht. Zij hebben zich
zo vertrouwd gemaakt met de grenzen van het leven, dat zij ook alleen
maar begrensde liefde en begrensde begeerten koesteren. Het wegvallen
van de voorwerpen van hun liefde en begeerte kan hun dan ook nim-
mer verrassen. Ze hebben er immers niet meer van verwacht. Zo geeft
Epictetus in zijn handboekje het volgende advies :
„Bij alles wat u behaagt, u nuttig is, of wat gij lief hebt wees indachtig
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u te zeggen, wat het werkelijk is, en begin met het onbeduidendste.
Zijt gij aan een aarden pot gehecht, zeg dan: het is een aarden pot,
waaraan ik gehecht ben. Breekt hij, dan zult gij niet in ontroering ge-
raken. Kust gij uw vrouw of uw kind, denk dan: „ik kus een mens",
en gij zult niet verbijsterd zijn wanneer de vrouw of het kind sterft."
Zo kan een mens deze gevaren nuchter onder ogen zien en vervolgens
op de meest economische wijze van het leven genieten: hij haalt wat
er te halen valt - meer niet, maar ook niet minder !
Een geheel ander karakter draagt het verzoekings-gevaar waarvan
het evangelie spreekt. Dit gevaar betekent niet het natuurlijk einde
van het mensenleven. Integendeel! Een verzoeking is juist een zeer
aanlokkelijke levensmogelijkheid, een ontplooiings-perspectief. De
mens in verzoeking staat voor schitterende levens-kansen! Wie voor
de verzoeking bezwijkt, maakt zich dan ook tegelijk vaak meester van
veel geluk, volgens het bekende woord van Psalm 92:8, dat „de god-
delozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van onge-
rechtigheid bloeien".
En wie de verzoeking weerstaat zal reële mogelijkheden van bestaan
moeten afsnijden! Voor deze mens is het woord „aanpassing" niet
bruikbaar. Want deze term zou voor hem capitulatie beduiden. Voor
hem is het verlossende woord echter volharding: „wie volharden zal tot
het einde zal zalig worden." Deze volharding veronderstelt een con-
flict-situatie binnen de grenzen van onze levensruimte. En in dit con-
flict zal de verzochte christen partij moeten kiezen. Met deze keuze
is dan steeds een deel van die wereld gemoeid, omdat keuze immers
altijd: van tweeën een is. Veelzeggend is voor deze situatie het woord
van Jezus: „Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk
het uit en werpt het van u", Matth. 5 : 29. Zelfverloochening, niet zelf-
handhaving is hier het parool. We zouden het ook zo kunnen zeggen,
dat de levensruimte van de christen doorsneden wordt door de nieuwe
levenssfeer van de toekomende eeuw.
En op de grens van deze twee werelden ontplooit zich het kind Gods
in het geloof, dat hij hier geen blijvende stad heeft, maar zoekt de toe-
komende.
Zo staat het met de christen en zijn wereld: hij ontplooit zich daarin
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niet op de basis van aanpassing, maar hij volhardt op grond van
selectie.
Ook dit is een belangrijk kenmerk van de christelijke levenswandel.

2. VEILIGHEID

Het is van belang in te gaan op het merkwaardige feit, dat het evan-
gelie ons zijn in de verzoeking van twee kanten benadert. Zo leertJezus
ons bidden: „leid ons niet in verzoeking." Maar Jakobus schrijft uit-
drukkelijk: „Pure vreugde moet ge het achten, mijn broeders, wan-
neer gij in velerlei verzoekingen valt."
1k heb de indruk, dat men in protestants-christelijke kring tegen-
woordig meer Jakobus dan Jezus volgt. Het is daarbij evenwel mijn

vaste overtuiging, dat men in dat geval feitelijk beiden vaarwel zegt.
Want Jakobus dient zich aan als „slaaf van God en van de Here Jezus
Christus." Tussen deze heer en die slaaflaat zich geen wig drijven!
Wat ik bedoel is dit: er is te constateren een zekere hang naar riskant
leven midden in de wereld. De antithese, zoals Kuyper die bijv. met
kracht naar voren bracht, wordt hoe langer hoe meer verfoeid als
onoorbaar separatisme. Weer kan Dr. Dippel dienen als spreekbuis
van het modern „christelijk" levensgevoel: „De antithese-mens zoekt
in zijn isolement en achter zijn beschermende muren de heerlijke,
zichtbare trots van het christelijk leven. Achter deze muren dient hij
in zijn gedroomde veiligheid de wereld. Hij doet het uit kwalijk ver-
borgen angst voor wat er anders van zijn wereld terecht komt of uit
verkeerdelijk hopen op de zichtbaarheid van Gods Koninkrijk." 1 En
tegenover de zo uitgebeelde antithese-houding stelt hij nu „de christe-
lijke solidariteit". Hiervan heet het: „Het is de weg van het risico en

1 A.w., pag. 214.
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menschelijke onzekerheid. God zal wel zorgen voor de antithese. God
zal oordelen."' Wat dit inhoudt voor de christen als staatsburger blijkt
uit deze woorden: „Samen met onze landgenoten worden we ge-
boren binnen dezelfde gemeenschapsvormen. We zijn burger onder
medeburgers in de samenleving, in de maatschappij, in de Staat. Onze
roeping tot solidariteit vindt hier haar arbeidsterrein . . . "2

Zeer belangrijk is ook op deze plaats het herderlijk schrijven vanwege
de Generale Synode van de Ned. Hervormde Kerk: „Christen-zijn
in de Nederlandse Samenleving." Grote nadruk ontvangt ook daar de
solidariteit van christen en niet-christen. Beiden hebben naast elkaar
to leven !3

Ik herinnerde aan deze twee publikaties, omdat we daarin beluisteren
twee zeer representatieve stemmen uit de kring van het Nederlands
protestantisme. Uiteraard kunnen wij niet geheel de achtergrond van
dit geluid naar voren halen. Wat ons hier opvalt is alleen dit: er wordt
gesproken over angstgevoel en burgerlijke zucht naar beveiliging bij
degenen die de antithese belijden en op grond daarvan de samenbun-
deling der christenen nastreven.
Ik meen, dat deze psychologische verklaring ten enenmale faalt. Maar
ook daarom gaat het mij niet in dit verband. Ik vraag me alleen ver-
baasd of waarom bier zelfs niet eens genoemd wordt de zesde bede
van het Onze Vader : „en leid ons niet in verzoeking." Behoort dit
gebed dan niet tot de klassiek christelijke motieven voor ons staan in
de wereld? Of heeft Jezus ons een „burgerlijk" gebed op de lippen ge-
legd ?
De genoemde vertogen staan overigens niet op zichzelf. In Nederland
heeft deze gedachtengang kort na de oorlog reeds geleid tot de over-
gang van een aantal Hervormde predikanten naar de toenmalige
S.D.A.P. En onder de titel „Wat bezielt ze?" hebben zij van deze stap
rekenschap gegeven in een vlotte brochure. Daar werd aan hetzelfde
bellekoord getrokken.
Wij hebben trouwens niet alleen een optreden van theologen en predi-

1 A.w., pag. 215. 	 2 A.w., pag. 107.
3 Vgl. onze bespreking daarvan in de inleiding.
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kanten op het oog, die daarbij handelen uit een bepaalde theoretische
visie. Was het dat alleen maar, dan zouden we het waarschijnlijk niet
eens hebben vermeld. Het gaat ons echter vooral om een zekere niet-
theologische praktische levenshouding bij een zeer groot deel van de
protestanten. Allerlei traditionelebindingenwordenlosgemaakt. Over-
geleverde zeden en gewoonten worden klakkeloos van onwaarde ver-
klaard. Wat voorheen als zeer gevaarlijk werd gemeden wordt nu
zonder enig bezwaar gezocht. Bioscoop, dans en cabaret vormen geen
probleem. Tweemaal op zondag naar de kerk gaan wordt afgedaan
als overdaad. De zondag doorbrengen op de Kaag of in Loosdrecht
geldt als redelijke ontspanning voor een vermoeid christenmens. Men
doet maar! En een iegelijk is in zijn gemoed ten voile verzekerd. Wan-
neer lakse ouders hun kinderen zo de hort opsturen, beweren ze dat
dit nu het waagstuk van het geloof is. En wie hier even de adem in-
houdt heet conservatief. Men weet wel niet altijd precies wat dit be-
tekent, maar dat hindert niet, want dit etiket doet het tegenwoordig !
Daarom mag het woord „gevaar” ook liever niet worden gebruikt,
want dit zou stammen uit een krampachtige, bange levenshouding.
Een mens moet toch overal bewaard worden, nietwaar?, en Christus
is er ook nog! Ja, ja men is zeer vroom: gewaagd vroom en vroom
gewaagd! Flier en daar stamelt er nog een zelfs de naam van Kuyper
in verband met dit bedrijf. Zei hij ook niet zoiets van: op alle levens-
gebieden Christus? Nu, dat willen we nou! We moeten niet buiten
het leven gaan staan!
Met het oog op dit alles stelde ik de vraag, waarom Jezus ons het ge-
bed: „en leid ons niet in verzoeking" heeft geleerd.
Deze vraag lijkt mij het best te beantwoorden door eerst eens de zin
van Jakobus' opwekking te onderzoeken:
„Pure vreugde moet ge het achten, mijn broeders, wanneer gij in
velerlei verzoekingen Jak. 1:2.
Nu is verzoeking zoveel als verleiding, verlokking tot kwaad. En het
kwaad heeft altijd wel ergens een contactpunt in ons hart. Wij staan
nooit vreemd tegenover de zonde alsof we er niet de minste verwant-
schap mee gevoelden. Integendeel! De zonde ligt ons! Ons „vlees” ge-
niet er in. „Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam
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dezes doods", schreeuwt Paulus uit. Vandaar dat de verzoeking zo
moeilijk als verzoeking wordt onderkend. Ze treedt niet op als een af-
schuwelijke veldduivel, een satyr, maar als een verrukkelijke sirene.
En daarom is deze opwekking van Jakobus zo bijbels gevaarlijk! „Pure
vreugde" biedt de verzoeking immers als zodanig ons altijd aan! Wat
is er heerlijker dan het hart op te halen aan het kwaad, dat zo zalig in
ons opborrelt! Wat is er amusantcr dan het demonisch amusement!
Geeft het geen intens genot je driften bot te vieren in de teugelloze
ruimte van de wercld ? Dus, ah bas, zeden en tradities ! en laten we vro-
lijk tot de verzoeking ingaan! Gaudeamus igitur!
Maar het klopt ergens niet! Want Jakobus motiveert zijn „pure
vreugde" met de zware zin: „want gij weet, dat de beproefdheid van
uw geloof volharding werkt." Hier verdwijnt het amusement in het
hete vuur van de smeltoven. Het plezier wordt verslonden door het
geloof. En de sirene valt in zwijm voor de volharding. Alle leut gaat er
af! Gaudeamus igitur, inderdaad, maar dan sola fide!
Wij wilden maar zeggen, dat de vreugde waarover Jakobus schrijft
niet in de verzoeking zelf zit. De verleiding draagt voor hem zeker
geenverheugend karakter. In vs 14, 15 zegt hij immers duidelijk, dat de
verleiding voortkomt uit „de zuiging en verlokking" onzer eigen be-
geerte en dat Naar uiteindelijk doelwit is de dood. Noemt Jezus de ver-
zoeker niet „de mensenmoordenaar van den beginne" ? (Joh. 8:44).
Wat is dan de blijdschap der verzoeking? Ik meen, dat die voor Jako-
bus schuilt in het beproefde geloof ! „Want gij weet dat de beproefdheid
van uw geloof volharding uitwerkt." Het gaat om nets meer of minder
dan om de blijdschap van het geloof. Dat geloof komt gestaald en ge-
louterd uit de beproeving. Dat moet reden voor diepe vreugde wezen.
Anders net! Vandaar ook, dat de opwekking luidt: „acht het voor pure
vreugde." Men moet het er voor houden. Blijkbaar ligt het net voor
de hand om in verzoeking vreugde te zien. Het is een zaak van
belijdenis. En een belijdenis is een geloofsuitspraak. Het geloof nu
„is een bewijs van de dingen die men niet ziet". Hebr. 11:1. Ik zie
nl. de vreugde net als ik word verzocht! Ikgeloof die vreugde en houd
het voor enkel blijdschap, omdat Christus getrouw is en ik in Zijn
handpalmen gegraveerd ben.
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Zo is dus het motief van de blijdschap niet in de verzoeking als zo-
danig gelegen, maar in de geloofsvolharding die er het resultaat van is.
De blijdschap in de verzoeking is de vreugde dat we die verzoeking
hebben afgewezen.
V andaar, dat het geen navolging van Jezus is om de verzoeking ijskoud
op te gaan zoeken, alsof wij vuurvast zouden wezen. Het geloof bidt
er echter met volle kracht het „Onze Vader" dwars tegen in. En het is
in volkomen overeenstemming daarmede, dat de gelovige in allerlei
bindingen, veiligheden en voorzichtigheden de rechtstreekse ont-
moeting met de baarlijke verzoeking zoekt te vermijden. Jakobus 1:27
ziet dan ook de „zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de
Vader" o.a. hierin: „zichzelf onbesmet van de wereld bewaren".
Daarom is het zo'n veeg teken wanneer men nu op allerlei manieren
klassiek christelijke zeden op losse schroeven zet zonder andere bin-
dingen daarvoor in de plaats te stellen. Niet voor niets heeft Jezus ern-
stig gewaarschuwd tegen algehele opruiming zonder er iets voor in de
plaats te stellen. Er is blijkbaar een christelijke horror vacui!
Men fulmineert tegen beginselen en tradities, en wil, dat de christen
onbevangen en „zakelijk" op de wereld zal ingaan. Met zijn God zal
hij dan over een muur springen. Geen palissade van christelijke organi-
saties en geen harnas van christelijke beginselen moet hem daarbij in
zijn gangen belemmeren. Graag wil ik bij hen die zo spreken een grote
bewogenheid aanvaarden met de wereld en de christenheid. Ook is
van hun zakelijke kritiek zeer veel te leren. Maar ik zit met twee
vragen:
1. Is dit niet het ideaal van een geestelijke elite? Bestaat de oecume-
nische kudde van Jezus niet uit sterken en zwakken? Wordt bier met
die zwakken wel rekening gehouden zoals Paulus dit met name in de
brieven aan de Romeinen en aan de Corinthiërs van ons vraagt?
Is in dit verband het „skandalon", de „ergernis" of het struikelblok
niet een bijbels motief tot zeden-bouw en principiele organisatie?
Verslindt het dusgenaamde „apostolaat" niet het christelijk pastoraat?
2. De kruistocht tegen veiligheid en voor het waagstuk vergeet de
zesde bede, zoals we reeds zagen. Maar zit er, ondanks alle goede be-
doelingen, ook niet in een zeer verwerpelijke verzoeking van God?
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Op grond van dezelfde overwegingen als hier worden aangevoerd,
had Christus zich van de tinnen des tempels kunnen storten in „vrolijk
geloof". Maar Hij wilde de Here Zijn God niet verzoeken. Hoe staat
het hier met de „imitatio Christi" oftewel de navolging van Christus?
Mijn slotsom is:
wij moeten weer durven spreken van gevaren in de wereld. En wij moe-
ten het wagen aan te dringen op veiligheid. En in plaats van alle esthe-
tisch getheoretiseer over sola fide en traditie, moeten de protestanten
de hoofden bij elkaar steken om in grote verantwoordelijkheid voor
de kudde samen te zoeken naar nieuwe veiligheden en nieuwe be-
schuttingen in nieuwe tijden. Want de kudde wordt weerloos en deze
weerloosheid is zeker geen geloofsstuk, maar een symptoom van verre-
gaande verwaarlozing. Er is een woord van Jezus, dat mij met het oog
op deze situatie steeds voor de geest komt: „de kinderen dezer wereld
gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk elan
de kinderen des lichts". Overleg, dat hebben we hier nodig ! Moet er
soms alleen solidariteit wezen tussen kerk en wereld en niet tussen de
gelovigen onderling ? Nog is het de dag!
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A. DE DUIVEL

Er is altijd veel over de duivel te doen geweest. Dat ligt ook voor de
hand. Er ligt immers iets griezeligs in het besef een dergelijke lugubere
figuur niet alleen steeds om je heen te weten, maar ook te moeten ge-
loven, dat hij de intimiteit van ons eigen hart met ons deelt, zonder
dat we hem meestal als zodanig herkennen. Er is een tijd geweest, dat
men deze figuur voor een hersenschim versleet, en met hem meende te
kunnen afrekenen zoals een genezen geesteszieke zijn benauwende
koortsdromen naar de handboeken voor ziekten-leer verwijst. Die
tijd is er geweest !
Men begint nu, naar het schijnt, weer oog te krijgen voor „het aan-
deel van de duivel". Dit hangt ongetwijfeld samen met de heersende
geestesstromingen. Het irrationele geeft de toon aan. En we zijn het er
wel over eens, dat Beëlzebub in elk geval niet rationeel te verklaren is.
In zoverre is hij beslist geen hersen-schim! Uiteraard is het niet onze be-
doeling hier op de duivel-literatuur in te gaan. Elke tijd en elke stro-
ming heeft zo zijn eigen kijk op goed en kwaad. Het verlevendigt de
zaak niet weinig, wanneer men zijn leer van het kwaad in de persoon
van de duivel levendig ten tonele kan voeren. Het boze wordt veel
imposanter wanneer het ver-duiveld wordt in de Boze! Maar of wij
daarmee ook een werkelijke ontmoeting beleven met „de oude slang"
is de vraag. Het heeft veel meer van een door ons van hem gesneden
beeld, een plaatje bij een paragraaf uit onze ethiek. Vaak heeft men
de indruk bij vele duivelvertogen, dat men te doen heeft met een knap-
pe uitbeelding van wat een psychiater, een theoloog of een zeden-
leraar uit de boze achten. Ten slotte is de flanellograaf een modern
leer-middel! Misschien kan het ook vergeleken worden met het ver-
schijnsel uit de Hellenistische literatuur, dat men pseudepigrafie
noemt.
Wanneer een auteur een boek schreef waarvoor hij meer dan gewone
aandacht wilde trekken, voorzag hij het niet van zijn eigen onbedui-
dende naam, maar liet hij het verschijnen onder de naam van de een of

105



andere autoriteit. Op deze wijze moet bijv. Plato's naam nogal eens
misbruikt zijn. Is het vermoeden soms ver bezijden de waarheid, dat
velen het etiket: „duivel" gebruiken als blikvanger voor hun etalage
van kwade zaken? Het is maar een vermoeden. Intussen is het wel op-
vallend, dat men vrijwel in alle gevallen deze vraag kan stellen: zeg
mij wat voor een duivel u tekent, en ik zal u zeggen wat voor een
sofie u aanhangt! Wat met onze ideeën van goed niet strookt,
verwijzen wij meteen naar de duivel!
Het is niet mijn bedoeling hier veel over de duivel te schrijven. Het
gaat me er alleen om, op enkele dingen te wijzen, die wel heel duidelijk
in de bijbel staan.
Allereerst dit: er zijn meer dingen tussen hemel en aarde dan waarvan
wij ooit gedroomd hebben in onze theorieën. De duivel is voor ons
een mysterie en hij moet dat blijven ook. Het lijkt van belang om
dat te zeggen in het tijdvak van de kaartenkast waarin wij leven.We
doen niets liever dan alles wat we tegenkomen indelen onder de ons
bekende hoofdj es. De duivel is echter niet in te delen. Hij barst uit onze
ethiekjes, omdat hij er misschien juist onderdak heeft gevonden. In
elk geval is de duivel geen denkprodukt, maar . . . gebeds-inhoud!
„Verlos ons van de Boze!"
„Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job, en die man was
vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad." Zo be-
gint het bekende boek Job. En het verhaal vertelt dan hoe dit mensen-
leven zich ten volle heeft ontplooid. Job heeft het „goed en vroom
gedaan.
Maar ineens verandert het toneel. En wij zijn getuigen van het hemelse
gerecht. God en Satan staan tegenover elkander. Tussen beiden ont-
staat een scherpe woordenwisseling. Satan trekt de deugdelijkheid
van Jobs vroomheid in twijfel. En dan gebeurt het verbijsterende:
Job wordt de inzet in een gruwelijke strijd tussen God en Satan. Men-
selijk on-gemotiveerd wordt het leven van Job ondersteboven ge-
keerd tot hij uiteindelijk terechtkomt „in het midden der as" : de Here
heeft genómen!
Dan komen zijn drie vrienden. En het grootste deel van het boek is
verder gevuld met het verslag van hun ziekenbezoek. Nu, dat is
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verschrikkelijk. Deze vrienden weten het! Voor hen is er geen mysterie
in dit lijden. Helder en klaar tonen zij de oorzaken aan. Job zit in de
misère, dus heeft Job gezondigd. Schuld moet geboet! Aldus hun diag-

nose. Het vraagstuk van het lijden is voor hen geen vraagstuk. De
zonde heeft voor hen geen problemen. Zij snappen het!
Ten slotte neemt de Here het woord. Hij legt Job de hand op de mond.
En Zijn toorn ontbrandt tegen de drie vrienden. Waarom? Omdat zij
niet recht gesproken hebben van Hem! In hun rationalistisch spreken
hebben zij God belasterd en Hem voorgesteld als de krentenweger :
tien pond grutten, tien pond kaas! In al hun gesnap hebben zij Hem
niet gesnapt ! Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten!
Dit besef blijft bij ons achter wanneer we Job hebben gelezen. We
gevoelen ons als een koning, inderdaad, maar dan in het schaakspel
tussen God en duivel. Of om het met de woorden van Bavinck te
zeggen: „de menschheid en de wereld is de buit, om welke tusschen
God en Satan . . . wordt gekampt."
Er zijn diepten van Satan die wij niet kunnen peilen. Af en toe gaat de
afgrond even voor ons open. Maar in de regel hebben we er geen oog
voor. Dan hebben we het te kwaad met een kerfstok van registreerbare
zonden, of we hebben het er te goed mee! Dominee, zenuwarts en
wetgeleerde attenderen ons om strijd op onze schulden, onze verwrin-
gingen en onze overtredingen. En vol ijver deuken we de carrosserie
van ons geblutste bestaantje dan maar weer uit. De psychiatrie kan ons
daarbij een heel eind op streek helpen. Die hulp had men vroeger niet.
Toen zag men er dan ook heel wat minder netjes uit. Maar wij kunnen
weer knap voor de dag komen! We leven niet voor niets in de eeuw
van de stofzuiger! En wanneer dan ergens een christen diep valt, doen
we als de vrienden van Job: „Zij verhieven hun stem en weenden,
scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts."
Met groot misbaar maken we het wereldkundig, dat zoiets onbegrijpe-
lijk is, en dat voor een christen! In ons proper levenshuisje komt dat niet
voor: daar staat alles stofvrij op zijn plaats en daar wordt al het koper
gepoetst.
Deze vrienden van Job zijn echter de voornaamste folterwerktuigen
geweest in de handen van de duivel. Zij zijn er nl. pas in geslaagd om
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Job aan het vloeken te krijgen! Het ontsnapte blijkbaar aan hun aan-
dacht dat Job in deze drie propere heren de baarlijke duivel ontmoette.
Beelzebub berijdt ook uitgedeukte wagens, en de oude slang spreekt ook door
zindelijke lieden!

