
AAN ‘KINDERTJES’ GEOPENBAARD

Deze meditatie gaat over een stralend woord van Jezus, in Mattheüs
11:25 ons verkondigd. ‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der
aarde, dat Gij deze dingen 1 voor de wijzen en verstandigen verborgen
hebt en hebt dezelve de kinderkens 2 geopenbaard’.

Pietje Baltus
Toen de bekende Abraham Kuyper in 1863 predikant werd in Beesd,
academisch  gevormd  en  theologisch  toegerust,  kwam  hij  in  die
gemeente al spoedig in aanraking met een eenvoudige ‘godgeleerde’

christin,  Pietje  Baltus.  Een  bijbelvaste
vrouw,  bovenal  een  vrouw  die  de  oude
waarheid van 's mensen verlorenheid en van
Gods  soevereine  genade  uit  ondervinding
kende. 

Zij sprak daarover met hem en legde hem -
om  zo  te  zeggen  -  de  weg  Gods
bescheidenlijker uit (Hand.18:26b).  Kuyper
ontdekte,  dat wat in vele opzichten aan de
universiteit  was  weggeëbd,  door  God

niettemin in stand gehouden werd, zij het in harten van eenvoudigen
als Pietje Baltus. Zij heeft naar Kuypers eigen getuigenis grote invloed
gehad op zijn leven.

Voor wijzen en verstandigen verborgen; aan kinderkens geopenbaard.
Dat is het geheim van het welbehagen des Vaders, waarvoor Jezus, de
Zoon in Mattheüs 11 dankt.

Vervloekt - gezegend
Zojuist  heeft  Christus  de  steden  waarin  Zijn  krachten  het  meest
geschied  waren,  vervloekt:  ‘Wee  U,  Chórazin,  Bethsaïda,

1 ‘Deze dingen’ dat zijn de dingen betreffende de betekenis van Jezus’ komst in de
wereld. Zie ook1 Kor.1:19, 21.
2 Het Griekse woord    = een klein kind van drie a vier jaar oud; 
onwetend en hulpeloos.
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Kapérnaüm’.  Verwaarlozing,  minachting  en  verwerping  van  de
hoogste openbaring maakt de grootste straf waardig.

Het  verzet  rondom  Jezus  neemt  toe.  Alom  afwijzing.  Zijn
genadeboodschap ketst af op eigengerechtigde harten. Zal de zaak van
Hem, de Messias dan geheel mislukken? Nee, hoor, Jezus dankt. Het
welbehagen des Heeren gaat door. De Heere van hemel en aarde heeft
alles in Zijn hand. Alle dingen. De Zoon Die eeuwig entree heeft in het
Vaderhart, kent ze. De Zoon openbaart ze aan wie Hij wil. Dat gaat
onweerstaanbaar  door.  Verrassend  en  beschamend.  Wijzen  en
verstandigen vallen  er buiten.  Voor hen is  het  verborgen.  Kinderen
doorzien het, ze krijgen het geopenbaard. De dingen des Vaders en des
Zoons, de dingen van het Koninkrijk der hemelen,  van een genade,
overvloeiende van de grootste van de zondaren.

Enerzijds dus de wijzen en verstandigen die aan hun eigen zaken hun
handen vol  hebben.  Anderzijds  de kindertjes  die  hun vermoeide  en
belaste harten vol krijgen van een Ander, door Jezus Christus.

Wie niet studeert, is niet bekeerd
Deze dingen zijn tot onze lering geschreven. We staan óf aan de kant
van de gevloekten óf aan de kant van de gezegenden. Een middenweg
is er niet.
Laten wij de woorden van Mattheüs 11 die boven deze meditatie staan,
eens rustig overdenken. Wat zegt Jezus hier eigenlijk?

Eerst maar een misverstand uit de weg ruimen. Het is het misverstand,
dat het met het verstand altijd mis is. Jezus zegt hier immers niet, dat
je met wijsheid en verstand niets kunt doen in het Koninkrijk van God.
Want als Hij dat gezegd had, zouden wij wel kunnen ophouden met
ons te laten vormen en toerusten tot taken in kerk en maatschappij. 

Jezus kan niet bedoelen, dat we ons verstand op nul moeten zetten en
alle wetenschappen aan een universiteit opdoeken. Als de Heere ons
wederbaart,  verlicht  Hij  ook  ons  verstand  en  maakt  van  een
ongeïnteresseerd mens een mens die hard gaat studeren, zeker ook in
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het Woord, de Bijbel. De ouden zeiden wel: ‘Wie niet studeert, is niet
bekeerd’.

Speel nooit het verstand tegen het hart uit. Als u zegt, dat men er met
zijn verstand alleen niet komt (correct), zeg dan tegelijk a.u.b. ook, dat
geloof bepaald meer is dan een zaak van gevoel. Het verstand is een
gezegende  gave  van  God.  De  verstandeloze  wordt  in  de  Bijbel
ongelukkig genoemd.

De troonzaal van de hoogmoed
Maar waarom wordt in onze tekst dan de wijze en verstandige zo aan
de  kant  gezet?  Wel,  Christus  spreekt  hier  over  het  verstand,  het
intellect als de troonzaal van de hoogmoed. Het is net als met het geld.
Je kunt niet zeggen, dat rijkdom op zich verdoemt. Je kunt ook niet
zeggen, dat wijsheid in het Koninkrijk van God geen voortreffelijke
rol kan spelen. Mannen als Augustinus en Calvijn waren zeer wijze
mannen. En toch is het voor een rijke bezwaarlijk om in te gaan in het
Koninkrijk van God. Want met veel geld maakt een mens zich meestal
onafhankelijk en groot(s). En zo is het ook voor een wijze bezwaarlijk
om in te gaan in het Koninkrijk van God. Want met veel kennis maakt
een mens zich heel vaak onafhankelijk en groot(s). 

Geld is macht. Kennis ook. En een veelweter wordt o zo gemakkelijk
een betweter die torenhoog boven iedereen staat. Een bedorven mens
(en dat zijn wij allemaal), een mens die met God gebroken heeft