I. HET SPOOKT

Te Montopoli woont Anunziata Gentili. Deze vrouw zegt, dat zij in
haar slaap de Madonna ziet en hoort. De H. Maagd is in het zwart ge-
kleed en zegt schreiende, dat Haar beeld niet langer mag blijven waar
het is. Zij heeft aan de vrouw nauwkeurige aanwijzingen verstrekt,
waar Haar beeld zich zou bevinden en de bevolking van Montopoli
is aan het graven gegaan. Vijftien meter onder de grond vinden ze
inderdaad een beeld, dat volgens Anunziata het bedoelde beeld is.
Martin Bruyns is zelf te Montopoli geweest. De dag, voordat hij arri-
veerde waren twee blind geboren jongens genezen, terwijl hij ge-
sproken heeft met een man, die gedurende zestien jaar niet anders dan
met behulp van stokken kon lopen. Deze man is de eerste, die aldaar
„wonderbaarlijk" is genezen.
Te Weert in Limburg kwam 17 oktober 1949 een 18-jarige jongen van
zijn werk en vertelde dat hem zondagavond iets vreemds was over-
komen. Toen hij van een kaartavond per fiets huiswaarts keerde,
hoorde hij plots een zachte vrouwenstem en een geheimzinnige macht
dwong hem of te stappen en te knielen bij een boom. Daar is hem
Maria verschenen, een blinkend witte gedaante met gekruiste armen
en een bloem in de rechterhand. Zij deelde hem iets mee, dat hij nog
niet vertellen mag. Deze verschijning heeft zich later nog een keer
herhaald voor dezelfde jongeman. Duizenden zijn naar deze heilige
plaats gegaan in gespannen verwachting of het soms weer zou ge-
beuren. Een vader kwam met een ziek kind, in een deken gehuld,
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terwijl de storm over het land raasde. Wie weet, er mocht eens een
mirakel gebeuren!
Deze twee berichten die ik indertijd in de pers vond zijn typische
staaltjes van bijgeloof. Protestanten zijn er gauw mee klaar. Staat dit
echter zo ver van ons af?
Prof W. B. Kristensen heeft in Vox Theologica van augustus 1946 een
interessant artikel geschreven over „Geloof of bijgeloof?" Voor hem
is bijgeloof dikwijls: „gestorven godsdienstig geloof, geloof dat van
zijn bodem losgeraakt is en verder zelfstandig, maar nu zonder enig
recht van bestaan, blijft voortleven." Als voorbeeld noemt hij dan
„het bekende en wijd verspreide geloof aan den invloed van de maan
op den groei van levende wezens." Belangwekkend is wat hij daarover
verder schrijft: „Niemand minder dan Melanchton was van dien in-
vloed overtuigd. In den regel — zo schrijft hij — worden zwakke en niet
lang levende kinderen omstreeks nieuwe maan, en dan vooral bij af-
nemende maan, geboren. Dat wist reeds Aristoteles, en iedere ervaren
vroedvrouw en moeder weet het ook." En verder : „De oorzaak ligt
voor de hand: de maan beheerscht de vochtige elementen in den
mensch. Als zij haar licht niet in het lichaam werpt, drogen de vochten
uit, het sanguinische temperament gaat verloren, en tering en me-
laatschheid zijn de gevolgen. Het is wel te begrijpen dat het niet anders
kan." Tot zover Melanchton, de grote vriend en raadgever van Maar-
ten Luther ! Prof. Kristensen laat dan zien hoe ditzelfde geloof in de
Oudheid ook leefde bij bijv. Plinius. Hij betoogt dan dat we in derge-
lijke denkbeelden niet te doen hebben met een levend godsdienstig
geloof. „Als geloof is het waardeloos. Het is bijgeloof zonder meer."
Hoe heeft nu zulk bijgeloof ingang kunnen vinden? Prof. Kristensen
zegt: „Wij hebben met gestorven godsdienstig geloof te maken, gods-
dienst die in de antieke natuuropvatting geworteld was, maar bij de
opkomst der westersche klassieke beschaving (reeds vóór Homerus) in
de verlichte kringen te gronde ging, en later alleen in vormen zonder
innerlijk leven bleef voortbestaan." De Antieken spraken dan ook niet
zoals wij van de maan, maar van de maan-god. Voor hen was deze
„een geestelijk wezen met eigenschappen, die tot een persoonlijke ver-
houding tusschen den god en den mensch moesten leiden."
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In deze gedachtengang is bijgeloof dus een fossiel van een echt geloof
dat vroeger levend was.
Dat geeft te denken in deze tijd nu het christendom in het Westen op
zijn retour schijnt te wezen. Men heeft het oude geloof de rug toege-
keerd, maar in allerlei vormen van bijgeloofblijft de „gestorven gods-
dienst" nog rondspoken in het moderne brein. Het occultisme is nl.
trod: Er wordt druk in de sterren gelezen, waarzegster is een winst-
gevend beroep, gelukspoppetjes en soortgelijke voorwerpen zijn
zeer geliefd, de leer der zielsverhuizing vindt al meer ingang. Dit
alles komt echter niet voort uit een levende gemeenschap tussen God
en mens. Het zijn verspreide rudimenten van vergane religies. De los-
geslagen mens wordt er door heen en weer geslingerd in zijnwanhopig
zoeken naar houvast. Het is kenmerkend voor de mens-zonder-God,
dat fossielen van allerhande religies de plaats innemen van wat eens een
levend geloof was. Nu veronderstelt een fossiel een verstervings- en
versteningsproces. Het is dus een veeg teken als ze gevonden worden.
Dan is een geloof al wel heel ver heen.
Hoe is dat bij het Nederlands protestantisme?
Nu, fossielen zijn er genoeg. Wij hebben het al over de mos-godjes
onder ons gehad. Maar nu de religieuze fossielen?
Terecht is gewezen op de beginselen voorzover deze niet meer
de uitdrukking zijn van een levend geloof in Jezus Christus. Men
spreekt dan van beginselen en ordinantiën alsof deze de Here God zelf
zijn. Maar intussen is men het contact met de werkelijke Heer kwijt-
geraakt. Zuidema spreekt hiervan als hij de waarschuwing van het
„theistisch existentialisme" ons voor de consciëntie legt: „De Christ-
geloovige zal de waarschuwing niet naast zich neer mogen leggen, dat
hij niet moet meenen, enkel te leven voor het aangezicht van de ordi-
nantiën Gods. Een identificeeren van God en Zijn wet werkt even ver-
woestend voor het christelijk leven als een reductie van de wet Gods
tot de menschelijke subjectiviteit. „Vrees God en houd Zijngeboden",
zegt de Schrift. Niet: „Vrees Gods geboden en houd die". De men-
schelijke subjectiviteit is niet bepaald door een (van God geisoleerde)
wet, welke ook nog buiten God om en niet uitsluitend krachtens Gods
wil zou stand houden. Zij is bepaald door de wet Gods en door den
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God der wet. Wij Leven voor het aangezicht Gods, van den levenden
God. Vreugde der wet is vreugde in God, en droefheid over wetsover-
treding is droefheid naar God. De ware piëtas is te wandelenvoor Gods
aangezicht en oprecht te zijn: zij is het één en het ander."'
Het beginsel moet uit het geloof opkomen en door het geloof bezield
zijn, of Adders is het bijgeloof. Wij hebben dan te doen met terafim.
Jakob kon Gods aangezicht in Bethel niet zien, zonder zijn karavaan
van deze vreemde goden gereinigd te hebben. Hij begroef ze onder de
eikeboom bij Sichem, Gen. 35:1-7. Wij zullen ons steeds voor ogen
moeten stellen, dat de weg naar Bethel via Sichem behoort te gaan.
Vandaar, dat wij zo voorzichtig moeten zijn met het uitkrijten voor
beginsel van wat geen beginsel is! Anders gaat het spoken onder ons!
Ik denk hier aan een ongeestelijk verschijnsel, waarin velen nog een
ideaal zien voor onze jeugdorganisaties. lk bedoel dit: wij bonden
onze jongelui aan een welomschreven program van studie. We zeiden
wel: het gaat om de beginselen voor Kerk, Staat en Maatschappij. Maar
in de praktijk betekende dit zoiets als een vijfjarenplan, waarin -
ik spreek hier over de jongelings- en meisjesverenigingen - wij alle
artikelen van het A.R.-program, de grootste gemene deler van onze
sociale opvattingen en de hoofdpunten van de theologie van Abraham
Kuyper en Bavinck verorberden. Dat wekte bij velen de indruk, dat
principieel gevormd pas die mens was die zich dit vijfjarenplan het
best had toegeëigend. „Beginselen" werden zo een zekere hoeveelheid
leerstof. Vele querulanten over de achteruitgang van ons jeugdleven
klagen nog te veel uit dit ideaal. En toch is dit bepaald ongereformeerd.
Zelfs is deze gedachtengang oorzaak van veel verslapping onder ons.
Onder het mom van beginselen zijn velen vastgevroren in verouderde
theologie, die ze in de vorm van eerste beginselen met de paplepel in-
gegoten kregen. En toen deze theologie het niet meer deed in het ge-
vecht met de tijd, zijn verscheidenen de kluts kwijtgeraakt. Zij wierpen
nu met de versteende brokken ouderwetse godgeleerdheid alle beginse-
len overboord. Zij zouden zich niet meer laten beetnemen!
Er is hier maar één uitweg : terug naar Gods Woord!

Dr. S. U. Zuidema: De mens als historie. Franeker, 1948. Pag. 27.
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Wij moeten ons niet laten inkapselen in het web van bepaalde theorie-
en of wereldbeschouwingen. We moeten ons alleen door de Schrift
laten gezeggen en voorts alleen wat daar wel heel duidelijk uit voort-
komt als beginsel formuleren. Barthianen, Kuyperianen en Schilderi-
anen maken in Nederland groot rumoer. De schapen moeten echter
de stem van de herder weer horen! Anders gaan ze spoken zien!
We hadden het over bijgeloof onder de protestanten.
Onder gereformeerden doet al sinds jaren een magische formule de
ronde: kerkbesef. Wat is daarmee bedoeld? lk heb hier meermalen naar
gevraagd zonder een bevredigend antwoord te ontvangen. Bij de
meesten had ik de indruk, dat bedoeld was het besef dat de gerefor-
meerde kerk de kerk was. Het ging dan bijv. om de keus tussen de
Hervormde en de Gereformeerde Kerk. Bij hervormden trof ik een
dergelijke opvatting ook aan mutatis mutandis. Zelfs werd gesproken
van een hervormd en een gereformeerd kerkbesef Anderen verston-
den er alleen maar onder dat men een soort kerkelijk gemeenschaps-
gevoel moest hebben. De gelovige is geen individualist Hij moet zich
geven in allerlei kerkelijk werk en vooral des zondags naar de kerk
gaan.
Dit begrip heeft de neiging kerkelijk bijgeloof te kweken. „Kerk''is
dan de administratieve eenheid waarvan we toevallig lid zijn. Dat
lidmaatschap moeten we ons dan bewust zijn en de consequenties
daaruit trekken. Het kerkelijk leven heeft zo iets statisch gekregen, het
is uitgekristalliseerd in onderscheidene formaties. En om geen on-orde-
lijke toestanden te scheppen is het van belang om in goede teamspirit
trouw te blijven aan de kerk waarin je geboren bent.
Hiertegenover moet er nadrukkelijk op worden gewezen, dat de
Kerk inhoud van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof is. De
christen gelooft dat de Zone Gods zich Zijn gemeente vergadert, hij
gelooft dat Christus dit doet door Zijn Woord en Geest. Met dit ge-
loof hangt samen dat hij zich nu ook laat vergaderen door dat Woord.
En als er dan van kerkbesef gesproken moet worden, dan zal daarin
de gehoorzaamheid aan dat vergaderende Woord de toon aangeven.
Waar dit Woord gepredikt wordt is de kerk. Dat geeft christelijke
dynamiek aan het kerkelijk leven. Dit behoeft dan niet te verdichten

112



tot allerlei sacrale stolsels die het christelijk uitzicht belemmeren.
De Waarheid gaat bovenal! Wij worden dan allen voor de vierschaar
van dit Woord geplaatst. En de kritische kracht van het evangelie kan
de ene organisatie ontbinden om de andere daarvoor in de plaats te
stellen. Er moet meer bewegelijkheid in onze kerkelijke situatie
komen!
Misschien zal iemand dit kerkelijk relativisme noemen. Dat zou enige
letters verschillen van wat ik het zelf zou noemen, nl. kerkelijk rela-
tionisme. En deze twee letters wijzen toch op een radicaal onderscheid.
Het gaat mij nl. om de relatie, de betrokkenheid van de kerk op het Woord.
Dit is heel wat anders dan dat ik mij, relativistisch, niet bekommer om
de kerkelijke kwestie en met een onschuldig gezicht over de muren
heen zie, doende alsof er niets aan de hand is. Het kerkelijk vraagstuk
laat mij daarentegen niet los, en ik houd niet van lege babbels over
heggen en heiningen. Gods Woord moet echter worden geëerbiedigd.
En daarom moeten alle barrières die wij daartegen hebben opgericht
worden opgeruimd. De geopende Schrift alleen moet het hem weer
doen onder ons. Dat zal ons menig lief ding kosten. Want als de Heili-
ge Geest rondom het Woord verzameling blaast, dan zullen er hele
gewijde bossen tegen de vlakte gaan. Dat is de bewegelijkheid die we
moeten hebben!
Er is ook een krachtige stroming die alles betrekkelijk stelt en die aan
elke belijdenis niet meer waarde dan die van een visie, een zienswijze
geeft. De Schrift is daarbij een boek waarover allerlei diepe gedachten
te denken zijn, maar dit boek kan die gedachten eigenlijk niet toetsen.
Hij is niet meer dan de speelbal in onze denksport. Zo bedoelen wij
het per se niet! De Schrift is voor ons de stem van de herder die de
kudde bijeenhoudt! Die stem moeten de schapen volgen. Dan mogen
ze niet blijven grasduinen in zelf gekozen weitjes, of afgaan op de
kreten van de huurlingen. De stem van de goede herder trekt ze overal
uit weg, Hem achterna!
lk denk hier met name aan de leeruitspraken die de Generale Synode
van de Gereformeerde kerken in Nederland deed uitgaan, eerst in
1942, en later gewijzigd in 1946. Persoonlijk kan ik deze wel accep-
teren. De inhoud bezwaart mij niet. Maar wat mij wel bezwaart is de
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Babylonische spraakverwarring die hieromheen is gegroeid. Talloze
bijeenkomsten heb ik meegemaakt waar deze uitspraken zijn bespro-
ken, maar het aantal interpretaties is legio! Tenminste daar waar men
nog de interesse kan opbrengen — zoals dat heet tegenwoordig — om
deze stellingen zo intens te bezien, dat men ze interpreteert. Vijfen-
negentig procent van het gereformeerde yolk heeft er echter een-
voudigweg geen gedachte over. Natuurlijk heb ik dan slechts op het
oog dat deel van het gereformeerde volk, dat ik heb ontmoet. Dat
betreft echter ettelijke duizenden. En dit aangevuld met de ervaringen
van vele collega's uit stad en land maakt de slotsom niet te gewaagd,
dat deze besluiten niet leven bij het yolk. Ze functioneren niet in het
geestelijk leven van de gereformeerden! Misschien alleen in zoverre,
dat ze een groot deel van de gereformeerde gezindheid van elkander
verwijderd houden.
Hebben we hier niet te maken met wat Kristensen „van zijn bodem los
geraakt geloof" noemt? Hebben deze leeruitspraken voor zeer velen
niet het karakter van bij-geloof gekregen? En moeten we aan derge-
lijke fossielen nog praktische waarde hechten? Men conservere ze
in het museum van de dogmen-historie. Er zal nog wel in de een of
andere vitrine een plaatsje voor opengehouden zijn!
In dit verband noem ik ook de „vaderlandse kerk". Daarmee bedoel ik
de gedachtengang van velen omtrent het wezen van de Nederlandse
Hervormde Kerk, de meelevende hervormden niet te na gesproken. En
ik denk dan aan de klachten van vele collega's uit deze kerk. Een jonge
man en een meisje zijn zelden of nooit in de kerk geweest, ze zijn ook
niet van plan om dit in de toekomst te gaan doen. Maar wanneer
het om hun huwelijk gaat, gevoelen ze een eigenaardige behoefte om
dit in de kerk te doen inzegenen. Wat is die „eigenaardige behoefte?"
Is het de Heilige Geest? Zou iemand dit werkelijk durven beweren?
Is het, om weer met Kristensen te spreken, geen „gestorven godsdien-
stig geloof?" Of een ander geval: een ouderpaar gevoelt niets voor de
kerk. Ook hen ziet men er nooit. Van de belijdenis hebben ze praktisch
geen weet, omdat het hun geen enkel belang inboezemt, maar als er
een kind geboren is, gaan ze naar de kerk. Niet graag zouden ze hun
kind ongedoopt het leven laten doorgaan, al zullen ze het ook nooit
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in „de voorzeide leer" grootbrengen. Heeft deze doop voor hun besef
iets meer te betekenen dan het hoefijzer boven de staldeur van een
boerderij ?
Kraemer beroept zich in zijn mooie boek: „De roeping der Kerk"
om de bijzondere positie der N.H. Kerk aan te wijzen, op „de
volks-mond" die van de „grote kerk" spreekt. Even later heeft hij het in het-

zelfde verband over „het algemeen bewustzijn".1 Mijn vraag aan allen
die zo spreken luidt : is dit niet een mooi woord voor een lelijke zaak?
Is dit zgn. „algemeen bewustzijn" in het licht van de bovengenoemde
toestanden geen dood geloof, dat „zonder enig recht van bestaan, blijft
voortleven?" Verschilt een dergelijke doopspraktijk wel zo heel veel
van het roomse „mirakel van Weert ?" Is heel deze „vaderlandse kerk-"
idee wel wat anders dan een bijgelovig zich vastklemmen aan een
totem?
Ik heb de indruk, dat de volks-kerkgedachte deze superstitie in de
hand werkt. Voor vele hervormden betekent de „wederkeer" die de
gereformeerden bij Afscheiding en Doleantie beloofd hebben, bijv.
niet veel meer dan een terugkeren tot de administratieve eenheid die
onder de naam van Nederduits Hervormde Kerk bekend staat. Waar
is hier de oecumenische bereidheid om samen weder te keren tot de
geopende Schrift?
Wij hebben het over bijgeloof. Enkele symptomen onder ons hebben
we genoemd. Er zou veel meer te noemen zijn. Hoe staat het bijv. met
ons gebedsleven? „Bidt zonder ophouden", zegt Paulus. 1 Thess. 5:17.
En hij wil daarmee zeggen, dat het gebed het normale verschijnsel
behoort te wezen onder Gods kinderen. Al onze begeerten hebben wij
met bidden en dankzegging bekend te maken bij God. Zo hebben wij
onze afhankelijkheid te beleven als kinderen van onze hemelse vader.
Wat is het echter geworden?
Het bidden werd geijkte liturgische formule of het verdween helemaal
uit ons leven. Het verloor zijn karakter van gewone levenszaak. Het
werd iets bijzonders. Het werd een kwestie van gebedsgave. En in tij-
den van nood en ziekte, moest daarop dan weer een beroep gedaan

Dr. H. Kraemer: De roeping der Kerk. 's-Gravenhage, 1945. Pag. 36, 37.
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worden. Wie weet, het gebed kon ons redden! De gezond-bidders
zijn immers populair geworden.
De gemeente van Jezus Christus belijdt echter dat nog nooit enig ge-
bed van wie dan ook en hoe mooi dan ook haar heeft gered. Haar
Redder is haar Heer ! En met Hem is zij altijd in biddend contact!
Dit alles lijkt me voldoende om de bedoeling te verduidelijken. De ge-
meente mijdt en vliedt alle superstitie of bijgeloof „zo lief als haar
harer ziele zaligheid is."

2. ACCUSATIVUS

In Openbaringen 12 verschijnt de Satan als de grote tegenstander van
Jezus Christus en van Zijn gemeente. Er ontbrandt een oorlog tussen
hem en de hemelse opperbevelhebber : Michaël. Het resultaat is, dat de
duivel op de aarde geworpen wordt. Bij die gelegenheid wijst een
machtige stem op de heerlijke consequenties van deze duivelse neder-
laag : „want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aan-
klaagde voor onzen God, is nedergeworpen." (vs. 1O). Blijkbaar is de
aanklacht tegen de gemeente een van zijn essentiële functies. Men brengt
daarmee ook in verband zijn naam: duivel. Deze schijnt immers te be-
tekenen : lasteraar. En het wezen van de lasteraar is, dat hij vals be-
schuldigt. Deze valse beschuldiging is daarom zo laag, omdat ze in
de regel wel waarheid bevat, maar dan een waarheid die in een valse
belichting staat. De gegevens van de werkelijkheid zijn zo gerang-
schikt, dat ze voor de belasterde dodelijk zijn. Daarop is de letterlijke
tekst van het negende gebod ook gericht. Wij hebben dit van meet of
al zo stellig geinterpreteerd als: „gij zult niet liegen", dat wat er eigen-
lijk staat dikwijls niet tot ons doordringt. Er staat nl.: „gij zult geen
vals getuigenis spreken tegen uw naaste". Het gaat derhalve niet aller-
eerst om het zgn. liegen, maar om de aanklacht die de naaste in een
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vals daglicht stelt. Dit is „het eigen werk des duivels": het valse
requisitoir !
Hierop is gericht de titel van deze paragraaf. De accusativus is de
vierde naamval. Ik hoor in deze aanduiding altijd meespreken het
werkwoord: accusare-beschuldigen. Emile Zola heeft in de gerucht-
makende Dreyfus-affaire zijn J'accuse geschreven. Daarmee heeft
hij het opgenomen voor de „vermoorde onschuld", en tegen de
willekeur van officiële instanties. Er wordt tegenwoordig veel in deze
accusativus gesproken. Maar of de querulanten evenzo het recht aan
hun zijde hebben, is een andere kwestie!
Onwillekeurig moet ik hier weer denken aan Vestdijk die in zijn
meergenoemde boek - De Toekomst der Religie - op de volgende
wijze schrijft over het zwakke punt van het christelijk geloof:
„ . . . wanneer men de rekening opmaakt van twintig eeuwen Chris-
telijke beschaving, en men vindt twintig eeuwen van moord en dood-
slag, egoisme en berekening, onverdraagzaamheid en hypocrisie, be-
gaan en getolereerd onder de auspicia van het Evangelie der liefde,
dan kan men zich moeilijk aan de gedachte onttrekken, dat hier iets
hapert, en dat de preoccupatie met het bovenzinnelijke wellicht te veel
religieuze energieën heeft opgeeischt om het religieuze leven op aarde
ten goede te kunnen komen!" 1 Op pag. 335 zegt hij het korter als hij
van de gelovige schrijft: „Door zijn vlucht naar de hemel is hij voor
de aarde onbruikbaar geworden."
Wie deze nogal demagogisch aandoende aanklacht leest: „twintig
eeuwen van moord en doodslag, egoisme en berekening, onverdraag-
zaamheid en hypocrisie", vraagt zich verwonderd af: is dit de visie
van een figuur als Vestdijk op twintig eeuwen cultuurgeschiedenis van
het christendom? Heeft hij er niet meer van te zeggen?
Vestdijk levert daarmee het model van een vals getuigenis. Een per-
soon, een beweging of een organisatie worden beoordeeld op grond
enkel van de voor hen bezwarende feiten in hun optreden. Het heeft
iets van de monsterprocessen in China: iemand is tegen het nieuwe
bewind, prompt valt hij in ongenade, en voor de rechter is alleen wat

A.w., pag. 109.
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tegen hem getuigt verzameld. Het is wenselijk dat het slachtoffer uit
de weg wordt geruimd als misdadiger, dus wordt hij dienovereen-
komstig ook uitgebeeld. Wie denkt hier niet aan Vestdijks eigen om-
schrijving van de projectie? Deze is nl. volgens hem: „het stellen van
werkelijkheden op grond van wenselijkheden!"1 Nu is zijn uitge-
sproken wens de langzame liquidatie van het christendom. De tover-
lantaarn van zijn anti-christelijke wens projecteert vervolgens deze
schrikbarende wens-droom op het scherm van zijn gedwee papier.
Dat hij dit „christendom" geliquideerd zou willen zien kunnen we
aanvoelen, alleen, waarom moet die liquidatie zo langzaam geschieden?
Nachtmerries moet een mens zo vlug mogelijk kwijt wezen!
Zo sprak Vestdijk, en er zijn velen die zich op soortgelijke wijze van
het christendom afmaken.
In verband daarmee menen sommige christenen, dat zij, wanneer ze
tot de moderne „buiten-kerkelijke" mens spreken, in eerste instan-
tie een heel eind mee moeten gaan met dit requisitoir tegen het chris-
tendom. Zij willen eerlijk belijdenis doen van de vele schulden van
de christenheid. De kerk heeft ook op alle mogelijke gebieden ge-
faald, zo heet het dan in hun vertogen. En breed meten ze dan uit
alles wat maar tegen de christenheid kan worden aangevoerd. Inder-
daad heeft de kerk niet radicaal getuigd tegen het bloedvergieten,
inderdaad heeft de kerk geen oog gehad voor de sociale noden, in-
derdaad sloot ze een monsterverbond met het „kapitalisme," inder-
daad hebben vele christenen gehuicheld, inderdaad is altijd weer de
liefde zoek, inderdaad hebben we het lot van hoeren en tollenaars ons
niet aangetrokken (tollenaans waren overigens kapitalisten!), inder-
daad heeft de gemeente het vraagstuk van de sexualiteit verkeerd op-
gelost, inderdaad hebben we de rassenkwestie verkeerd aangepakt,
inderdaad was het kolonialisme troef, inderdaad... En dan volgt
een gevoelig stuk over de genade van God. Christenen zijn ook geen
heiligen. Integendeel, ze stuntelen maar aan! Als ergens duidelijk
wordt, dat God goddelozen rechtvaardigt, dan is het wel aan de chris-
tenen. Heel dat christendom leek wel één barre vertoning van eigen-

1 	pag. 120.
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gerechtigheid, hypocrisie en zelfzucht. Maar het gaat ook niet om
de christenen, weet u, het gaat om Christus! Zo is dan toch maar de
zaak van het Koninkrijk op zijn pootjes terechtgekomen ! Laat die
goddeloze christenen maar, God betere ze! Ze moeten allen onder het
oordeel! En alleen uit loutere genade kunnen ze gered worden. Dat is
eigenlijk het geheim van de hele zaak: loutere genade!
Zo kraken we de „christelijkheid" af om, zoals het dan gezegd wordt,
het zicht op Christus vrij te maken.
Men zij echter nuchter. Persoonlijk heb ik vele „buiten-kerkelijken"
gesproken die „dit spelletje door hadden". Zij beschouwden deze
manier van doen als een ernstig symptoom van de terugtocht van het
christendom. Nu de christenen alle aardse werkelijkheid uit handen
geslagen is, proberen ze de zaak te redden door op een bovenaardse
Christus te wijzen. Maar wat heb je aan een Verlosser die niet reëel
redt? Wat hebben we aan een Heiland die geen enkel heil bier be-
neden aanbrengt? Wat heeft men aan een Christus zonder christenen?
En nog verbetener dan tevoren keerden zij zich schouderschokkend
van deze „verloren zaak" af.
En in zekere zin hadden zij gelijk. Dit „christelijk" masochisme, deze
zelfkastijding, maakt zich veel te gemakkelijk van het requisitoir af
aan de ene kart. Maar het doet dit ten koste van de werkelijkheid van
Gods verlossing. Het werk van de Heilige Geest wordt genegeerd.
En toch is deze bezig hier op aarde. Hij schept een nieuwe mensheid.
Laten we op onze hoede zijn. Er staat in de bijbel, dat wie Gods volk
aanrandt Zijn oogappel aanrandt.
Natuurlijk bedoel ik daarmee niet, dat we alles maarkritieklooshebben
te accepteren. Kritiek heeft echter met schiften te maken. Dat wil
zeggen: echte kritiek onderscheidt „het kostelijke van het snode,"
naar de oude vertaling van Jeremia 15:19. Ze beproeft alle dingen en
behoudt het goede! Dat laatste is een heel belangrijk resultaat van
goede kritiek.
In de gemeenschap van de Gereformeerde kerken wordt ook zeer
vaak in de accusativus gesproken. De aanklacht komt llier van twee
kanten. Men spreekt nl. al vrij druk over een linker- en rechterzijde
in deze kring. Van de ene zijde klinkt de klacht dat er onder de gere-
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formeerden een theoretische rechtzinnigheid heerst. Ze zijn Farizee-
ers, ze denken immers dat hun zaak Gods zaak is. De theologen hebben
er veel te veel te zeggen. Het existentieel beleven van de belijdenis
wordt er niet zo belangrijk gevonden, omdat het verstokte intellectua-
listen zijn. Ze houden maar al te veel van polemiek, hartstochtelijke
scherpslijpers als het zijn. De gereformeerden hebben geen oecume-
nisch besef. Voor evangelisatie gevoelen ze bitter weinig. Het zijn
over het algemeen intens burgerlijke mensen. Traditie en conventie
geven er de toon aan. Kunst en wat men cultuur noemt, vinden er
veel te weinig belangstelling. Het gevoel wordt krachtig verdrongen.
De vrouw krijgt er niet de haar toekomende plaats. De gereformeerde
levenshouding in erotiek en sexualiteit is niet gezond. Er is geen har-
telijke christelijke omgang met elkander. De gereformeerden getuigen
niet profetisch tegen de sociale misstanden. Ze zijn verpolitiekt.
Van de andere kant wordt er echter met ernst op gewezen, dat het hoe
Langer hoe meer aan de rechtzinnigheid gaat schorten onder ons.
Er is veel te weinig belangstelling voor beginselstudie. De belang-
stelling voor de buitenkerkelijken doodt de aandacht voor de nood
van eigen kerkleden. Het oecumenisch streven verslapt de liefde tot
eigen kerkelijk leven. Het verval der zeden wordt met groot leed-
wezen gadegeslagen. Er is een onrustbarende achteruitgang van het
historisch besef. De prediking schenkt te weinig aandacht aan de poli-
tiek tegenwoordig. Voor allerlei bijzonder werk moeten aparte predi-
kanten worden aangetrokken, blijkbaar kan dit niet zonder een theo-
loog geschieden! De nieuwere opvattingen over sexualiteit en erotiek
betekenen het bederf van een goed christelijk huwelijks- en gezins-
leven. De omgang tussen de beide geslachten is trouwens over het al-
gemeen veel te los geworden. Het gevoel krijgt een onevenredig grote
plaats in prediking en zielzorg.
Deze bloemlezing van klachten verzamelden wij uit recente publi-
katies. Voorop moet gesteld worden, dat er zeer veel in is, dat onze
volledige instemming heeft. Alleen de methode lijkt ons niet christe-
lijk. Het heeft er nl. veel van alsof sommige publicisten het gerefor-
meerde leven angstvallig observeren, alles wat er niet door de beugel
kan bijeengaren en in een kaartregister ordenen, om het vervolgens als
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stof voor interessante toespraken op conferenties en publikaties te
bruiken. Hier is de liefde zoek. Paulus zegt in 1 Cor. 13, dat de liefde
goedertieren is en lankmoedig, en dat zij niemands gevoel kwetst.
Deze liefde moet in al onze diagnoses meespreken! Dan wordt de
situatie ook pas volledig onderkend. Dan komt het kostelijke en het
snode in de juiste proporties tegenover elkaar te staan. Dan kan pas
met alle factoren gerekend worden. Boeteprofeten zijn van belang, of
ze nu van links dan wel van rechts komen, maar ook hiervan geldt
1 Cor. 13 vers 8: „profetieën, zij zullen afgedaan hebben". Het maar
raak fulmineren veroorzaakt een algemene onzekerheid in het optre-
den. De twee stromingen in de kritiek maken zo'n rumoer tegen el-
kaar en tegen de gereformeerden, dat men niet meer weet hoe men het
nu heeft. Een shock kan genezend werken, maar hier krijgt men wel de
indruk, dat de patiënt het niet overleeft. Er is echter een oplossing:
de bourdon van de noodklok worde slechts in het uiterste geval ge-
bruikt. Voorts zorgen de kritici, dat zij voor alles goed naar elkaar
luisteren, opdat het carillon dat ons wakker heeft te houden, een zuiver
geluid geeft. En ten slotte : een klokkespel dat altijd : „gordt zakken aan"
speelt wordt niet meer beluisterd. Men blusse de Geest niet uit. Het
vuur dat er smeult moet worden aangewakkerd! Anders collaboreren
we met de duivel!
Ditzelfde geldt ook van de verhoudingen tussen de verschillende
kerken onderling, of tussen verschillende groepen van christenen.
Wanneer bijv. gereformeerden over hervormden en hun kerk spreken,
zullen ze niet maar in het vage weg mogen beschuldigen. Men mag
niet doen alsof er sinds de oorlog daar niets gebeurd is. Veel van wat
in de reorganisatie daar tot stand is gebracht zal met dankbaarheid
moeten worden geconstateerd. Men mag niet doen alsof de klassieke
vrijzinnigen daar de zaak regeren en alsof de belijdenis er geen enkel
gezag heeft. Men mag niet barthianisme en modernisme over één
kam scheren en dienovereenkomstig de situatie in de Hervormde kerk
ongewijzigd achten, omdat de oude vrijzinnigen wel in aantal mogen
zijn verminderd, maar we er barthiaanse vrijzinnigen voor in de plaats
gekregen hebben. Men mag ook over een figuur als Karl Barth niet
„lichtelijk en onverhoord" oordelen. lk bedoel daarmee, dat er inder-
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daad gereformeerde predikanten zijn, die zich zcer fel over Barth
uitlaten zonder hem zelf te hebben gelezen. Men scheldt dan op grond
van boeken over boeken over Barth. Dit soort aanklachten zijn dus
tweedehands of zelfs derdehands gedocumenteerd. Ik wil daarmee
niet zeggen, dat het nodig is dat ieder Barth uitvoerig leest. Maar wie
hem niet zelf gelezen en bestudeerd heeft, zij bescheiden. Natuurlijk
kan men zich een oordeel vormen over de verschillende bekende
ideeën van Barth op grond van wat anderen over hem doorgeven.
Maar voordat iemand op dergelijke gronden tot publieke beschul-
digingen overgaat aan het adres van deze theoloog zelf, vergt de eis
van liefde onder de christenen dat men zich zelf behoorlijk op de hoog-
te heeft gesteld.
Mutatis mutandis kan hetzelfde worden opgemerkt ten aanzien van
de hervormden. Ik heb hervormde collega's een vernietigend oordeel
over de „gereformeerde theologie" horen uitspreken, die het eerste
boek van Schilder en Berkouwer nog moesten lezen ! De gereformeer-
de exegese wordt als conservatief afgedaan voordat men de moeite
heeft gedaan er kennis van te nemen. Vooral de figuur van Kuypen
moet het ontgelden. Prof. Miskotte heeft op deze theoloog scherpe
kritiek, maar deze kritiek is zeer respectabel, omdat Miskotte Kuyper
gelezen heeft. De ellende is echter dat zeer velen Miskotte rustig na-
spreken, en de mond vol hebben van „wedergeboorte-theologie"
terwijl ze geen letter van deze toch op zijn mint belangrijke figuur
hebben gelezen. Zo ontstaat het verontrustend verschijnsel van de
standaard-kritiek: gereformeerden zijn volgelingen van Kuyper en
Kuyper was de man van de wedergeboorte en de antithese - Miskotte
en Van Niftrik hebben het zelf gezegd! - meer behoeven we van de
gereformeerden eigenlijk niet te weten!
Hoe kan op deze wijze ooit een diepe christelijke verstandhouding
tussen de genoemde groepen groeien? De duivel heeft er ongetwijfeld
groot genoegen in. Jezus zei: oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld
wordt. Ook bier is op zijn plaats een waarschuwing tegen de accusati-
vus. Dit is het „bijten en vereten" waarvan Paulus in Gal. 5:15 zegt:
„ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt."
Het is ook van belang om dit te zeggen van de verhouding tussen
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roomsen en protestanten. Ik heb het eens in een preek gehad over
„onze roomse broeders en zusters". Zeer ernstig hebben verscheidene
gemeenteleden mij daarover toen onderhouden. Is dit juist? Ik geloof
dat deze mentaliteit een verschrikkelijke is, en in de lijn ligt van het
vals getuigenis! Natuurlijk zijn er zeer radicale verschillen tussen
Rome en de Reformatie. Maar is de enige houding die we tegenover
onze roomse medechristenen kunnen innemen die van een absolute
afwijzing en een algehele veroordeling ? Dan worden de proporties
toch zeker uit het oog verloren. Er is Goddank nog het een en ander
dat ons met de roomsen verbindt. Vooral in de hervormde pers heerst
een sterk anti-papistische stemming. Telkens wordt de aandacht ge-
vraagd voor paganistische verschijnselen bij Rome en voor de symp-
tomen van een politiek streven naar de macht. Met name de toestan-
den in Spanje en Columbia worden de roomsen voor de voeten
geworpen. Men wil wel geloven, dat de genoemde verschijnselen ook
mij sterk tegen de borst stuiten, en dat een ernstig protest hier zeker
op zijn plaats geacht moet worden. Maar is dit de manier waarop wij
de ontmoeting met Rome moeten beleven? Is er niet nog meer te
zeggen? Zijn er ook geen andere dingen te vermelden van deze grote
groep van christenen? Stimuleren wij met deze louter negatieve
houding wel de positieve elementen in de roomse christenheid ?
1 Cor. 13 zegt dat de liefde niet blijde is met de ongerechtigheid, maar
zij is blijde met de waarheid. Nu, waar is die blijdschap als wij consta-
teren dat daar in Rome de opgestane Heer wordt beleden? Is dat soms
niet de waarheid? Waar is die blijdschap als de roomse kerk confessie
doet van de drieënige God in Vader, Zoon en Heilige Geest? Waar is
de blijdschap als in Rome, zij het onder een dekmantel, nog plaats is
voor de Schrift ?Waar is die vreugde wanneer Rome de wet des Heren
hulde bewijst? Wanneer zij de wederopstanding des vlezes en het
eeuwig leven verwacht?
Ik weet wel dat dit alles gebeurt in een verband waardoor veel van die
vreugde weer wordt getemperd. Maar intussen zijn deze „sporen
der kerk" er toch maar. En moeten wij daaraan dan geen enkele aan-
dacht geven? Moeten wij alleen op de sporen van de antichrist in deze
formatie wijzen? Aanklachten genezen niet! Een diagnose zonder
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therapie is zeer onbarmhartig. Alleen maar het kwaad van een ander,
ook van een andere kerk, vertellen, is laster en „een eigen werk van
den duivel". Ons protestants geloof is zeer belangrijk en onze protes-
tantse hoop eveneens, wij willen in niets tekort doen aan ons credo,
maar de meeste van deze is toch de liefde, en die verheugt zich niet in de
ongerechtigheid. Zij staat haars „naasten eer en goed gerucht naar
haar vermogen voor en bevordert deze" !
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B. DE WERELD

De bijbel spreekt van zonden in het meervoud. „Ongerechtigheden
hadden de overhand over mij, onze overtredingen - Gij verzoent ze".
Aldus Psalm 65:4. En Psalm 130: 3 zegt: „Als Gij, HERE, de ongerech-
tigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan?"
De toonladder van de wet schept de gelegenheid om de zeer grote
verscheidenheid van dissonanten enigermate te overzien. Maar het
blijft een overstelpend materiaal vanx narigheid. Dienovereenkomstig
spreken velen dan ook over de chaos van de zonde. Een essentieel
kenmerk van het kwaad zou mateloze wanorde wezen. God is een
God van orde, maar de zonde is de moeder van de baaierd. D e zonde
is de tohoewabohoe uit Genesis 1. En het is aan Gods soeverein ingrij-
pen te danken, dat deze woestijn werd teruggedrongen door de kos-
mos van Zijn schepping. Scheppen is de overwinning op de draak
van de chaos. God reinigt de Augias-stal, en stelt orde op zaken!
Ik geloof daar niets van. In de eerste plaats omdat op deze wijze ge-
weld wordt aangedaan aan het scheppingsverhaal. Maar daarover
gaan we hier niet schrijven. Er is echter ook een andere reden waarom
mij deze theorie onwaarschijnlijk voorkomt. Ordening is nl. een zeer
belangrijk instrument in de klauw van de duivel! Waarschuwen vele
cultuur-profeten ons niet voor de dreigende toekomst van een mana-
ger-maatschappij ? En is een van de wezenstrekken van een derge-
lijke maatschappij niet de orde? Zal de mens daar juist niet dood-
geadministreerd en dood-georganiseerd zijn? Hoe minder particulier
initiatief en hoe minder eigen oordeel de mens dan kan voortbrengen,
hoe beter het gevonden wordt. De managers zullen wel voor hem
denken, hij behoeft alleen maar te volgen. Wie er een eigen mening
op nahoudt wordt uit de weg geruimd als staatsgevaarlijk. De bewind-
voerders zullen er wel voor zorgen dat ieder de voor hem noodzake-
lijke portie gedachten er in gedrild krijgt. Heel het geestesleven komt
onder centraal beheer te staan. Zo kan de duivel de mensen naar lichaam
en ziel tot zijn slaven maken! Vandaar dat hij in de Schrift ook heet
„de overste dezer wereld". Regeren kan hij !
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Trouwens, wanneer inderdaad het kenmerk van de zonde de chaos zou
wezen, zou zij eigenlijk geen macht kunnen vormen. Want de levens-
voorwaarde voor elke macht is goede organisatie. Echte machthebbers
zijn altijd geniale organisatoren. De kerk zou wel heel gemakkelijk
spel hebben in haar strijd tegen de zonde wanneer ze hierin slechts de
macht van het ordeloze ontmoette. De orde overwint altijd de wan-
orde!

I. DE ORDE VAN DE BRIESENDE LEEUW

De bijbel spreekt daarom ook op een andere wijze over de zonde en
wat met haar samenhangt. Zij gebruikt voor de aanduiding daarvan nl.
eveneens het enkelvoud. lk denk aan het bekende woord van Paulus in
Rom. 6:23: „het loon dat de zonde geeft, is de dood". Hier staat de
zonde voor ons niet als een toevallige, incidentele overtreding van het
een of andere gebod. Ze is bier tot persoon verheven in een manager,
een ondernemer. De zonde blijkt de grote patroon in het bedrijf van
dit ondermaanse leven. Op vaste tijden keert hij loon uit aan zijn
personeel. Zijn bedrijf is blijkbaar economisch verantwoord georga-
niseerd. Hij heeft vast personeel in dienst. En dit personeel ontvangt
regelmatig loon. Blijkbaar worden de bocken goed bijgehouden. De
organisatie is af. Alleen, de inhoud van het loonzakje is wel wat ont-
hutsend. Opening daarvan betekent de dood. Deze patroon betaalt
zijn personeel met de dood.
Er zijn echter nog veel meer aanwijzingen, dat de Schrift de zonde en
de aankleve van dien ziet als een sterk geordende macht. Wie denkt
dan bijv. niet aan Johannes' visioen van de twee beesten? (Openb. 13).
Aan de ene kant wijst de verschijning van deze monsters op een menig-
vuldigheid in de bestialiteit: tien horens, zeven koppen, den kronen,
namen van godslastering, en het geheel lijkt op een panter, de poten
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op die van een beer en zijn muil op die van een leeuw. Aldus is het met
het eerste beest dat uit de zee opkomt, en ook bij het tweede beest, uit de
aarde, vinden we een dergelijke verscheidenheid. Maar dit ontstellen-
de tweetal met hun veelkoppige macht is ondergebracht in de uitste-
kend gedirigeerde duivelse hierarchie. Immers, van het eerste wordt
gezegd: „de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht."
En het tweede is weer ondergeschikt aan het eerste: „het oefent al de
macht van het eerste beest voor diens ogen uit". Zo duidt de opkomst
van deze twee wezens al op een indrukwekkende vorm van organi-
satie. Maar wat er verder verteld wordt van hun optreden in de wereld
is nog sprekender. Om te beginnen de omvangrijke eredienst die voor
het eerste beest tot stand gebracht wordt: „En allen, die op de aarde
wonen, zullen het beest aanbidden . . .", vs 8. Maar vooral het uitste-
kende samenspel tussen beide dieren wijst er op, dat men deze macht
van ongerechtigheid toch onmogelijk chaotisch kan noemen. Het
tweede beest, uit de aarde, brengt de gehele mensheid in rep en roer
om de cultus van het eerste monster te beoefenen. En we krijgen de
indruk, dat hiervoor al de mogelijkheden van de techniek worden
gemobiliseerd: „En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit den
hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen",
vs 13. En ten slotte het geheimzinnige bericht van vs 16: „En het maakt,
dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en
de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op
hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het
merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."
In elk geval is duidelijk, dat een strenge selectie plaatsvindt, over de
gehele wereld en in alle rangen en standen. Op grond van deze selectie
wordt een dodelijke boycot uitgesproken over allen die niet de doop
van het beest hebben ondergaan. Zijn merk- en veldteken is de enig
mogelijke introductie tot het maatschappelijk en economisch leven.
Heel de samenleving wordt onder de noemer van het beest gebracht!
Verregaande organisering en uniformering is kennelijk karakteristiek
voor het rijk der zonde. Kuyper drukte de invloed van de zonde in
zijn tijd dan ook zo nit in de titel van een bekende rede: „Eenvormig-
heid, de vloek van het moderne leven."We kunnen ons daarom heel
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goed voorstellen, dat de bijbel aan dit dirigisme der beestachtigheid de
naam kosmos, dat is wereld, geeft.
Over dit woord „wereld" willen we nu iets opmerken. Het heeft in
de Schrift vele betekenissen. Allereerst duidt het 't heelal aan als inbe-
grip van al het geschapene. Zo zegt Rom. 1:2O dat Gods eeuwige
kracht en goddelijkheid „sedert de schepping der wereld nit zijn wer-
ken met het verstand doorzien" wordt.
Verder betekent het ook de wereld als woonplaats der mensen. „In de
gehele wereld wordt van uw geloof gesproken" zegt Paulus tot de
Romeinen. (1:8). Dan beduidt het zoveel als de bewoonde aarde.
Van deze betekenis is het geen grote overgang naar die van: mensheid.
lk denk dan aan de bekende woorden van Jezus tot Nicodemus in
Joh. 3:16: „Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Wanneer het woord nu
in deze zin gebruikt wordt krijgt het een heel bijzonder accent. Want
de bestaande mensheid blijkt een Godvijandige macht te wezen. In
verband daarmee verklaart zij ook de oorlog aan de kinderen Gods.
Deze situatie wordt in dit woord eveneens uitgesproken. Zo schrijft
Paulus in 1 Cor. 1:27: „wat voor de wereld dwaas is, heeft God uit-
verkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen ." Met klem
vraagt hij zo de aandacht voor de tegenstelling tussen God en de we-
reld zoals deze duidelijk zichtbaar wordt in die tussen de „dwaze" en
„zwakke" gemeente en de „wijze” en „sterke" wereld.
Het scherpst is deze antithese aan het licht gekomen toen „de beheer-
sers dezer eeuw" de „Here der heerlijkheid" gekruisigd hebben,
(1 Cor. 2:8). Daarmee blijkt Golgotha in de letterlijke zin des woord
het kruis-punt tussen kerk en wereld. Ook de antithese is christocen-
trisch bepaald.
Vandaar dat Jezus Christus deze toestand ook profetisch doorlicht
heeft en er de uiterste consequenties uit trok: „Indien de wereld u
haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de
wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom
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haat u de wereld." (Joh. 15:18, 19). De wereld erkent God niet, ze
gelooft Hem niet, maar haat Hem. Met name tegen Gods openbaring
in Jezus Christus gaat haar verzet. In Hem is God tastbaar tot de wereld
gekomen, zodat ze Hem niet kon ontwijken. Daarom is op Zijn hoofd
de volle uitbarsting van het conflict neergekomen. De wereld haat
Christus als de eniggeboren Zoon van God dodelijk. Zo wordt zij de
grote tegenspeler van Christus in de geschiedenis van de verlossing.
En de Heilige Geest die na Christus komen zal om de oogst van Zijn
werk binnen te halen, zal dan optreden als de grote aanklager tegen de
wereld: „En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en
van gerechtigheid en van oordeel . . ." (Joh. 16:8). Zo verschijnt de
wereld in zekere zin als een geweldige collectieve persoon, die door
„de overste dezer wereld" vertegenwoordigd wordt. Zo is de ge-
schiedenis van het heil een strijd tussen Christus en deze kosmos. „In
de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goeden moed, Ik heb de
wereld overwonnen." (Joh. 16 :33). En in Joh. 17 :8 zegt Jezus tot Zijn
Vader : „Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen
gezonden in de wereld. Daarom vervolgt Hij: „Ik bid voor hen,
niet voor de wereld bid Ik U, .", Joh 17 :9. En dat de duivel in de
wereld de eigenlijke handelende persoon is blijkt wel uit deze bede van
Jezus: „Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij
hen bewaart voor den Boze", Joh. 17 :15.
Uit alles blijkt dat we hier in „wereld" te doen hebben met de bestaan-
de mensheid, zoals deze bedorven is onder de terreur van de duivel.
Paulus spreekt in Philipp. 2 :15 van „een krom en verdraaid geslacht"
(Statenvertaling). De gelovigen treden temidden daarvan op als
„lichtende sterren in de wereld".
Dit brengt ons als vanzelf op een nauw hiermee samenhangend punt.
Het ligt immers voor de hand, dat een van de consequenties van het
een en ander is, dat de gelovigen niet tot de wereld behoren, al is de
wereld wel de ruimte waar de gemeente zich ophoudt. In Joh. 17 :14
zegt Jezus dan ook: „Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld
heeft hen gehaat, omdat zij uit de wereld niet zijn, gelijk Ik niet uit de
wereld ben." De leerlingen delen het lot van de meester Wien zij
toebehoren. Vandaar dit aangrijpende woord van hun Heer: „Gedenkt
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het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn
heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen . . .",
Joh. 15 :20. En jakobus kan in zijn brief schrijven, dat de vriendschap
met de wereld vijandschap tegen God is, Jak. 4 :4.
Met dit alles kan ik volstaan, om te doen zien, dat wij niet alleen te
maken hebben met zonden als een reeks incidenten. Wij staan echter
tegenover een innerlijk goed samenhangende organisatie. De ver-
schijnselen worden centraal geleid. Er is zoiets als een rijk van Satan.
De visionair op Patmos zag het voor zich in de grote stad Babylon.
Zelfs is de eenheid van deze macht voor hem zo duidelijk, dat hij haar
verpersoonlijkt ziet in „de grote hoer, die zit aan vele wateren, met
wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. . . .", Openb. 17 :1,2.
Zo is de wereld die in het boze ligt een technisch uitstekend geadmi-
nistreerd geheel, met de wil van de duivel als grondwet. Ook de
zonde is een zaak van orde. Misschien zouden wij deze kunnen aan-
duiden als de orde van de briesende leeuw.

2. BESMET GEBIED

Wij spraken even over Openbaringen 17 met het visioen van de grote
stad Babylon of de grote hoer die zit aan vele wateren. Op alles wat in
dit hoofdstuk en het volgende staat kunnen we uiteraard hier niet
ingaan. Maar wij kunnen er wel het een en ander uit opmaken over de
aard en de plaats van deze grote stad, die tegelijk de grote hoer ge-
noemd wordt. Het is nl. wel waar, dat de duivel en de zonde geestelijke
machten zijn. De zonde is bijv. niet een brok materie of iets dergelijks.
We hebben hier te doen met wat men graag noemt onstoffelijke ver-
schijnselen. En toch is de actieradius, de werkingssfeer van deze mach-
ten wel degelijk zichtbaar en tastbaar, wil men, materieel. De zonde
tast de concrete werkelijkheid aan en misvormt die. De engel die aan

130



Johannes zijn visioen verklaart, zegt bijv. : „De wateren, die gij zaagt,
waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen",
vs 15. En in vs 18 zegt hij : „En de vrouw die gij zaagt, is de grote stad,
die het koningschap heeft over de koningen der aarde".
De bedoeling lijkt mij, duidelijk aan te wijzen, dat de levensruimte
van deze macht van het kwaad is het gebied van de cultuur, en de
politieke en economische samenleving. Op dat rale gebied oefent
deze „hoer" haar macht uit. Zij is geen spirituele verschijning aan
gene zijde van onze menselijke ervaring en onze menselijke maat-
schappij. Integendeel, zij staat daar midden in. Zij heeft alles te maken
met wat wij vaak noemen het volle leven. Vandaar dat haar ondergang
door de koningen en de kooplieden der aarde met grote rouw zal
worden gadegeslagen. En het kan bekend zijn dat politieke en econo-
mische machthebbers bij voorkeur niet rouwig zijn om wat hun niet
reëel aangaat in hun handel en bedrijf en in hun strijd om de macht.
Tekenend is dan ook hoe Openb. 18 :11 vv het motief van hun droef-
heid aangeeft: „omdat niemand meer hun lading koopt, lading van
goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en
scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en
allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en
marmer, kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem
en tarwe, lastdieren, schapen, (lading) van paarden en wagens en van
lichamen, en zielen van mensen. En het ooft waarnaar uw ziel begerig
was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor
u verloren en het zal nooit meer gevonden worden."
Met andere woorden: de ondergang van de hoer Babylon betekent een
enorme economische catastrofe. De stapelplaatsen van politieke en
economische macht zullen met haar te gronde gaan. Blijkbaar was zij
er ten nauwste mee verbonden! Alle zeevarenden roepen dan ook in
vs 19 hun leedwezen in deze woorden uit: „Wee, wee, die grote stad,
waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden
rijk geworden zijn, .".
Het is echter niet alleen de wereld van handel en politiek, het terrein
dus van de grove en brute macht dat door deze hoer overheerst wordt.
Wanneer nl. even verder een sterke engel nog eens het doodvonnis
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over Babylon uitspreekt, voegt hij er veelbetekenend aan toe: „En
geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers
zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent,
zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van den molen zal
meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen,
en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden",
vs. 22, 23.
Ook de kunst is haar domein! En de wereld van de huisvrouw (het
malen van de huismolen was een typische taak voor de vrouw des
huizes, en het geluid van die molen herinnerde al even duidelijk aan de
huiselijke sfeer als bij ons het gesnor van de naaimachine of het gieren
van de stofzuiger) was eveneens gebabyloniseerd: het gezin was wereld
geworden! Tenslotte de vrijetijdsbesteding, de wereld van het hel-
verlichte feest met als hoogtepunt het festival der amoureuze liefde,
alles had met Babylon gehoereerd.
Er is dus geen duimbreed van heel het erf van het menselijk leven
waarvan deze hoer niet gezegd heeft: mijn! Ook haar akker is de
wereld!
Zo is dus de zonde een geestelijke macht die het gehele mensenleven
tot haar operatieterrein gekozen heeft. Zij treedt er op volgens een
weloverwogen program van actie. Het is aan het strategisch genie van
de duivel gelukt belangrijke gebieden daarbij nagenoeg geheel voor
zich te annexeren. Maar geen enkel terrein staat er buiten zijn bereik.
Overal is zijn invloed merkbaar.
Wij hebben daarnet de zonde een zaak van orde genoemd. Het zal nu
wel duidelijk wezen, dat wij daarmede niet bedoelden de orde die er
heerst in een museum voor oudheden. Het is immers een dynamische
orde, er gaat kracht van uit: de energie van haat, tegen Christus en
tegen de christenen! In verband met dit alles zou ik het begrip „wereld"
zoals we het bier bedoelen, het liefst willen vergelijken met een mag-
netisch veld waar alles is samengetrokken op een magnetische pool.
Zo werkt de duivel op deze aarde: hij tracht ganse gebieden op zich
te richten. En er zijn gebieden waar de demonische trekkracht haast
onweerstaanbaar is.
Het behoort nu beslist tot de christelijke levenswandel om op zijn
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hoede te wezen voor de dynamiek rondom deze pool. „Hebt de
wereld niet lief en hetgeen in de wereld is", zegt 1 Joh. 2 :15. En Jak.
1 :27 wil dat de christenen „zichzelfonbesmet van de wereld bewaren".
Zo kan een christen zich verre houden van bepaalde terreinen, omdat
ze onder de rook van de duivel liggen!

3. HET KONINKRIJK DER HEMELEN

„Ik heb de wereld overwonnen", zegt Christus in Joh. 16:33.
Dat heeft Hem Zijn kostbaar bloed gekost! Maar Zijn kruis bleek de
boom des levens! Christus heeft de macht der zonde daar in het hart
getroffen. De dood werd verslagen en Christus heeft de troon bestegen,
opdat „de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen
leven door Jezus Christus onzen Here.", Rom. 5:21. Zo kan Hij tot
Johannes zeggen: „Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in
alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutel van den dood en het dodenrijk",
Openb. 1:18. Jezus is Heer !
Zo is de werkelijke toestand. De Satan is als een bliksem uit de hemel
gevallen. De beslissende slag is gevallen.
Echter op aarde heeft de duivel naar het woord van de openbaringen
„nog een kleine tijd", Openb. 12:12. Hier strijdt hij fel en verwoed
zijn laatste strijd tegen de gemeente en de afzonderlijke gelovigen.
Nog is hij hier meester van het terrein. Nog oefent hij hier een gewel-
dige invloed uit op heel het erf van het menselijk leven. Wij hebben
dat gezien, wij noemden dat met de bijbel „de wereld". Tegenover
deze „kosmos" als Godvijandige macht is nu een ander magnetisch
veld ontstaan. Ook de opgestane Heer oefent geweld op deze aarde.
Dat is het geweld van Zijn koninkrijk. Ook dit is niet een bovenaards
on-stoffelijk fenomeen. Het is echter de nieuwe orde van Jezus, die
onweerstaanbaar deze oude wereld bezig is te verlossen „totdat alle
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dingen weder met Hem verzoend zijn, hetzij wat op de aarde, hetzij
wat in de hemelen is." (naar Coll. 1:20). Jezus Christus is hier de cen-
trale macht. Een enorme beweging heeft Hij ontketend om straks het
heelal rond zijn troon te verenigen. Tot Zijn beschikking als soldaten
heeft Hij de gelovigen.Wel is het menselijk bezien een power groepje
van vreesachtige lieden. En herhaaldelijk moet Hij ze dan ook bemoe-
digen met het karakteristieke: „vreest niet". De eigenlijke strijd wordt
dan ook merendeels ondanks hen gestreden. Maar toch, het begin is
er. Zij zijn de eerstelingen. En zij hebben de roeping om iets van de
nieuwe komende maatschappij te laten zien in de gemeenschap van
de kerk. De gemeente is het kristal van het Koninkrijk. Maar het blijft
niet bij die gemeente als zodanig. Christus doet de greep naar de we-
reld. Het krachtenveld van Zijn dynamiek is eveneens heel het erf van
het menselijk leven. Overal laat de dynamiek van het evangelie zich
gevoelen. Want Hij is koning der koningen en heer der heren! „Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Matth. 28:18). De predi-
king van Zijn evangelie en de orkaan van Zijn Geest jagen over bergen
en dalen.
Wij herinneren heel in het kort aan deze dingen, om er zo op te wijzen,
dat er iets aan de gang is onder de zon. Christus' rijk is geen luchtkas-
teel, maar het ligt op „de navel der aarde." Het verschaft zich ruimte
in onze aardse omstandigheden. Het dringt door in onze menselijke
samenleving. Het neemt stormachtig deel aan de strijd om de macht.
Het schept zich een eigen manier van doen en eigen levensvormen.
Geen enkele zone van het geschapen leven laat Hij onberoerd. En in de
strijd wordt ook een nieuwe solidariteit geboren binnen Zijn troepen-
macht. Zijn koninkrijk is reeel in aantocht!
Men heeft telkens weer gepoogd grote stukken van de schepping aan
deze grandioze onderneming van Jezus te onttrekken. Met name het
gebied van de machtsvorming en de samenleving der mensen.
Macht heet nu eenmaal uit de duivel en groepsgevoel schijnt helemaal
taboe voor de apostolische en katholieke kerk. Intussen organiseert
Christus vanaf Pasen Zijn gemeente onverstoorbaar tot een machts-
factor in de cultuur. Hij bindt ze samen tot een krachtige organisatie
onder gezaghebbende personen. Het ambt groeit uit tot een zeer bruik-
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baar kader. Alle nadruk wordt daarbij gelegd op de noodzakelijke
eendracht. Die eendracht stelt nu voor bepaalde consequenties. Ik wil
dit toelichten met enkele voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Om
te beginnen het diaconaat. In ander verband schreefik hierover reeds.1
Op één aspect daarvan wil ik ook bier wijzen. Paulus' prediking onder
de onbesneden heidenen is voor de eerste christenen - die uit de Joden
waren - een heel ding geweest. Telkens dreigde op dit punt een scheur
te ontstaan in de jonge christenheid. De leiders van de gemeente te
Jeruzalem hebben wel gezien, dat er in die heidenwereld een roeping
lag voor Paulus, maar zij hebben toch ook een helder oog gehad voor
het grote gevaar, dat in dit „heiden-apostòlaat" besloten lag. Het zou
immers nu heel licht kunnen gebeuren, dat de eenheid der kerk zou
worden verbroken, doordat de christenen uit de Joden en die Mt de
heidenen elkander niet konden verdragen, en daardoor elkander zou-
den loslaten. Daarom hebben zij bij plechtige ceremonie Paulus als
apostel onder de heidenen erkend - zij gaven hem en Barnabas „de
broederhand" - maar zij hebben daaraan een op het eerste gezicht
zeer eigenaardige voorwaarde verbonden. Paulus en Barnabas moesten
nl. „de armen blijven gedenken", vs 10. En daarmee werd bedoeld,
dat zij bij de christenen Mt de heidenen een inzameling moesten hou-
den ten behoeve van de armen te Jeruzalem. De opzet die hierachter
zat is niet moeilijk te ontdekken. Vanuit Jeruzalem - het centrum van
de christenen Mt de Joden - zou het evangelie uitgaan tot de heidenen.
Laten dan de christenen uit de heidenen de gemeenschap met die uit de
Joden vasthouden, en dit tonen door hun gaven te geven voor de ar-
men van Jeruzalem. De Jood geeft bier aan de Griek zijn hand, en de
Griek doet daarop „christelijke handreiking" aan de Jood! En als
Paulus zich dus in al de gemeenten uit de heidenen beijvert voor de
zaak van deze inzameling voor Jeruzalems armen, dan is zijn grote be-
weegreden „de eenheid des geestes te bewaren door de band des
vredes" tussen Jood en Griek. Daarom duidt hij deze collecte ook
bij voorkeur aan als een inzameling voor „de heiligen". Hij zegt niet

1 Dr. F. H. von Meyenfeldt: De diaken als componist der gemeenschap.
Den Haag, 1955. Pag. 41-43.
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„armen” of „Jeruzalemmers", maar hij bezigt de titel die christen-
Jood en christen-Romein gemeen hebben in Gods katholieke kerk.
Wat zij aan Jeruzalems armen bijdragen, geven ze niet aan een groep,
maar aan de grote, oecumenische „gemeenschap der heiligen". Het motief
van de gemeenschap komt dus wel heel sterk mar voren. Men gevoelt
dat men met elkander te maken heeft en daarom kan men zich ook
iets ontzeggen ten behoeve van de ander. Als er op een bepaald punt
in de gemeenschap gebrek heerst kan men op een andere plaats niet
doen alsof er nets aan de hand is om vervolgens in weelde te baden.
Neen, de levenswijze en de levensstandaard van de een rekent met
de nood van de ander. Daarom kan er nergens overdaad heersen zo-
lang er ergens ontbering bestaat. Dit is de speciale taak van de diake-
nen. Zij zijn de verbindings-troepen. Zij schakelen alle gelovigen in in
de grote gemeente. Zij zorgen voor de aanpassing van rijk en arm,
sterken en zwakken, aan het ene lichaam van Jezus Christus. Ik geloof
hiermee aan een zeer belangrijk punt gekomen te zijn voor de christe-
lijke levenswandel. Vanwege de solidariteit met alle componenten van
de christelijke gemeenschap zijn er grenzen aan de rijkdom en is weel-
de een hachelijk ding. Ik denk dan ook aan de laatste zin van Zondag
42 over het achtste gebod, waar van mij verlangd wordt, „dat ik trou-
welijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen moge." Zelfverloo-
chening met het oog op de nooddruftige is een essentiele christelijke
deugd. Wij wandelen in gemeenschap. Dat pleit dus al voor christe-
lijke soberheid. De katholieke christenheid heeft zoveel noden, dat er
over de hele linie mee gerekend zal moeten worden. Dit brengt ons als
vanzelf op een motief, waarvoor wij even aparte aandacht vragen.

4. DE KERK IN „BATTLE-DRESS"

Prof. Dr. K. Schilder heeft indertijd in zijn belangrijk boekje: „Chris-
tus en Cultuur" enige opmerkelijke dingen gezegd over de kwestie
van de onthouding. Hij begon met er op te wijzen, dat er een zondige
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onthouding bestaat. Hij karakteriseerde deze als „onthouding om de
onthouding". Dan vermijdt men bepaalde cultuur-zones omdat men
ze niet aandurft. Deze lafheid maskeert men vervolgens onder de dek-
mantel van het christelijk offer. Deze ont-houding is uit de Boze.
Er is echter ook een onthouding, die „opgelegde noodmaatregel is."
Hierover schrijft Schilder dan het volgende:
„ . . . er zal nood zijn tot het einde der dagen toe. En hij groeit en
wordt gaandeweg grooter.
Omdat er oorlog is.
Door den oorlog, dien God tegen de zonde, en de zonde tegen God
nog steeds blijft voeren, is er nergens mogelijkheid voor een simultaan
harmonisch en centraal geleid ontplooien áller cultuurkrachten. Gelijk
in een oorlogvoerend volk de normale ontwikkeling van wat het
volksleven aan krachten in zich heeft, pas mogelijk wordt als de wa-
pens rusten, zoo kan de gemeenschap van de nieuwe menschheid pas
haar „ruse' weer vinden in normalen arbeid op de nieuwe aarde:
dan is de oorlog uit.
Dit oorlogs-motief geeft ons nog een ander gezicht op de kwestie der
onthouding. God heeft millioenen menschen, maar slechts een deel van
die millioenen begint zijn plicht te doen. Daarom wordt de gemeenschap
van Gods trouwe kinderen veel zwaarder belast, dan zij ooit zou wezen,
wanneer alle menschen God vreesden en dienden. In onze dagen klaagt
men van de zijde der ongeloovigen vaak over de ongelijkmatige ver-
deeling der goederen. Maar die er over klagen buiten God, doen eigen-
lijk zelfnooit anders, dan wat zij bier aan „de" gemeenschapverwijten.
Loop 's avonds langs de bioscopen, zie daar de schitterende reclame,
zie ook de paupers in stromen hun twee kwartjes daar betalen; denk
aan de reusachtige organisatie, die achter dit machtelooze, helaas door-
gaans onchristelijk beoefende „cultuurwerk" ligt, en gij ziet in dat
ééne voorbeeld een openbaring van God-looze verdeeling van goe-
deren. De christenarbeider, die 's Zondags voor de zending zijn met
moeite bijeengegaard kwartje in de collectezak offert, doet daarmee
indirect 66k cultuurwerk, en zou met 12'/2 cent kunnen volstaan, als
de leeglooper, die zijn twee kwartjes in de bioscoop offert, de grens
had kunnen vinden tusschen vermaak en arbeid, tusschen spanning en
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ontspanning. De kapitalen, die voor een slèchte film geofferd worden,
zijn bijv. onttrokken aan de zending, die ook cultuurtaak is, hoewel
dit niet alleen. Die enkele voorbeelden maken aanschouwelijk, hoe
de christenmenschen als gemeenschap, voor onderwijs, zending, kerk,
filanthropie enz. bizonder zwaar belast zijn Een christenvolk dat
eigen hoogescholen onderhoudt, zending drijft, de door Christusnage-
laten armen verzorgt en hen uit de klauwen van het staats-absolutis-
me . . . wil houden, en dat duizend andere werken van goddelijke
obligatie doet, en niet in de laatste plaats daarom nooit in staat zal zijn,
bijvoorbeeld, voor een grootsch opgezet christelijk tooneel, stel, dat dit
mogelijk was, voor een uitgebreide christelijke organisatie van aesthe-
tische en artistieke figuur, zulk een volk is een heldengemeenschap.
Als het zóó zich vrijwillig onthoudt, dan is die onthouding o.m. zelf-
bedwang, tevens positieve zelf-ascese, zelf-ontplooiing van den mensch
Gods, die blijven wil in hetgeen waartoe hij is geroepen". 1

Ik geloof, dat Schilder hier dingen heeft gezegd, die voor de wandel
der christenen op aarde van primair belang zijn. We zijn strijdende
kerk! Voor velen schijnt dit te gaan betekenen, dat de kerk zich overal
moet laten zien! Zij sturen haar op alles af. Bioscoop, schouwburg,
cabaret, ballet, dans en sport, in één woord alles moet door de christen-
heid ter hand worden genomen.
Nu is het niet mijn bedoeling om te beweren dat we dit alles moeten
verwaarlozen. Heeft iemand iets goeds te zeggen en te doen op een
van deze terreinen, laat hij er dan vooral mee voor den dag komen.
Alle goede dingen, ook hier, komen immers van boven, van de Vader
der lichten! Maar ik beweer wel, dat deze goede dingen het karakter
van incidenten zullen dragen. En dat niet omdat de bedoelde gebieden
niets te maken zouden hebben met het koninkrijk der hemelen. In-
tegendeel, eenmaal zal daar het lied van Mozes en het lied van het
Lam gezongen worden, begeleid door de „citers Gods", Openb. 15 :1-
4. Maar nu verkeren wij nog in staat van oorlog. Andere dingen
eisen dan onze aandacht geheel en al op. Zeker, er kunnen „tijden van
verkoeling", Hand. 3:19, optreden. En in die pauzes lijkt het er op

1 Prof. Dr. K. Schilder: Christus en Cultuur. Franeker, 1948. Pag. 94-96.
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alsof wij ons ook kunnen gaan ontplooien in spel en kunst. Ook dan
echter zullen we vanwege de onaanvaardbare prestaties van de wereld
in deze sectoren eerst met de grootste moeite onze eigen stijl moeten
vinden, en hebben we dan eindelijk een begin daarvan bereikt, dan is
al heel gauw het einde van de pauze daar en roept de oorlog ons weer
weg. Wij worden op de centrale fronten immers nooit met rust ge-
laten! Dat bedoel ik met die incidenten. De christenstrijders kunnen
zich slechts terloops aan deze zaken geven. En zij zullen daar terdege
mee hebben te rekenen, anders zouden zij vanwege de „vele dingen
waarom zij zich gaan bekommeren en verontrusten" het ene nodige
vergeten!
Ik heb zo de indruk, dat vele calvinisten in Nederland gegrepen zijn
door het ideaal: op ieder terrein Christus! En inderdaad, dit is een
boeiend ideaal. Alleen is het jammer, dat men meent ook in de lijn
van Calvijn te gaan, wanneer men nu de christenen laat uitzwermen
over alle straten en pleinen van het leven. Nog nooit heeft immers een
leger de slag gewonnen door zijn aandacht te verspreiden over alle
mogelijke bolwerken en vestingen van de vijand! Concentratie is een
onmisbare voorwaarde voor de overwinning Was dat ook niet de zin
van de „innerweltliche Ascese" die Troeltsch bij Calvijn meende te
ontdekken? Deze reformator was een uitermate militant christen, en
wist daardoor hoofdzaken van bijkomstigheden te onderscheiden om
zich voorts te richten op het hart van de vijand!
Dat hebben we nodig : concentratie! Het koninkrijk der hemelen
treedt vooralsnog op als een gemeenschap van strijders. En „er moet
veel strijds gestreden zijn". Het leger valle niet uiteen in groepen die
al hun kruit verschieten op verspreide stellingen en zo niet in staat zijn
hun kameraden in de beslissende slag de nodige bijstand te verlenen.
De gelederen moeten gesloten worden! Wij gaan anders ten onder
uit gebrek aan concentratievermogen.
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5. DE FILM

Hier komt nog jets bij. Wij kunnen dat het best verduidelijken aan
veler activiteit voor de christelijke film. Het zullen maar enkele
regels zijn die we er aan kunnen wijden. Om het belang van het onder-
werp doen we het onder een apart hoofd.
Men heeft terecht bezwaar tegen de bioscoop. Om te beginnen omdat
deze een Touter commerciële onderneming is met het alleenrecht
om films te vertonen. Terwijl haar oogmerk is het behalen van winst,
heeft zij een verregaande invloed in de voorlichting, ontspanning en
vorming van het publiek. Dat belooft niet veel goeds voor het zede-
lijk gehalte van de massa die dit ondergaat. Bovendien is de bioscoop
ook nog met handen en voeten gebonden aan de grote filmprodu-
centen. En deze voorzien haar van wat mooi en lelijk is door elkaar,
en ze moet het wel vertonen. Zo is dus een belangrijk cultuurinstru-
ment een winstobject geworden in de „kommerzieke” handen van de
amusementsindustrie.
Het is om deze reden van belang dat er in ons land een actie gaande
is, die hardnekkig poogt de monopolie-positie van de bioscoopbond te
doorbreken. Er moet vrijheid komen om films te vertonen, zonder dat
dit gebonden wordt aan het lidmaatschap van een monopolistische
organisatie. Alleen zo kan het koopmanschap op dit gebied binnen
zijn grenzen worden teruggedreven.
Een dergelijke actie is ook om een andere reden belangrijk. Men kan
daarin nl. de kritische voorlichting over de films stimuleren en orga-
niseren. Op deze manier kan de smaak worden veredeld en het oor-
deelsvermogen gescherpt. Velen moeten nog van de grond of leren
hoe een film behoort te worden beoordeeld.
Ten slotte zal deze organisatie zich er op kunnen werpen om goede
films te draaien. Zij zal er naar streven om de vraag naar deze goede
films sterk te vergroten. Zij zal zich ook onthouden van het geven van
allerlei twijfelachtige bijprogramma's enz.
Dit zijn allemaal gewichtige zaken. Het is van belang dat christenen
hier een taak zien.
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Echter, hierbij blijft het voor velen niet. Zij hebben nog meer pijlen op
hun boog. Als een heel voornaam ideaal van deze actie ziet men nl. ook
het zelf maken van films. Ik las daarover het volgende: „Ook kunnen
wij met veel kans op succes zelf films gaan vervaardigen. Bekwame
cameramensen en vaklieden bieden zich steeds aan Spelers en speel-
sters hebben wij in eigen kring genoeg, temeer daar wij andere eisen
stellen. Wij vragen geen „Hollywood"-films, doch films met een
opbouwend karakter en om deze te kunnen vervaardigen, heeft men
meer aan gave, eerlijke mensen, dan aan geraffineerde filmhelden.
Velen zullen met genoegen willen medewerken om hun naaste iets
goeds te verschaffen Dezulken vragen voor hun diensten ongetwij-
feld een vergoeding, doch deze zal aanmerkelijk minder behoeven te
zijn dan de honoraria die men filmsterren voor hun zgn. „verfijnde
kunst" uitbetaalt." 1

En ook in het dagblad „Trouw" van 9 dec. 1954 las ik: „ ... het uit-
eindelijk doel moet wel zijn dat bier goede films worden gemaakt,
66k films met een Christelijk getuigenis."
De bedoeling die hierachter zit lijkt me zeer sympathiek. Alleen, wat
stelt men zich voor?
Ongetwijfeld heeft men op het oog documentaire, populair-weten-
schappelijke films, natuurfilms, reportages e.d. Maar het is duidelijk
dat het vooral gaat om de speelfilm. Meent men werkelijk, dat
men die zelf kan maken? Nu ik ook! Maar zo terloops, bij wijze van
incident. Meer echter beslist niet!
Waarom zeg ik dit zo stellig? Omdat ik het funest vind, dat deze zaak
zo danig wordt onderschat.
Immers: de film veronderstelt het drama. Ze is een vorm van toneel-
spel. Het toneel is al zeer oud. Wat hebben de christenen op de
planken gepresteerd in de loop der eeuwen? Op zijn zachtst gezegd:
niet veel! Er is zelfs niet het begin van een christelijke visie op het
toneelspel! Men organiseert dan ook geen actie om tot het schrijven
van christelijke toneelstukken te komen, en om christelijke toneel-

1 Dit las ik in het orgaan van „De Algemeene Protestantsch-Christelijke film-
stichting". Alproch-film van mei 1947.
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gezelschappen op te richten. Natuurlijk wordt er wel toneel gespeeld
onder en door christenen. Maar het mag toch geen naam hebben.
Waarom zouden we dat nu wel doen ten aanzien van de film? Ligt
het daar anders? Veronderstelt dit niet dramatische bedrevenheid en
visie? Kunnen we het hier wel even onder ons fixen? Het denigrerend
spreken over Hollywood geeft wel die indruk!
Men zij fiier echter op zijn hoede! 1k wil het graag met iedereen eens
zijn die weinig van Hollywood hebben moet. Er zal wel veel op aan
te merken zijn vanuit de christelijke levensopvatting. Maar één ding
staat toch wel vast: ze kennen daar het vak! Er wordt daar hard en
bekwaam gewerkt. En er wordt daar ook onbarmhartig geselecteerd!
Ze zijn maar niet zo gauw tevreden.
En wilden wij daartegenover komen aanzetten met een paar gave, ge-
zonde kerels zonder een dergelijk goed geoutilleerd en geselecteerd
bedrijf achter ons? Laten we nou toch wijzer wezen! Daar kan wel
eens iets aardigs uit te voorschijn komen. Maar dat is dan ook alles!
En zelfs wordt het bepaald gevaarlijk wanneer men deze films namens
een christelijke vereniging gaat spelen als produkten van christelijke
fllmindustrie. De echt christelijke film zal altijd een witte raaf blijken.
En voor het overige wordt de naam christelijk misbruikt voor iets
waarvan je hoogstens kunt zeggen: niet onaardig en geen bezwaar.
De vergelijking met de radio gaat in het geheel niet op. De radio be-
strijkt een veel breder gebied.
1k meen dat ook hier in de beperking zich de meester moet tonen.
Men bestrijde de monopolistische positie van de bioscoop-bond. Men
stimulere een deskundige filmkritiek in de christelijke pers. Men ont-
ketene een felle actie tegen de slechte film (op de manier waarop men
campagnes organiseerde tegen drankmisbruik en beeldromans).
En voorts stichte men, waar het mogelijk is, vrije filmlokalen, die
selecte films vertonen zonder de pretentie, dat ze christelijk zouden
wezen. Zo of en toe kan er wel eens een op het doek verschijnen en
dan zijn we er dankbaar voor.
Meer moeten we niet doen, want anders versnipperen we onze aandacht
aan een onderneming waarvan we bij voorbaat weten dat we er ons
toch aan vertillen. En er is nood genoeg in de wereld der christenen!
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C. ONS VLEES

De christen heeft drie vijanden, zo werd ons van jongs of geleerd:
de duivel, de wereld en ons eigen vlees. We willen nu ook over de
laatste iets zeggen. Ze is zeker niet de minste We hebben er in te doen
met ons zelf, maar dan in de oude, onbekeerde toestand. De zonde in
ons is nog lang niet overwonnen. En ze laat zich nog geducht merken
ook. Misschien zijn wij zelf wel de ergste vijanden van onszelf. Paulus
heeft het tenminste ontzaglijk te kwaad gehad met zichzelf: „Ik ellen-
dig mens ! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods ?" riep hij
ten einde raad. En nu was het einde van zijn raad wel het begin van
Gods evangelie voor hem. Maar ondertussen was hij aan die aangrij-
pende tweestrijd met zichzelf, dat is met zijn vlees, toch bijna te
gronde gegaan.
Geruime tijd heeft men wel gemeend dat dit „vlees" enkel aan het
licht kwam in onze sexuele driften en ons zinnelijk begeren. En velen
denken er nog zo over. Hoe meer een mens zich van de sexualiteit
bevrijdde, hoe minder „vleselijk" hij zou wezen. In deze gedachten-
gang is dus de zonde speciaal aan het zinnelijke leven gebonden.
Het puur geestelijk leven zou er vrij van wezen. Het blijkt echter, dat
de Schrift een heel andere opvatting van het „vlees" heeft. Paulus
spreekt bijvoorbeeld van „vleselijk verstand". Toch hebben „vlees"
en sexualiteit wel degelijk iets met elkaar te maken. En omdat over
de sexualiteit nogal wat te doen is tegenwoordig, zou ik daarover in
dit verband iets willen zeggen.

I. SEXUALITEIT

De Here heeft de hemel en de aarde geschapen en op de aarde heeft Hij
de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt
Dit is het uitgangspunt voor elke christelijke bespreking van het sexu-
ele leven.
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Wat houdt dit in?
Allereerst dit, dat ook het geslachtelijke leven valt onder de slotsom
van het scheppingsrapport: „En God zag alles wat Hij gemaakt had,
en zie, het was zeer goed." (Gen. 1 : 31). Zelfs wordt de schepping
van het geslachtelijk onderscheid in één adem genoemd met de schep-
ping van de mens naar Gods Beeld! Gen. 1 : 27 vertelt immers: „En
God schiep de mens naar Zijn Beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;
man en vrouw schiep Hij hen." Dat is wel zeer veelzeggend!
God schept geen onkuis-heden! En onbetamelijkheid heeft met het
beeld Gods niets uit te staan! Evenals het menselijk brein een ongelofe-
lijk mooi werkstuk van de Schepper moet worden genoemd, is de
sexualiteit een indrukwekkend staal van Gods scheppend vermogen.
In Openb. 4 werpt de visionnair Johannes door een geopende deur een
blik in de hemel. Hij ziet daar Gods troon en om die troon liggen in
aanbidding de vierentwintig vertegenwoordigers van de kerk aller
eeuwen en de vier representanten van de ganse schepping. Beide groe-
pen brengen God hulde. De kerk doet het met deze woorden: „Gij
onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer
en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en
werd het geschapen." Dat zegt zij ook van het sexuele leven: „Gij
hebt het geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen."
Ook de geslachtelijkheid is een goed ding. Het is er om Gods wil. Hij
ontvangt er de heerlijkheid, de eer en de macht om! Vandaar dat de
Schrift zo open en gewoon over alles wat met het sexuele leven samen-
hangt spreken kan. De bijbel doet hier in het geheel niet geheimzinnig
Wie denkt hier niet aan het Hooglied en aan Hosea en aan Ohola en
Oholiba in Ezechiël? Soms slaan de vlammen ons uit in preutse ge-
geneerdheid, als de Schrift hier Gods werken bij de naam noemt. Wij
reserveren dit immers voor stiekeme achterklap, schuine mop - o
die schuinlijnigheid in onze humor! - en pornografie! Prof. Dr H.
van Oyen heeft in „Wending" iets gezegd over „de invloeden in de
kerkelijke opvatting van het geslachtsleven, die alles wat daarmede
samenhangt als iets minderwaardigs en „onzedelijks" hebben gestem-
peld. Die invloeden zijn langzamerhand vanuit oude heidense op-
vattingen over de verhouding van stof en geest, waarbij de eerste als
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het boze element werd gekwalificeerd, ook in het christendom bin-
nengedrongen, en zij hebben niet het minst ook in ons land in pro-
testants-kerkelijke kringen een onheil veroorzaakt, waarvan het on-
noemelijk leed enkel aan God bekend is. De pastorale praktijk wijst
het telkens weer uit, hoezeer tal van levens dikwijls tot in hun diepste
wortels krank zijn doordat een der gewichtigste levensaderen van het
menselijk bestaan: de verhouding tot het andere geslacht, vergiftigd
is door de donkere angst voor de als zodanig aangevoelde drang der
geslachtelijkheid." Van Oyen gaat dan door: „En dat, terwijl de
Bijbel op de meest verheven wijze deze dingen in het licht van Gods
Scheppingswoord plaatst! Terwijl slag op slag de Bijbel voor de ver-
houding tussen God en zijn Gemeente geen ander beeld kan vinden
dan de superieure verbondenheid, waarin twee levens in het huwelijk
elkaar voor goed gevonden hebben. Teksten als Ef. 5:22-23 stellen
huwelijk en lichamelijkheid onmiddellijk in betrekking tot de liefde
van Christus, waarmede Hij zichzelfvoor de Gemeente gegeven heeft,
haar ondanks haar zelve, zich rein en onberispelijk voor ogen stellend:
zo aanschouwen in het huwelijk man en vrouw elkaar, ondanks hun
wederzijdse gebreken, in het licht der liefde „rein en onberispelijk." 1

Wij behoeven hieraan niet veel toe te voegen. De aanvaarding van de
geslachtelijkheid als schepsel van God is van het grootste belang voor
de christelijke levenswandel. Niet mijn sexualiteit is vuil, maar mijn
hart „is boos en schuldig".
Hoe heeft de Here nu de geslachtelijkheid geschapen?
We moeten dan even aandacht geven aan het overbekende verhaal uit
Gen. 2. Het begint in vs 18 met de mededeling van het plan van God:
„En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal
hem een hulp maken, die bij hem past." De uitspraak: „het is niet
goed" slaat duidelijk terug op het telkens weerkerende scheppings-
refrein uit Gen. 1 : „en zie, het was zeer goed." Wanneer God een
scheppingsdaad voltooid had was deze volmaakt. Deze volmaaktheid
werd dan vastgelegd in het rapport: zeer goed. Nu heeft de Here de

Prof. Dr. H. van Oyen: Christus en het sexuele leven. Wending. Jrg. 3.
Pag. 286.
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mens in verschillende stadia geschapen: eerst formeerde Hij hem van
stof uit de aardbodem, vervolgens blies Hij de levensadem in zijn
neus, en ten slotte bouwde Hij uit een van zijn ribben de vrouw. Zo-
lang die achtereenvolgende scheppingsperioden van de mens nog
niet beeindigd waren kon over de mens nog niet een goed scheppings-
rapport worden uitgebracht. Dat is de bedoeling van Gen. 2:18: de
man alleen is een onvolledig schepsel. Hij is een torso. Hij is niet af.
Vandaar dat de uitdrukking • „een hulp, die bij hem past" ook niet
zoveel betekent als een „hulp in de huishouding". Want dan zou iets
bedoeld wezen van een mindere waarde dan hijzelf. Wanneer een
beeldhouwer een werkstuk bij gedeelten voltooit, zou het wel heel
vreemd wezen als het zijn opzet was om het tweede deel van minder
allooi te doen zijn dan het eerste! Juist omdat het uiteindelijk resultaat
een artistieke eenheid moet wezen, zal hij er naar streven aan alle
onderdelen dezelfde artistieke waarde te geven. Men kan dan onmoge-
lijk zeggen dat bepaalde delen gemist kunnen worden, omdat alles
onmisbaar is voor het gehele kunstwerk. Het beeld is artistiek niet af
zonder al zijn delen. Zo is het met man en vrouw. Zij zijn niet vol-
tooid als schepping zolang zij elkaar niet hebben. „Hulp die bij hem
past" betekent voor mij dan ook zoveel als: onmisbare wederhelft.
De man alleen is half werk.
In nauw verband hiermee blijkt Adam dan ook de drang te gevoelen
naar datgene zonder hetwelk hij onvolledig is. Hij gaat op onderzoek
uit. God geeft hem die opdracht. Maar wat is nu het merkwaardige?
Dit onderzoek loopt uit op algehele beheersing. Adam gaat immers
namen geven, d.w.z. hij gaat de gehele dierenwereld rubriceren. De
mens blijkt een groot organisator. Hij stelt van alle dieren hun eigen-
aardigheid vast, om die vervolgens in een formule onder woorden te
brengen. Zo weet hij wat ze waard zijn. Die waarden vergelijkt hij
onderling, en brengt ze onder in een uitgebreid namenregister. Dat is
Adams grootse roeping: de schepping organiseren en mobiliseren tot
de universele cultus van de cultuur. Maar zijns gelijke vindt hij niet.
Heel zijn onderzoek leidt tot onderwerping, maar niet tot ontmoeting
met zijn ambtgenoot! Dit is een zeer belangrijk gegeven. Beheersing is
blijkbaar niet het enige wat Adam nodig heeft, hij streeft ook naar de
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ont-moeting ! Het wezenlijke van de verhouding tussen man en vrouw
is blijkbaar niet de heerschappij van de een over de ander: die bereikte
Adam wel in het dierenrijk! Hij zocht en reikhalsde naar gemeenschap!
Het lijkt me van groot belang voor de christelijke levenswandel om
hierop de aandacht te vestigen: in den beginne gaf God geen heer-
schappij aan de man over de vrouw. Die heerschappij is evenals het
zweet zijns aanschijns een gevolg van de zonde. Wie daarom aan die
heerschappij absoluut wil vasthouden, schaffe ook zijn zakdoek af!
Een geheel andere kwestie is het, of de man in het huwelijk niet als het
hoofd van deze verhouding heeft op te treden. Inderdaad is dit zo.
Maar er is uiteraard wel enig verschil tussen hoofd en heerschap!
Bovendien betreft het hier een vrijwillig aangegane verhouding,
waarin de vrouw zich op de voorwaarde van liefde onderschikt aan de
man Zijn positie is die van de verantwoordelijke figuur die geroepen
is tot leiding. En deze roeping geschiedt niet uit verdienste maar uit !outer
welbehagen!
Zo staan man en vrouw naast elkander: de een is niet volledig zonder
de ander. Vandaar die hun ingeschapen drang naar elkaar. Want de
vrouw is als vrouw geheel wat de man behoeft, en de man is dat als
man. Dat is dan ook de gedachte die Adam in zijn welkomstlied legt:
„Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees;
deze zal „mannin" heten, omdat zij uit den man genomen is." Gen.
2:23. De man herkent zichzelf in zijn vrouw. Dienovereenkomstig
luidt dan ook de conclusie: „Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees
zijn", 2 :24. Samen zullen zij één harmonieus mensenbestaan vormen.
Daarvoor zal zelfs de bloedsband met de ouders moeten wijken. Zij
komen als één persoon voor den dag. Freule van Asch vanWyck heeft
dat uitnemend uitgedrukt in de titel van haar boek: „Tweezaam is de
mens" .1 Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens.
Christus heeft eens gezegd, dat de zonde niet vergadert, maar ver-
strooit. Het behoort tot het wezen van de zonde, om de gemeenschap
op te heffen en uit elkaar te doen vallen. Dat is nu met name gebeurd

1 C. M. van Asch van Wyck: Tweczaam is de mens. Amsterdam, 1950.
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op hct gebied van de scxualiteit. Juist dat gebied is door de zonde
aangetast. En een van de meest kenmerkende symptomcn daarvan
is, wat wij zouden willen noemen, de uitzondering van het sexuele leven.
Men maakt de geslachtelijkheid los van de geschapen samenhang met
het huwelijk. De man wordt als driftwezen apart gesteld tegenover de
vrouw met haar „sex appeal". Beiden worden gegeneraliseerd tot
mannelijk en vrouwelijk wezen in het bezit van een geslachtelijk
apparaat, dat werkt als een domme kracht. Je moet er wel aan toe-
geven, want anders wordt de mens neurotisch en gaat hij met coin-
plexen lopen. De man heeft dan zekere rechten als mannetjes-dicr en
de vrouw heeft die als het wijfje. Bevrediging van deze driften is niet
anders dan een natuurnoodwendigheid. Zo zijn we nu eenmaal.
De moderne samenleving speculeert demonisch op dit isolement en
gaat het apart gezette sexuele overbelichten, zodat de mens hoe langer
hoe meer slaaf wordt van ongerichte driften! De bioscoop exploiteert
met duidelijk succes deze gedesorienteerde hartstocht, de reclame doet
het steeds meer, de moderne dans en heel het moderne amusement
enz. Zo wordt de man met zijn sexualiteit alleen gesteld en de vrouw
als geslachtelijk wezen afgezonderd; en intussen worden zij in hun
isolement blootgesteld aan ecn waar bombardement van zinnelijke
prikkels.
Het ligt ook geheel in deze lijn om nu van nood te gaan spreken. Hoe
kan het ook anders: men heeft de kernsamenhang tussen man en
vrouw gespleten, en nu zoekt de vrijgekomen kernenergie zich tome-
loos een uitweg. Aileen, men gaat nu van de nood een wet maken, om
allerlei geslachtelijke onnatuurlijkheden te billijken. Alles wordt ver-
klaard en goedgepraat. Het abnormale wordt normaal.
Gelukkig zijn vele instantics ook met groot elan werkzaam om goede
voorlichting te geven en overal te helpen, waar er maar behoefte aan
is. De kerken worden eveneens hoe langer hoe meer wakker op dit
terrein. Van groot belang zijn de bureaus voor huwelijks- en gezins-
moeilijkheden, wanneer zij in verantwoorde handen zich bevinden.
Maar intussen gaat de kernsplitsing door. Ik denk hier aan de Ameri-
kaanse publikatie die al zo heel veel stof heeft doen opwaaien en be-
kend staat onder de naam van het Kinseyrapport: Sexual behaviour in
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the human male. Het werd gepubliceerd in 1948. Wie het leest moet
er terdege mee rekenen dat het hier gaat over de Amerikaanse maat-
schappij. Maar desondanks heeft het ons ook in Nederland veel te
zeggen. Tenslotte is Amerika's invloed hier niet gering. En al mag ons
yolk gelukkig over het geheel misschien zich nog wat meer aan de
christelijke zeden gebonden achten, toch krijgt ieder die in de maat-
schappij onder de mensen werkt met deze dingen te maken. In het
eerste deel - en meer is nog niet uitgekomen - wordt in het bijzonder
het sexuele gedrag van de Amerikaanse man van het blanke ras be-
handeld. Het gaat mij om enkele cijfers die daar worden genoemd.
Volgens dit rapport heeft 85% van de totale mannelijke bevolking
geslachtsverkeer voor het huwelijk, bijna 70% heeft contact met
prostituées en verder mag er van uitgegaan worden, dat bijna de helft
van al de getrouwde mannen buitenechtelijk geslachtsverkeer kent of
heeft gekend. Bepaald onheilspellend vind ik de manier waarop Kin-
sey betoogt dat de wetgeving niet in overeenstemming is met de
werkelijkheid op sexueel gebied, en dat zij daarmee veel meer zal
moeten rekenen. Wij zitten veel te veel onder de dwang van de sexuele
moraal van Joods-christelijke allure. Wet en moraal moeten zich zo
langzamerhand eens voor de feiten gaan buigen!
Christus, zo zeiden we daarnet, heeft eens het ontdekkende woord ge-
sproken: de zonde vergadert niet, maar ze verstrooit. De zonde fungeert
als breekijzcr in het leven. Kan het duidelijker blijken dan uit dit rap-
port? Om te beginnen ontmoeten we hier de mens zonder God. Dat
is de eerste breuk in zijn bestaan. Maar de wig ging verder en spleet
de eenheid van man en vrouw in tweeën. Deze beiden stonden nu
tegenover elkaar als twee lust-generatoren. Daarmee was ook een
scheur gemaakt binnen de mannelijke persoonlijkheid zelf. Zijn
sexuele driftleven werd uit het geheel van zijn mannelijk bestaan
„uitgeprepareerd" en op zichzelf gesteld. Zo werd hij gereduceerd
tot sperma-producent. Wet en moraal moeten nu met dit reductie-
proces in overeenstemming worden gebracht. Deze bruisende ener-
giebron moet tenslotte uitwegen hebben waarlangs hij zich kan ont-
laden. De tot wijfje gedegradeerde vrouw kan voor dat doel uit-
nemend geexploiteerd. Haar „sex appeal" wordt geraffineerd ont-
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wikkeld om de zaad-generator aan de gang te krijgen en de produktie
te kanaliseren. Het huwelijk wordt als een van de kanalen wel gewaar-
deerd. Als zodanig kan het de geslachtsdriftkoppen echter slechts matig
voldoen. Daarom wordt enerzijds alles in het werk gesteld om de
sexuele functie van de echt tot het uiterste op te voeren. Allerlei voor-
lichting wordt in die zin gegeven. Ik heb hier voor me „Liefde zonder
vrees" van Dr. Eustace Chesser. Het boek is vertaald uit het Engels en
de oorspronkelijke titel luidt: „Love without fear". Op de omslag
staat te lezen: „Negev van de tien gehuwden genieten nimmer ten
volle de vreugden die de sexuele verhouding kan brengen. Deze
openhartige gids leert de techniek van de liefde zonder vrees." En aan
de binnenkant van deze omslag vindt men een heel verhaal over andere
boeken van dit soort die alleen maar feiten-kennis zouden verstrekken.
Dr Chesser zou zich echter het lot hebben aangetrokken van „duizen-
den mensen, wier leven jammerlijk onbevredigd is, . ." Wat al die
andere boeken niet leren, dat „is de techniek, juist datgene, wat de
eenvoudige man en zijn vrouw en wat de jonge, ongehuwde mensen
nodig hebben, die hun leven beter hopen in te richten, dan hun ouders
hebben gedaan." Het huwelijk lijkt alleen nog te redden door een
zeker sexueel hedonisme. Pas wie het als genotmiddel tot het uiterste
kan opvoeren zal bevrediging ontvangen. „Plaisir d'amour" is nog het
enige bindmiddel. Aan de andere kant wordt er door velen naar ge-
streefd de sexuele omgang te bevrijden van de huwelijksband. Wan-
neer nu toch eenmaal man en vrouw tot mannetje en wijfje zijn
verdierlijkt, en hun onderlinge gemeenschap in het huwelijk terug-
gebracht is tot een Touter lust-contact, waarom zou dit contact dan
binnen dergelijke perken gehouden worden? Wat is er dan tegen bui-
tenechtelijk geslachtelijk verkeer ? Vergt sexuele hygiëne niet, dat de
samengeperste energieën zoveel als het maar mogelijk is worden ont-
laden? Men moet de mensheid van al die valse spanningen afhelpen!
Dit vuil wordt in onze eeuw dagelijks ingespoten in de bloedvaten
van onze menselijke samen-leving. Door deze infectie heeft de huwe-
lijksmoraal ook in ons land onnoemelijk geleden. Het aantal echt-
scheidingen is onrustbarend toegenomen. En het meest onheilspel-
lende is wel het motief waarom men elkaar vaak loslaat. Als de par-
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tijen elkaar niet meer het gewenste genot kunnen verschaffen, hebben
ze elkaar ook niet meer nodig. Niet voor niets zijn de huwelijksboe-
ken die een maximum aan sexueel genot als basis voor het goede
huwelijk voorspiegelen zo in trek.
Wij hebben hier met een typisch twintigste-eeuws verschijnsel te
maken. In de vorige eeuw was in dit opzicht de invloed van de chris-
telijke conventie in de gekerstende landen op de massa nog groot.
Niet dat de mensen toen beter waren. Ook toen waren er vele slechte
huwelijken, waar de echtelijke band knelde. Maar de mogelijkheid,
dat deze echt ook zou kunnen worden verbroken, werd veel minder
te baat genomen.
Dat is nu radicaal veranderd.
Zeer veel echtscheidingen en opgebroken huwelijken zijn een gevolg
van de omstandigheid, dat beide partijen hun huwelijk aangingen
met diep in hun hart de stile overtuiging, dat hun samenzijn niet voor
het leven was, maar eventueel kon worden verbroken. Deze huwe-
lijken — en het moeten er niet zo weinige zijn — worden uiteraard op
zand gebouwd. Elke strootje kan daar de weg versperren. Er behoeft
maar weinig te gebeuren of er wordt met de portefeuille gerammeld.
De trouw verdwijnt.
Er is hier maar één mogelijkheid voor de christelijke levenswandel in
het huwelijk: terug naar de Schrift!
Het volk Israël heeft een zeer ernstige geestelijke strijd moeten voeren
tegen het godsdienstig leven van de hen omringende Kanaänieten.
Hun eigenlijke opdracht bij de intocht in het beloofde land was de
algehele vernietiging daarvan. Aan deze opdracht hebben zij niet
voldaan. Sterke groepen Kanaänieten hebben zij in hun midden laten
leven. Dit heeft tot gevolg gehad een eeuwen-lange worsteling met de
Kanaänitische cultuur. Met grote verbittering werd deze kamp

telkens weer gevoerd. En groot was de toorn des Heren wanneer Zijn
yolk weer eens had gecapituleerd voor deze verderfelijke invloeden.
Uitermate zwaar werden de Israëlieten daarvoor dan gestraft. Bekend
is ook het forse optreden van Elia tegen de door Izebel ingevoerde
dienst van de Tyrische Baal. En de koning Jehu heeft later wat er van
deze godsdienst in Israël bestond, op moord-dadige wijze uitgeroeid.
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Wat is nu de reden van dit zeer felle verzet tegen het baalisme? Deze
is ongetwijfeld te vinden in de aard van deze cultus. Men vindt hier de
geslachtonderscheiding der mensen op de godheid overgebracht.
„Naast den mannelijken baal staat de vrouwelijke baalat.". De aandui-
ding baälat is „op den achtergrond gedrongen door den eigennaam
Astarte, die de godin werd der vrouwelijke voortbrengingskracht .. .
Zij is de godin der zinnelijke liefde en wellust aan wier dienst zich
zowel qedesjim (St. Vert.: schandjongens) als qedesjoth (St. Vert.:
schandmeisjes) wijden, die hun geslachtsleven in dienst stellen der
godin, welker tempel dan ook het immer groenende boschje was,
waar aan alle vuige zinnelusten werd bot gevierd . . . Daannaast vinden
we de godin Asj era . . . En het is j uist deze vereering van Astarte-Asj era,
die haar wellustig stempel op het godsdienstig leven der Kanaänieten
heeft gedrukt. De opgravingen hebben dan ook de profetische
tekening van de zedelijke verwording van Kanaäns religie volkomen
gerechtvaardigd. De z.g. „phallische emblemata", gevonden op de
„hoogte" van Gezer spreken van de vereering van het manlijke lid
als zinnebeeld van de vruchtbaan makende natuurkracht, en geen huis
kan worden blootgelegd, of we vinden er de terra-cotta-plaquettes
van de wellustige „moedergodin" in staat om de laagste hartstochten
gaande te maken. Bij groote hoeveelheden zijn ze tot ons gekomen,
de Astarte-beeldjes, de afbeeldingen eener naakte vrouw, die hare
naaktheid den toeschouwer aanbiedt en daarbij gewoonlijk nog door
een handgebaar aan haar onrein bedoelen uiting geeft. Geen wonder,
indien hier evenals in Babel iedere vrouw ten minste éénmaal haar
eerbaarheid prijs gaf aan Astarte-Asjera". Aldus Prof. Dr. A. Noordtzij
in zijn bekende boek „Gods Woord en der eeuwen getuigenis".1
Zien we hier niet hetzelfde verschijnsel, dat we daarnet tekenden als
de zonde in de moderne opvattingen over de sexualiteit ?
De geslachtelijke wellust wordt uit zijn voegen gelicht. Man en vrouw
worden geisoleerd tot sexueel geladen wezens. Deze wezens worden
vervolgens vergoddelijkt. Het met hen verbonden driftleven krijgt

1 Dr. A. Noordtzij : Gods Woord en der eeuwen getuigenis. Kampen. Derde
druk. 1936. Pag. 351-352. Dit boek is nog stceds bruikbaar om de actualiteit
van de bijbclse oudheidkunde te docn zien.
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dus een overheersende plaats in de wereld. En de geslachtskenmerken
van mannetje en wijfje worden in beelden geaccentueerd om de aan-
schouwers in vuur en vlam te zetten.
De Here neemt deze Kanaanitische levenshouding zeer ernstig en
rust niet voordat Zijn volk Israël deze volkeren in zijn omgeving
radicaal heeft uitgeroeid. En alle symptomen van eenzelfde gedrag
bij Zijn volk worden met de zwaarste straiten tegengegaan. De zonde
waarin de geslachtelijkheid helemaal wordt losgemaakt van de door
God geschapen gemeenschap tussen man en vrouw, nl. sexuele ver-
menging van mens en dier, en homosexualiteit gelden dan ook als
een mateloze gruwel. Daarentegen wordt de, de gehele mens om-
vattende eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk op zeer hoge
waarde gesteld. Verbreking van het huwelijk wordt met de dood
gestraft.
Op deze wijs werkt het O.T. de grondregel voor het menselijk sexuele
leven uit : „die twee zullen tot één vlees zijn", zoals die bij de schepping
van de vrouw werd geformuleerd. En de verrukking van het echte,
waarachtige huwelijk wordt bezongen in het Hooglied: hier komt de
geslachtelijkheid ten volle tot zijn recht in het liefdesspel van bruidegom
en bruid. Er is geen woord Frans bij ! Maar ook geen jota schandelijk-
heid ! En ondertussen worden de samenhangen in acht genomen: „mijn
geliefde is van mij en ik ben van hem", 2:16. En het geheel staat niet
in het teken van de grillige en ongerichte wellust, integendeel: funda-
ment en perspectief van deze hartstochtelijke gemeenschap blijkt te
wezen de bestendigheid van de trouw tot in de dood:
„Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde, onverbiddelijk als het rijk van
de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuur-
gloed des Heren.
Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar
niet weg.
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men
hem afwijzen.
Hooglied 8:6, 7.
Het komt mij voor, dat de traditionele verklaring van het Hooglied als
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een allegorie op de verhouding van Christus en Zijn gemeente tekort
doet aan de duidelijke strekking van deze liederenbundel als ode op
het gave huwelijk. Het Hooglied biedt ons de „variations sympho-
niques" op het bruiloftslied van de eerste mens in het paradijs. De
gangbare allegorische verklaring vindt blijkbaar deze inhoud van het
lied alleen maar aards en legt over de naakte waarheid de sluier van de
vergeestelijking. Bij Adams bruiloftslied gebeurt dat in de regel niet.
Waarom hier dan wel? Soms omdat bier zo maar over borsten en
navel gesproken wordt ? De levenshouding in de wereld van toen en
nu op dit gebied is overigens ruimschoots voldoende als vingerwijzing
ter verklaring van de opname van deze bundel in Gods Woord: het
pure huwelijk als onverbrekelijke eenheid tussen man en vrouw naar
hun gehele tijdelijke bestaanswijze is in de werkelijke zin des woords:
een open baring!

2. ZULLEN WE DANSEN?

De Heilige Alphonsus de Liguori moet de dans genoemd hebben
geen „actus libidinis sed laetitiae". Dit betekent: geen uiting van
geslachtsdrift, maar van vrolijkheid. Velen willen tegenwoordig op
grond van dezelfde gedachte het dansen inlijven bij het christelijk
leven. Men wijst dan graag op de christelijke blijdschap. De wereld is
van God. Jezus heeft ons met God verzoend. Nu kunnen we het leven
anders aankijken. Wij zijn verlost, God heeft ons welgedaan! Deze
blijdschap, zo redeneert men dan verder, kan niet verborgen blijven.
We moeten daaraan op de een of andere manier uiting geven. Nu is
ons lichaam het orgaan waarmee wij aan wat in ons hart leeft concrete
expressie schenken. Met name de bewegingen van ons lichaam zijn
daarvoor zeer belangrijk. Er is dus alle reden voor om die bewegingen
zo te stileren, dat wij de natuurlijke behoefte van de mens om zijn
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vreugde motorisch te beleven vervullen in een schone vorm. Men
heeft dan ook al de bijbel weer bij de hand en confronteert ons met de
vertrouwde figuren van Mirjam bij de Schelfzee, Jefta's dochter en
David voor de ark. En inderdaad, het luchtgeven aan intense vreugde
is een belangrijk motief voor de dans. De klassieke Indianendans van
onze vlegeljaren is er een duidelijk specimen van.
Intussen is dit niet het enige dansmotief zoals bekend kan wezen.
Walter Schubart zegt in zijn „Erotiek en Religie": „Hij, die naar reli-
gieuze en erotische versmelting streeft, kent de mystische natuur en de
mystische mogelijkheden van dans en muziek. Hij kent ze echter niet
alleen als uiting der extase, maar ook als middel om de extase op te
wekken. Zo wordt de dans een helper van den erotischen en religieu-
zen versmeltingsdrang. Het is den dans eigen, dat hij door zijn rhyth-
mische beweegkracht de ziel in schommeling brengt en dat hij haar
geneigd en paraat maakt, om uit te stromen en met een vreemde
persoonlijkheid samen te vloeien. Deze ontzelvigende versmeltings-
kracht van den dans wordt bij den parendans sterker erotisch geaccen-
tueerd dan bij den solo- en groepsdans.” 1

Prof. Dr. G. v.d. Leeuw wijst op een derde motief: „Van den dans
gaat een dwingende werking uit''. 2 Het gaat daarbij „om de mobili-
satie van macht. De kringvorm is daarbij niet ongebruikelijk: een
magische cirkel wordt om het begeerde machtsvoorwerp getrokken,
dat daardoor in de macht der dansende gemeenschap geraakt. De
krijgsdansen dragen in den regel weer meer het karakter van een pan-
tomime, een spiegelgevecht, wel eens de generale repetitie van den
oorlog genoemd, in werkelijkheid het met magische kracht voordoen
van hetgeen straks in den krijg behoort te geschieden Inzonder-
heid de gemeenschapsbeleving, die door de nauwe aanraking der
lichamen . . . het gemeenschappelijke rhythme en de volkomen ge-
ordende beweging ontstaat, is hier van belang; men heeft tezamen

Prof. Walter Schubart: Erotiek en Religie. Vertaling van Herman Hana.
Haarlem, 1941. Pag. 158-159.
2 Prof. Dr. G. van der Leeuw e.a. : De Godsdiensten der Wereld, I. Amsterdam.
Tweede druk, 1948. Pag. 43.
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deel aan bewegende goddelijke krachten: een soort communie ." 1

Wij komen op deze typering nog even terug.
Een bijzonder mooie karakteristiek van de religieuze dans bij een
„primitief yolk vond ik in het zeer interessante boek van Dr. J. van
Baal: „Over Wegen en Drijfveren der Religie". Om het belang van
de zaak wil ik hier een beschrijving van zo'n dans van hem overnemen :
„De dans is het centrum der feestviering en men danst ontzaglijk veel.
Maar alleen de gad-zi is vrolijk. Samb-zi en weiko-zi missen alle uit-
bundigheid. Ik heb alleen de laatste meegemaakt, een waarlijk onver-
getelijk schouwspel. De prachtig uitgedoste, met eigenaardigen pas in
twee tegen elkander in draaiende ringelrijen rond een groot vuur lopen-
de mannen, de hoge gestalten met hun golvenden hoofdtooi verlicht
door flakkerende flambouwen, door vrouwenhand rond hen opge-
houden, het zware dreunen der reusachtige trommen en het sombere,
ver-dragende gezang zijn van een melancholieken ernst, die meer dan
jets anders geschikt is, om het den toeschouwer duidelijk te maken,
dat in dit wild barbarendom eigen schoonheid en harmonie leven,
welke al die onbeschaafdheid en wildheid opnemen in de sonore tonen
van het lied, waarvan niet de woorden doch uitsluitend de klank be-
teekenis heeft. In die klank zingt jets van duistere en vastberaden groot-
heid, vol sombere kracht, zodat het den toeschouwer eensklaps als een
huiver over den rug loopt, omdat hij er de dreiging in speurt van een
te nauwer nood ingehouden kracht, die ieder ogenblik als een lawine
kan losbarsten. Eerst daar begrijpt men, waarom men ze mooi vindt
in hun groteske vcrsiering, met hun slagtanden, hun haardos, hun
staart en hun verenpronk: de fierheid, waarmee zij dit alles dragen,
verleent het de schoonheid van den mens, die waarlijk zichzelf durft
te zijn. Men kan nu trachten zulk een dans te beschrijven of te foto-
graferen : het voornaamste echter blijft juist dat, wat zich aan (maze
nuchtere en o zo kritische methode dreigt te onttrekken, het feit nl.
dat deze mensen jets beleven en jets uitdrukken, dat zich niet in woor-
den zeggen laat en met een verwijzing naar erotiek niet valt of te doen.
Men behoeft deze lieden niet te vragen, waarom ze dansen en juist zo

A.w., pag. 46.
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dansen. Wie meent, daarop ooit een antwoord te zullen krijgen, is een
Pluizer. Het doel van zulk een dans kan nooit iets anders zijn dan die
dans zelf, omdat in dien dans iets beleefd wordt, dat woorden te
boven gaat." 1

Dr. Van Baal concludeert clan dat het dus in de dans evenals in hun
ritus gaat om het „beleven van een onbestemd iets, uitdrukken, bege-
leiden." Men zal dit misschien vaagheid noemen. Dat is uitstekend als
men dan maar verstaat, „dat deze vaagheid het eigenlijke wezen van
den ritus en van den dans wordt." 2

De schrijver betoogt dan verder dat in ritus en dans de eenheid beleefd
wordt met de natuur en de gemeenschap. Deze mens „stelt er de een-
heid, zijn deel-hebben aan de natuur en haar totaliteit, als ware zij een
voldongen feit. Allen doen mee aan één groot schouwspel, één groot
bewegen, dat de uitdrukking is van dat feit. Wanneer zij zich samen
ten dans scharen, doen allen op dezelfdewijzevreemd en in dat vreemd-
doen doorstroomt hun éénzelfde levensgevoel en tenslotte woeden
allen hun lusten uit in de sexuele promiscuiteit, die ermede verbonden
is en waarin zij zich laten verzoenen met het leven, waarin zij weer
worden opgenomen in het totaal der gemeenschap . . . De last der
verenkeling wordt hier weggenomen. Allen zijnhier gelijk en doen hier
eender. Niets is beter geschikt om den mens van zijn eenheid met zijn
medemensen te overtuigen dan samen met die medemensen hetzelfde
op dezelfde wijze gek te doen. Dat is de verdienste van den dans, in
het bijzonder van zulk een massa-dans . Men beweegt mede, men
deint mede als een deel van het grote kluwen mensen, allen gelijk, allen
bezeten door dezelfde gedachten of, zo men wit gedachteloosheid". 3

Wij haalden zo enkele typeringen van de dans aan. Weliswaar kregen
we daarin voornamelijk met de „primitieve" dans te doen. Maar het
is mijn vaste overtuiging, dat hier wezenlijk dezelfde motieven in mee-
spelen als in ons modern dansen. Trouwens, onberekenbaar is de in-

Dr. J. van Baal: Over Wegen en Drijfveren der Religie. Een godsdienst-
psychologische studie, Amsterdam, 1947. Pag. 163.
2 A.w., pag. 163, 164.
3 A.w., pag. 292, 293.
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vloed van de „primitieve" dans op de moderne door de rol die de
negers daarbij hebben gespeeld. Van belang is de verscheidenheid van
drijfveren die tot het dansen leiden. De dans alleen toe te schrijven aan
pure levensvreugde is beslist te simpel. De versmelting met de natuur
en die met de naaste is wel een hoofdmotief. Daarin stemmen Schu-
bart en Van Baal overeen. Van der Leeuw wijst daarbij nog op de
dwingende werking die er van uitgaat. De dans doet iets. Er gaat kracht
van uit. Hij heeft iets magisch! Uiteraard zou er over de diepe drijf-
veren van het dansen veel meer te zeggen zijn. Het gaat me hier echter
alleen om het voornaamste. Wat betekent dit alles nu voor ons oordeel
over de moderne dans? 1k zou dan mijn eerste gedachte daarover zo
willen weergeven: dansen is een elementaire zaak.
Er bestaat op het ogenblik vrij algemeen een neiging om alles te ver-
simpelen. Dit hangt ongetwijfeld samen met het zo vaak reeds gesig-
naleerde streven naar nivellering. Al het bijzondere wordt gladge-
schaafd en complicaties worden niet geduld. Heel het leven moet tot
de eenvoudigste formules worden teruggebracht. In die lijn ligt ook
het oordeel van vele christenen over de dans als louter ritmische
vreugdeuiting. Dans zou niet meer wezen dan een onschuldig ver-
maak. Wel stemt men dan toe, dat het tegenwoordig door de massa
veelal bedorven is. Maar in net gezelschap, of, zoals sommigen het
stellen, in een christelijke club zou het zich kunnen losmaken van de
gangbare corrupte ontwikkelingen. Men zou dus een fatsoenlijke of
christelijke enclave kunnen stichten in het rijk van de moderne dans.
In zo'n enclave zou het dansen dan alleen beoefend worden als een
puur sociaal genoegen. Er zijn er zelfs die het in dat geval slechts zien
als een kwestie van een paar dansleraars en een verantwoorde keus uit
de reeks van bestaande dansvormen.
Dit is voor mij een duidelijk voorbeeld van simplificatie: een cultuur-
verschijnsel van grote diepgang wordt alleen beoordeeld op wat er
aan de oppervlakte van te zien is. Men zegt dat ijsbergen boven water
veel minder omvangrijk zijn dan daaronder. Een deskundig kapitein
zal daarom wanneer hij zo'n gevaarte tegenkomt niet denken: als ik
die ijsuitwas daar maar even omzeil, ben ik veilig. Hij zal daaren-
tegen rekenen met de ijsmassa onder water en een wijde boog om de
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berg beschrijven. Zo is het ook met de moderne dans. Hij betekent
oneindig veel meer dan een oppervlakkige vreugdeuiting. Hij is een
elementaire beleving. Daarin is hij echt dans. Daarmee stemt overeen,
dat we ook kunnen spreken van de moderne dans. Het is niet een on-
samenhangende groep van toevallige pretuitingen, doch vertoont een
duidelijk gemeenschappelijke karakteristiek. We kunnen ons de moder-
ne dans bijvoorbeeld niet voorstellen zonder de diepgaande invloed van
de Amerikaanse negers. Bepaalde nieuwe vormen en nieuwe „songs"
verspreiden zich in minder dan geen tijd over het gehele westen, enz.
We zullen op al de nuanceringen hier niet nader ingaan. Het gaat ons
hier om dit verschijnsel in het algemeen.
Prof. J. Huizinga heeft er over geschreven in zijn bekende studie:
Homo Ludens. Voor hem is de dans „Spel", ja zelfs „een der zuiverste
en volkomenste vormen van spelen" 1 . Mocht iemand daarbij soms
denken, dat Huizinga dus in de dans niet meer ziet dan een feestver-
maak, dan is dit echter een misverstand. Want wat is voor Huizinga
het Spel? Hij zegt er van: „In het spel hebben wij te doen met een voor
iedereen herkenbare, volstrekt primaire categorie van het leven, een
totaliteit, als er ooit iets is, wat dien naam verdient". 2 De kwalificatie
Spel tekent de dans dus als een elementair verschijnsel. En hoogst in-
teressant is daarom wat deze cultuurfilosoof van de moderne dans
zegt: „Is het verdringen van den rondedans, reidans en figuurdans door
den parendans, hetzij ronddraaiend als bij wals en polka, of voort-
schuivend als in jongeren tijd, te beschouwen als een verschijnsel van
verslapping of verarming der cultuur ? Er zijn redenen genoeg om het
te beweren voor wie de geschiedenis van den dans overziet in al de
hoge ontplooiingen van schoonheid en stijl, die deze heeft opgeleverd,
tot de opmerkelijke moderne herleving van den kunstdans toe. Zeker
is het, dat juist het spelkarakter, den dans zoo wezenlijk eigen, in de
hedendaagsche dansvormen vrijwel te loor gaat." 3 Huizinga ziet dus in
de dans een primaire categorie van het leven. En in de moderne pa-

1 J. Huizinga: Homo Ludens. Haarlem. Derde druk, 1951. Pag. 168.
2 A.w., pag. 3.
3 A.w., pag. 169.
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rendans vermoedt hij een teloorgaan van het wezenlijke in de dans.
Prof. Dr. G. v. d. Leeuw gaat daarop nader in.
Ook hij schrijft dan eerst over de dans in het algemeen. Wij zagen
reeds zijn voornaamste opvatting hierover. Voor hem is de dans „noch
een kunst in den eenzijdig aesthetischen zin van thans, noch een ver-
maak. Hij is half ritus, half arbeid, en beide tegelijk. De beweging
wordt in den dans geordend, vast, plechtig; maar geordend tot een
nuttig doel. Dansen en werken zijn bij de Mexicaanse Indianen nauw
verwante begrippen. De inspannende dans gedurende vele dagen geldt
als onontbeerlijk voor het gelukken van den oogst. De primitieve
mens 'ertanzt' zich alles, van een vrouw of tot het eeuwige leven toe,
en van den jachtbuit tot handelssucces." 1

Zo komt hij dan enige bladzijden verder tot het volgende: „Deze
practische beteekenis van den dans is ons het best bekend door de
functie, welke de dans nog heden ten dage heeft in het liefdesspel.
Dans en min zijn welhaast onafscheidelijk. Het bal, waar de huwbare
dochter werd gepresenteerd in onze jeugd, en de dancing van heden
zijn daarvan de onfrissche getuigen. In het gansche bedrijf van de min,
van de eerste toenadering tot het huwelijk, is de dans onontbeerlijk.
En het blijft niet bij de prikkeling van de zinnen (het eenige, dat onze
verarmde cultuur ervan heeft overgehouden!). De dans ontbindt na-
tuurlijk de driften. Maar hij bindt ze ook."2 En vervolgens wijst Van
der Leeuw er dan op, dat de oudere dansen „een niet minder erotisch,
maar wel minder direct karakter dan bij ons" droegen. „Ze zijn meer
riten. Vandaar, dat de erotische paardans, bij de primitieven zeldzaam
en, wanneer hij voonkomt, 'open' is, d.w.z. de partners raken elkaar
niet aan . . . de toenadering bewaart de afstand. Het blijft spel." 3

Daarom is Van der Leeuw het geheel eens met Huizinga's opmerking
„dat de verdringing van de figuurdansen door de gesloten paardans een
verslapping en verarming beteekent. Het spelkarakter gaat verloren
en de dans die de oudste, en meest universeele kunst is, verliest zijn
aanspraak op dien naam." 4

1 Dr. G. van der Leeuw: Wegen en Grenzen. Amsterdam. Tweede druk, 1948.
Pag. 15.

2 A.w., pag. 17. 	 3 A.w., pag. 18. 	 4 A.w., pag. 18-19.

160



Wanneer ik dit alles samenvat krijgen we het volgende: de dans is een
primaire levensuiting. Hij is niet slechts een kunstvorm of een amuse-
ment. De mens beleeft daarin iets dat uit de diepte van zijn persoon-
lijkheid opwelt: een versmeltingsdrang, een ontzelviging, om het met
Schubart te zeggen. Oorspronkelijk is hij niet alleen minnedans, maar
de dans begeleidt alle levenshandelingen. De moderne dans is ontaard
in de toespitsing op „de prikkeling van de zinnen". Hier wordt dus de
elementaire bewegingsdrang in de mens geconcentreerd op de eroti-
sche toenadering Daarbij is de moderne dans geen spel meer. De dis-
tantie wordt opgeheven in de paardans.
Wat heeft dit alles ons te zeggen?
De dans is de expressie van een oerdrang in de mens. Als zodanig
spreekt ook de bijbel er met kennelijke instemming van bij Mirjam,
David en de andere bekende figuren. Zulk dansen moest onder chris-
tenen hun levenswandel voortdurend begeleiden. Het versnelt de pas
op het smalle pad. Laten onze artiesten op het gebied van muziek en
ritme hun beste krachten aan de vormgeving daarvan wijden!
De moderne paardans is echter kennelijk een ontaarding: de elemen-
taire bewegingsdrang van de mens wordt door de tot erotiek ver-
smalde bedding van de paardans geleid, waardoor de spanningen in dit
rayon onverantwoordelijk verhoogd worden. Het past geheel in de
huidige instelling tegenover de sexualiteit: men licht eerst de ge-
slachtsdrift uit zijn verbanden - ill. die van het huwelijk - om vervol-
gens aan deze „uitgeprepareerde" wellust de hem toekomende
uitlaten te geven. Elementaire expressiedrangen worden daarom
gedegradeerd tot erotische spuigaten.
De christenheid heeft tot taak de dans aan te vatten in zijn oorspron-
kelijke zin. Zij bezinne er zich op in oecumenisch verband. Zij zoeke
naar de schone vorm. Zij wake echter voor naiviteit!
Zo is het voorstel gedaan, om de christenen enige dansen ten achter te
doen blijven. Dit voorstel heeft dezelfde cultuur-vormende kracht als
de kuitbroek van de predikant in de vorige eeuw. Deze broek schijnt
immers in vroegere dagen behoord te hebben tot het mondaine toilet
van de Franse dandy. Ook dit kledingstuk had anderhalve eeuw later
blijkbaar een „ontgiftingsproces" doorgemaakt. Maar veel cultuur
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zat er toch niet in die „gedesinfecteerde" broek! De predikant maakte
er de indruk door van een uit de vitrines ontsnapte museum-pop.
Even naief is het idee om uit de moderne dans enkele vormen uit te
zonderen en die aan christelijke clubs aan te bieden. Dit voorstel ver-
liest het totaliteits-karakter van de moderne dans geheel uit het oog.
Om te beginnen zullen deze geisoleerde dans-preparaten het karakter
van de moderne dans blijven vertonen. En in de tweede plaats zijn ze
door de isolatie doodgegaan Ze zullen niemand kunnen boeien op
den duur ! In arren moede en om de zaak aan de gang te houden gaat
men dan weer nieuwe ontleningen aan, die steeds minder verantwoord
zijn. Zo komt men toch van lieverlede bij algehele aanvaarding uit.
Er moeten hier echter geen halve maatregelen genomen worden. Men.
vatte de zaak in de wortel aan. Daartoe mobilisere men alle artistieke
krachten die de christenheid kan opleveren op dit gebied. Een paar
dansleraren presteren dit niet! Want een elementair en universeel ver-
schijnsel moet elementair en universeel worden tegemoet getreden.
Tot zolang onthoudt zich de christen! Want hij vergooit zich niet aan
dit cultureel ontaardingsverschijnsel. Dat ware een capitulatie van de
Geest voor het beest!
Moeten we dus weer wachten? Ja, geloof en wachten zijn elkaar niet
vreemd. En in de hemel is in elk geval een dans, om een woord van
Van der Leeuw te gebruiken!

3. DE KLEREN MAKEN DE MENS

Er moet nog iets gezegd worden over de sexualiteit.
Nadat „mannin" aan Adam was voorgesteld en door hem als eega
gehuldigd, komt er plotseling deze uitspraak in Gen. 2:25: „En zij
beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich
voor elkander niet."
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En direct nadat beiden gegeten hebben van de verboden vrucht, volgt
in 3:7: „Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten,
dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich
schorten."
Ten slotte wordt na de afkondiging van Gods straf op de zonde en van
Zijn belofte van de komende verlosser, en nadat Adam de naam van
zijn vrouw veranderde in „Eva", dit merkwaardige feit vermeld:
„En de Here God maakte voor den mens en voor zijn vrouw klederen
van vellen en bekleedde hen daarmede." Gen. 3:21.
Blijkbaar bestaat er een geheimzinnig verband tussen kleding en
zonde! Het lijkt er op alsof de zondeval de grond van de kleder-
dracht is.
Nu geloof ik, dat het niet juist is, wanneer men zou menen, dat uit dit
alles zou volgen, dat de mens zonder de zonde geen kleren zou hebben
gedragen. Deze conclusie concludeert te veel! Wij weten niets te ant-
woorden op de vraag hoe zich de mens zou hebben vertoond bij een
voortgaande ontwikkeling in de staat der rechtheid. Er wordt hier
alleen medegedeeld, dat in het eerste stadium het eerste mensenpaar
naakt was, en dat ze zich desondanks niet voor elkander schaamden.
Dat betekent eigenlijk alleen, dat naaktheid bij hen geen reden voor
schaamte was. Het bericht over de vijgebladeren vlak na de zondeval,
bevestigt dit. Plotseling ontstond bij hen zo'n overweldigend schaam-
tegevoel, dat zij, die, wat hun culturele ontwikkeling betreft, nog lang
niet toe waren aan zelfs de primitiefste vorm van klerenmakerij, de
bladeren van de vijgeboom afgristen om maar zo spoedig mogelijk
van dat hinderlijk gevoel of te komen. God zelf moet hun vaardigheid
op dit gebied nog op gang helpen door hun kleren van vellen te ver-
strekken.
Natuurlijk betekent dit wel dat na de zonde de kleren ook eende zonde
werende betekenis hebben, maar daarmee is toch niet alles gezegd. Er
blijkt later wel degelijk een zeer positieve zin in de kleding te onder-
scheiden. 1k denk dan alleen maar aan de „witte gewaden" van de
schare die niemand tellen kan voor de troon en voor het Lam uit
Openbaringen 7: 9. Daar blijkt het kleed de expressie te wezen van het
wezenlijke van de verloste zondaar. Ook kan het dienen als distinctief
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van de ambtsdrager. Er wordt zelfs bij de verhoogde Christus in
Openb. 1 grote aandacht besteed aan Zijn vorstelijk kleed! Zo zouden
wij kunnen doorgaan. De klederdracht heeft een belangrijke culturele
betekenis in positieve zin. En het is goed, dat de christen zich dat rea-
liseert, en ook daarin cultuur beoefent. Het kostuum alleen maar als
bedekking te waarderen en geen aandacht te besteden aan zijn schone
vorm en de sociale waarde ervan, is beslist on-schriftuurlijk! Ook hier-
in blijkt de mens boven het dier te staan, dat hij zich kan versieren met
een luisterrijk gewaad. Hij kan er eveneens de bonte verscheidenheid
van zijn maatschappelijke functies mee accentueren. Zelfs kan hij
er de veelkleurigheid van zijn persoonlijkheid in laten uitkomen. Rem-
brandt heeft dat laatste geniaal gezien, onvermoeid als hij is in het tel-
kens weer verkleden van zijn modellen. Men heeft dat bij hem wel ge-
noemd een vlucht uit de werkelijkheid. Hoe is het mogelijk! De kun-
stenaar die juist uit alle macht aan de werkelijkheid zijn geheim heeft
pogen te ontlokken en wiens werken daardoor zo vol van dat mysterie
zijn. Het steeds wisselende kleed was voor hem een van de wondere
mogelijkheden om het veelzijdige wezen van de mens, dat anders
verborgen moest blijven, aan het licht te brengen. Wat is Saskia zo tot
ons gaan spreken, en Titus en Rembrandts moeder en, niet te vergeten,
Rembrandt zelf!
Toch is er een verband tussen het kleed en de zonde, met name de
zonde in de sexualiteit. Wij kunnen dat eigenlijk pas goed zien, nu we
eerst die andere waarde ervan hebben vastgesteld. Wat is dan dat
verband tussen het kleed en de zonde in de sexualiteit?
Mens en mannin waren naakt in het Paradijs en zij schaamden zich
niet voor elkaar. Aldus luidt het oudste rapport over het eerste huwe-
lijksleven. Wat houdt dit in? Men wachte zich er voor dit te verstaan
in de zin waarin de „glamour-girls" hun naaktheid bedoelen. Dit is
niet de sexueel overspannen naaktheid. Het is ook niet te interpreteren
op de manier der ascese, alsof Adam en zijn vrouw zich niet interes-
seerden voor elkanders lichamelijkheid.
Hierachter ontwaart men echter de bijbelse openbaring over de mens.
Wij kunnen daarover bier niet uitweiden. Alleen dit: de mens is voor
de Schrift een eenheid naar lichaam en ziel. Dat lichaam is niet zijn
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stoffelijk omhulsel, in het binnenste waarvan veilig opgeborgen zit de
edele kern van zijn geest. Integendeel, dat lichaam is de concrete be-
staanswijze van de mens op aarde. De lichamelijkheid is de vorm
waarin ik de totale mens ontmoet. De mens ademt, voelt, denkt,
spreekt en handelt lichamelijk. Dat lichaam is niet een al of niet belang-
rijk deel van zijn aardse bestaan, het is daarentegen dat aardse bestaan
van hem zelf! Wie hem ervan losmaakt, doet hem van de aardbodem
verdwijnen, d.w.z. doodt hem! Zo plaatst de Schrift de mens voor ons
als een ademend, begerend, gevoelend, denkend en aan-spreek-baar
wezen.
Dit is echter niet het enige dat de bijbel van de mens zegt. De bijbel
blijft niet staan bij de concrete mens in zijn aardse verschijning Er zit
diepte in dit schepsel! Mijn bedoeling zou ik het beste kunnen ver-
duidelijken met een beeld. 1k denk dan aan een Hollandse wetering in
het voorjaar wanner er zich nog geen kroos op heeft gevormd. Dat
water heeft een oppervlak waarover ik eventueel kan varen. Dat is de
menselijke verschijningsvorm op aarde. Ik kan echter ook met mijn
bootje op het water stil gaan liggen en dromend in de diepte onder me
turen, tot ik de bodem ontwaar. Die mogelijkheid is er ook bij de
mens. Hij is zelfs een zeer diep water. En het dieptepunt is zijn hart.
Wanneer ik nog even bij het beeld van de wetering bhjf, zou ik de
zonde kunnen karakteriseren als het kroos dat het water bedekt en de
diepte aan het oog onttrekt. Een van de gevolgen van de zonde is, dat
zij het hart camoufleert! De vernieuwing van de mens neemt die ca-
mouflage weg. „Zalig zijn de reinen van hart!" (Matth. 5:8). De
naaktheid van de eerste mensen betekent nu dit: hun beider bestaans-
wijze is transparant. Zij hebben niets voor elkaar te verbergen. Zij
hebben geen enkele reserve tegenover elkaar. Zo openbaart zich het
oer-huwelijk als waarachtige gemeenschap van hart tot hart. Zo zal het
in het komende Koninkrijk van Jezus wezen: nu zie ik, vanwege de
zonde, „door een spiegel in raadselen, doch straks van aangezicht tot
aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen,
zoals ik zelf gekend ben," 1 Cor. 13:12. Inderdaad, de liefde is de
meeste!
Zo is de naaktheid van Adam en zijn vrouw een openbaring van het
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wonder der liefde. Deze liefde is het wezen van de gemeenschap der
heiligen. Ze dringt door tot de kern der persoonlijkheid. Ze baant zich
een weg dwars door het struikgewas van de onoprechte hoffelijkheid,
ze verdrijft de troebele sfeer van de sentimentaliteit, ze klaart de
zoetrokerige dampkring van de valse stichtelijkheid en weeë vroom-
heid op, om niet te rusten voor ze aan de deur van het hart heeft aan-
geklopt en daarbinnen het avondmaal heeft gebruikt in het oprechte
samenzijn van één geloof, één doop, één God en Vader! „Welzalig
zijn de oprechten van gemoed!"
Van hieruit moet ook de sexualiteit bij Adam en Eva worden ver-
staan. Zij is opgenomen in het totaalverband van twee voor elkander
alzijdig ontsloten wezens. Hun naaktheid is geen alleen maar sexuele
naaktheid. Twee concrete mensen staan hier als mensen open en bloot
voor elkaar. Vandaar, dat zij zich ook niet schamen voor elkander.
Schaamte ontstaat immers wanneer iets aan het licht komt, dat met
geweld moest worden achtergehouden. Wanneer dus de harmonie
tussen het een en het ander binnen de mens is verstoord. Er treedt dan
iets buiten zijn grenzen. Zo kan de geslachtelijkheid buiten de perken
treden en zich opdringen daar waar ze niet thuis hoort. Daarvan heeft
de paradijsmens geen last. Al zijn mogelijkheden verkeren in even-
wicht. Het sexuele „naakt" neemt zijn fantasieleven niet in beslag,
maar ook omgekeerd, zijn rationeel bestaan verdringt niet zijn licha-
melijkheid. Alles ontplooit zich naar alle kanten in volle harmonie.
Die twee zijn een vlees! Die beiden gaan in hun geheel naar elkander uit!
Zo waren die beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden
zich voor elkander niet!
Dan komt de zonde. En eensklaps is de harmonie verdwenen! Alles
valt uiteen. Het evenwicht van krachten is verstoord en alle driften
springen nu uit de band! Zo wordt de mens een prooi van een cata-
strofale innerlijke verscheurdheid. De vlammen slaan hem uit! Ze
kunnen elkaar niet bezien, of alle ongerichte lusten breken los. Een
speelbal temidden der woedende golven! Radeloos grijpen ze naar
vijgeblaren!
Maar God zoekt de mens weer op! Hij belooft de Redder der wereld.
Het mensenleven wordt in stand gehouden om straks tot radicale ver-
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lossing te komen. En dit is daarvan een teken: gij zult de mens vinden
in doeken gehuld en kuis gekleed! Er gaat een gordijn voor het diepe
wezen van de mens. Wat daar beneden borrelt aan ongerechtigheid
wordt toegedekt. Gods liefde „bedekt alle dingen." Ook het kleed uit
Gen. 3 moet niet alleen sexueel worden verklaard. Het heeft universele
betekenis. De put des afgronds wordt gesloten, en de sprinkhanen van
Abáddon worden eronder gehouden! (Openb. 9:1-12). Wat betekent
dit nu voor de sexualiteit?
Het kleed is de begrenzing daarvan! Het dier kent hier geen grenzen!
Als het met lust bevangen wordt leeft het zich waar mogelijk uit. Ge-
beurt dit echter bij de mens, dan gaat hij te gronde. Daarom stelt God
paal en perk, opdat de mens het paard van zijn driften onder bedwang
kan houden. Dat is de zin van het kleed in dit opzicht. De mens wordt
enigermate als heerser hersteld. Het wordt hem mogelijk gemaakt om
ook zijn geslachtelijke leven te reguleren. Daarin kan hij weer iets van
de oorspronkelijke heerlijkheid van de mens laten zien. De drift wordt
hanteerbaar!
Zo wordt de plaats van de sexualiteit duidelijk ook ten opzichte van
het huwelijk. Gaat het in het huwelijk nl. om de voortplanting of
om het samen zoveel mogelijk genieten?
Wanneer het om het genot gaat, dan is het geen gemeen-schap. Dan is
het slechts een contact dat nodig is om elk van beiden zoveel mogelijk
lust te geven. Twee egoisten winden zich aan elkaar op, om het bij
een ander te zoeken zodra het bij elkaar niet meer lukt met dat genot.
Gaat het echter om de voortplanting, om de kinderen dus, dan is het
evenmin een gemeenschap. De partners zijn dan voor elkaar middel
tot een doel.
Het is daarom anders.
In het rechte huwelijk wordt de eenzaamheid doorbroken. En die een-
zaamheid is niet de slechts biologische eenzaamheid van het geslachte-
lijk-behoefte-aan-elkaar-hebben. Het is de existentiële eenzaamheid,
van twee schepsels die eerst met elkaar één vlees zijn. Vandaar, dat
de geslachtsgemeenschap in de bijbel wordt aangeduid met het woord:
„bekennen". In deze sfeer is geen sprake van een Touter lustcontact. Het
is een gemeenschap van hart tot hart, ook die geslachtelijke om-
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gang. Dit breidelt vanzelf de geslachtsdrift in de liefdevolle zorg voor
elkander. Er zijn grenzen. God gaf het kleed! Wij kunnen ons be-
perken en onze genegenheid nadrukkelijk ook op andere zijden van de
geliefde persoonlijkheid richten. De liefde is niet een-kennig!
En verder: gemeenschap is altijd bereidheid tot taak. God gaf een op-
dracht tot voortplanting van het mensehjk geslacht. De liefde zoekt
zichzelve niet. Maar ook hier zijn grenzen. Ook de voortplantingsdrift
mag niet alles overwoekeren. Ook hier heeft de mens een koninklijke
verantwoordelijkheid. Het wordt hem mogelijk gemaakt om ook in
dit proces beheersend op te treden.
Zo kan het leven van de mens in verantwoordelijkheid getekend wor-
den als een wacht aan de grenzen! Op alle plaatsen wil de tomeloze be-
geerte uitschieten. Waarom zouden we ons binden aan het huwelijk?
Omdat God om onzentwil de drift beperkte. Waarom kinderen? Om-
dat God het genot beperkte door de zorg. Waarom moet de gezins-
vorming niet op zijn beloop worden gelaten? Omdat God de zorg be-
grensde door de liefde!
Zo maken de kleren de mens! Ze herstellen immers het evenwicht in
dit gewoel van krachten. In de beperking toont zich de christen! Aan
de kleren kent men het kind . . . van Gòd!
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VII. SURSUM CORDA

I. DE FORMULE VAN DE MENSELIJKE ARBEID: 6-6-6

„Zes dagen zult gij arbeiden." Aldus het vierde gebod van de wet des
Heren. Daarmee bewijst dit gebod,dat het niet slechts rust-bevel, maar
ook arbeids-gebod is. Arbeid en rust - zo kan het ook worden uit-
gedrukt - staan hier onder één noemer. Het samengaan van deze twee
typeert de menselijke arbeid op aarde. Vanuit dit gezichtspunt zou ik
hier iets over het arbeidsvraagstuk willen zeggen. Want ook de arbeid
is een belangrijk onderdeel van het christelijk leven. Wat heeft Calvijn
daarover niet een gewichtige dingen gezegd. En wat heeft onder gere-
formeerden de uitleg van het achtste gebod in Zondag 42 van de
Heidelbergse Catechismus met het bekende slotzinnetje, dat zo inzet:
„daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide", een geweldige invloed
gehad. Ze mochten dan bezwaren hebben tegen de roomse goede
werken, maar we zullen het er over eens zijn, dat het goede werkers
waren!
Wat is nu het motief van dit arbeidsgebod? Gods scheppingswerk:
„want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde geschapen, de
zee en alles wat er in is !" De christelijke arbeider heeft navolger Gods
te wezen.
Nu is hierin iets eigenaardigs. Immers, als God zes dagen scheppend
gewerkt heeft, is Hij gereed: „Alzo werden voltooid de hemel en
de aarde en al hun heir." Gen. 2:1. Gods rust op de zevende dag is
dan ook de rust van een die geheel gereed is met al Zijn werk. Er be-
hoeft niet meer geschapen te worden: alles is klaar.
Dat kan van de mens niet gezegd worden, wanner hij op de zevende
dag rust in navolging van zijn Schepper. Na elke zevende dag komt
weer een eerste, op elke zondag volgt een maandag. Des mensen ar-
beid houdt niet op. Hij is nooit klaar. Dat is de kringloop van onze cul-
tuur. Wij werken en bereiken iets, maar dit roept weer nieuwe ar-
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beidstaken op, zodat wij weer aan de slag moeten. En wanneer door
de zonde daarbij nog komt de zelfvernietiging van de mens inrevolutie
en oorlog, dan wordt het helemaal uitzichtloos. De ene mensvernietigt
dan wat de andere heeft opgebouwd. Zo is de menselijke rust hoog-
stens een pauze in de eindeloze ketting van zijn werken.
Ik geloof dan ook, dat dit de primaire bedoeling is van het vierde ge-
bod, om het bij de mens er in te prenten: buiten God komen we nooit
klaar. Juist de aandacht voor Gods rust leert de betrekkelijkheid van
onze rust: menselijke arbeid is nooit áI! Wij moeten telkens opnieuw
de werkweek beginnen.
Deze gedachte van het ontoereikende vinden we ook in een aangrij-
pend gedeelte van de bijbel, ik bedoel Openbaringen 13. Daar gaat het,
zoals we reeds zagen, o.a. over het beest uit de zee. Dit blijkt een gru-
welijke macht te zijn, die zich tegen God en Zijn dienst keert. Zijn
uiteindelijk doel is: de ondergang van het Koninkrijk van God. Maar
dit doel zal het nooit bereiken. Want deze gruwelijke macht is, hoe
sterk ook, toch slechts een menselijke macht. En al zijn inspanningen
staan onder de noemer van heel het menselijk streven: het komt nooit
geheel gereed. Vandaar, dat de formule van het beest als volgt luidt:
zeshonderdzesenzestig : 6-6-6. Ook deze beestachtige menselijke macht
zal nooit zijn doel bereiken. Het zal aan de 7 niet toekomen.
Wanneer daarom de menselijkearbeid iets bereikenwil, dat stand houdt,
zal hij onder een andere formule moeten geschieden. En dat is het ge-
tal waaronder God de wereld voltooid heeft. In Gen. 2:2 staat immers, dat
God op de zevende dag voltooid had, het werk dat Hij gemaakt had.
In navolging van deze Zijn-werk-voleindigende God is alleen zinvolle
arbeid mogelijk. Zo is ook het eigenlijke arbeidsvraagstuk er een van
het beeld Gods. Dat behoort de primaire sociale prediking van de kerk
te wezen: arbeid is Gods-dienst, of zij is begrafenis-dienst. Want buiten
God gaat er zand over en bouwen wij niet anders dan ruinenheuvels
zoals de woestijnen in het midden-oosten er zoveel vertonen: de ene
verwoeste stad dient daar als fundament voor de volgende bouwval,
totdat ook de laatste ten onder is gegaan en het zand der eeuwen er een
heuvel van heeft gemaakt.
Nu betekent het feit dat wij naar het beeld Gods zijn geschapen o.a.
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dit, dat wij ons niet laten leiden door onze eigen inzichten, maar door
Gods wil. Wij weerkaatsen in al ons doen en laten niet de mens, maar
God. Wij belijden daarin onze afhankelijkheid van onze Schepper. De
zonde heeft dit radicaal veranderd. De mens wilde als God zijn en nam
toen zélf de leiding in handen. Daardoor werd het beeld van God ver-
nietigd. Want onze arbeid werd nu expressie van onszelfin plaats van
God!
Daaruit ontsproot alle arbeidsellende. Want de mens kan de leiding
niet aan. Het ene probleem werd nog niet schijnbaar opgelost of het
andere dook alweer op.
Zo was er in de oudheid de slavernij. Zonder de miljoenen slaven zou
de oude wereld nooit tot zo'n geweldige cultuurhoogte opgeklom-
men zijn. De piramiden, de tempels, de steden, de wereldstaten, kort-
om alle indrukwekkende prestaties van de antieke wereld zijn gekocht
met het kostbare bloed en het gutsende zweet van deze menselijke last-
dieren. En een herhaling daarvan hebben we gezien bij de opkomst
van de moderne geindustrialiseerde maatschappij. De vrouwenarbeid,
de kinderarbeid, het hongerloon der werklieden en een nameloze
sociale ellende zijn de tol geweest voor dit indrukwekkende resultaat.
Daarin komt tegenwoordig verandering. De arbeider kan Goddank
weer ademhalen. Zijn kinderen kunnen weer ruimschoots spelen. Zijn
vrouw kan zijn haardstede weer verzorgen. En het loon is menselijk
geworden. Bovendien is ook de arbeid zelf aan banden gelegd. Het
aantal werk-uren is gelimiteerd. En zo is er nog veel meer, waardoor
zijn positie is verbeterd.
Maar zijn we er nu?
De vraag is buitengewoon naief. Nieuwe, minstens even drukkende
problemen kwamen op. De verbetering van de arbeidsomstandig-
heden bracht in vele gevallen geen arbeidsvreugde. Het werk werd on-
persoonlijk. De vrije tijd ontstond, nl. als een beangstigend vraagstuk.
Men had de werkman wel van de hegemonie van het werk verlost,
maar met zijn lege tijd wist deze man geen raad. De massa-mens die
zich maar Mát bezighouden, en die verwacht dat men hem láát ge-
nieten, kwam onweerstaanbaar opzetten. Steeds meer arbeid werd
mechanisch en vroeg veel minder van de verantwoordelijkheid van de
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werkende mens. Daardoor sleet zijn besef van aansprakelijkheid voor
zijn arbeid bedenkelijk af. Brood en spelen werden de voornaamste
idealen van de mensen. Het grofste materialisme legde beslag op de
geesten. „Waar verdien ik het meeste?" werd het funeste criterium
voor de aanvaarding van een functie. De zorg en de trouw gaan ver-
dwijnen uit het leven van de doorsnee-arbeider. Men lokt hem met
bromfietsen naar zijn werk.
En wie zal deze geesten bezweren? Men heeft het huis van de arbeid
van één boze geest gereinigd, maar zeven andere zijn er voor in de
plaats gekomen. Is het niet hopeloos?
Inderdaad is het hopeloos. Tenzij allerwegen de prediking met kracht
wordt aangevat en aanvaard, dat ook de arbeid dienst van God is.
Is de christenheid misschien wat gezwicht voor de valse profetie, dat
Godsdienst opium is voor het volk? En heeft ze om dit zgn. te logen-
straffen zich niet al te eenzijdig geworpen op verbetering van de
aarde in de aardse zin van het woord? Hebben we hier beneden niet
de heilstaat gezocht en de stad Gods uit het oog verloren?
De christenheid zij op haar hoede! Laat straks het verwijt haar niet
treffen, dat zij ook nu haar taak heeft verzuimd. Vroeger waren de
velen slaaf van de arbeid. Nu zijn ze het van het genot! En weer zijn
nieuwe uitbuiters aan het werk. Vroeger waren het de ondernemers,
beweren velen. Thans zijn het echter zéker ondernemers. Of wie zijn
het anders, die de massa aan hun zegekar binden dan de patroons van
het amusementsbedrijf? Waar wordt anders zoveel geld aan de kleine
man onttroggeld? En is de verzoening met het leven door de kitteling
van hun driften soms niet even bedwelmend als de opium? Het paard
krijgt mateloos veel klontjes en men doet het een gouden gebit in de
bek, maar is het werkelijk bevrijd?
Het moet met alle kracht worden uitgeroepen:
„Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen
voor wat niet verzadigen kan?" (Jes. 55:2). Arbeiders zonder God
werken onder de ontmoedigende formule: 6-6-6!
De waarachtige bevrijding ligt op een andere weg:
„Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in
overvloed verlustige." (Jes. 55:2b). Alleen in de aandacht vóór en het
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luisteren náár Gods stem ligt de oplossing van het eigenlijke sociale
vraagstuk. Jezus zegt: „Ik ben het brood des 'evens".

2. DE ZEVENDE DAG IS DE EERSTE

Het vierde gebod zegt, dat wij op de zevende dag zullen rusten, omdat
God op de zevende dag Zijn scheppingvoltooide.
Jezus volbracht het herscheppingswerk door op de eerste dag op te
staan uit de doden.
Dit is het christelijk perspectief op de levensweg.
Een van de kenmerkende dingen voor de mens is dat hij zijn eigen
tijdschema heeft waarnaar hij zijn leven indeelt. De meeste tijd geven
we aan wat we van het hoogste belang achten. De luiaard ruimt een
lange tijd in voor de slaap, en vervolgens een lange tijd voor

ontspan-ning. De man met energie en idealen geeft het leeuwendeel van zijn
tijd aan zijn werk. In Amerika is het een geliefkoosd onderwerp van
het gesprek om de tijdsindelingen van de verschillende op de voor-
grond tredende persoonlijkheden te leren kennen. En inderdaad is
daaruit veel te leren omtrent het karakter van deze persoon.
Wij zijn nu eenmaal mensen van de tijd. Ons leven is een zekere hoe-
veelheid tijdseenheden: als wij sterk zijn 70 jaar, en als wij zeer sterk
zijn 80 jaar, zegt psalm 90. En onze waardering voor de dingen in dat
leven komt uiteraard heel sterk uit in het aantal uren dat wij van ons
leven afnemen om het daaraan te wij 	 Wie iemand liefheeft,
maakt tijd voor hem vrij en gunt hem zo een plaats in de reeks mo-
menten waaruit zijn leven bestaat. God vraagt nu ook onze tijd.
Een van de zeven dagen uit ons leven eist Hij voor Zich op ! Zo breekt
Hij door vanuit Zijn eeuwigheid in onze tijd! Dat is een heel ding voor
de mens van nu.
Deze mens gelooft alleen in zichzelf. Daarom heeft hij eigenlijk ook
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alleen tijd voor zichzelf. Zijn werk, zijn ontspanning, zijn liefde be-
tekenen voor hem alles. En God bestaat niet. Dus duwt hij God ook
uit zijn levensschema. Dat is de merkwaardige cirkelredenering van
deze mens. Hij erkent God niet. Dus gunt hij aan God geen seconde
van zijn leven. En dan concludeert hij : ik merk God niet!
Maar God grijpt in het vierde gebod op ons leven in. Het arbeids-
proces wordt stopgezet en er wordt tijd gemaakt voor God! Een ze-
vende deel van ons leven wordt door God genaast!
Vele christenen zuchten hier reeds onder. Zij beginnen er op af te
dingen. Steeds grotere stukken nemen zij ervan af voor zichzelf De
kerkgang gaat achteruit. De huisgodsdienst verdwijnt. De persoon-
lijke aanbidding kwijnt. Het komt er toch niet op aan! Het kan heus
wel wat minder! Een zevende deelvan het levenvoor God is al te veel.

Maar hoe moet het dan met het nieuwe testament? Jezus annexeert de
eerste dag der week! Daarin schuilt een heilige achteloosheid voor
onze dagnummers en volgorden. Niet alleen de zevende, maar ook de
eerste dag is voor Hem. Hij is het begin en het einde van onze tijds-
eenheden, de eerste en de laatste, de alpha en de omega. Heel duide-
lijk brengt Hij ons dit aan het verstand in die geweldige oproep van
Hem: „zoek eerst het Koninkrijk Gods en al die andere dingen zullen
u toegeworpen worden". Dat wil zeggen: niet één zevende maar alle
zeven delen van ons leven zijn voor Hem! „Mijn tijden zijn in Uw
hand!" Mijn tijden zijn Uw tijden!
Vele christenen zeggen het Nietzsche na tegenwoordig: broeders,
blijft de aarde trouw. En dat is goed bedoeld, want de „zachtmoedigen
zullen de aardebeerven", zegt Jezus. Maar tegelijk moet gewaarschuwd :
vergeet de hemel niet. Want de volkomen verlossing is de verzoening
van hemel en aarde. Er wordt weinig over de hemel gesproken en
waarschijnlijk ook gedacht onder christenen. Misschien is men onder
de indruk gekomen van de aantijging, dat de christenen het ellendige
heden goedpraten met een heerlijke toekomst. Hier hebben ze geen
parels, maar daar paarlen poorten. Hier hebben ze geen goud, daar
echter straten van goud. Hier zijn ze ziek, daar is geen ziekte. Zo zouden
ze om de hemel de aarde vergeten.
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Dit zou intussen op een onbijbelse „wereldvreemdheid" wijzen onder
ons. Want natuurlijk mogen wij voor de narigheid hier beneden niet
blind zijn. „Het hoofd omhoog heffen" is nog wel wat anders dan „de
kop in 't zand steken!" Hier beneden hebben we immers onze roeping
en onze strijd. En deze aarde zal gelouterd worden.
Het is echter juist de kracht van het geloof, dat het nuchter is en de
werkelijkheid nauwkeurig observeert, omdat het de schat bezit waar
de mot niet bij kan en die de roest niet verderft. Pas deze bovenaardse
geladenheid verschaft intense vreugde „onder de zon". Tegenover
het „alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid"
daar, wordt voor Paulus in 2 Cor. 4:17 en 18 het lange en moeizame

leven 1116r: een „lichte last der verdrukking van een ogenblik". Dat is
het meest wezenlijke van de christelijke levenswandel: God legt be-
slag op mijn tijd in de zevende dag die ook de eerste is. En nu slinkt
alles wat niet uit God is — dat is de verdrukking voor de christenen —
weg tot een lichte last van een moment. De tijd krimpt ineen tot
eeuwigheid!
„In zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en
alles wat daarin is en Hij rustte ten zevende dage". De schepping vol-
trekt zich binnen de limiet van zes dagen. Dit is haar grens. Daarbuiten
is geen schepping. Daar is God, ,diep in 't grondeloze licht, ... van
tijd, noch eeuwigheid gemeten".
En God rust op de zevende dag, d.w.z.: Hij gaat de schepping te boven.
Meer dan de schepping is hier. De Almachtige is Superieur!
En wij ? Stof zijn wij. En stof keert tot stof. Stof is inferieur! Maar: de
nieuwe mens vindt zijn Superieur. Hij gedenkt Hem „uit het klein
gebergte", Psalm 42:7. En God brengt hem naar Zijn „heilige berg",
Psalm 43 :3. Op die hoogte wordt gezongen: één dag in Gods voor-
hoven is beter dan duizend andere. (Naar Psalm 84:11.)
De rustdag maakt alle dagen goed! Want de Here is de eerste en de
laatste, begin en einde van onze levenswandel!
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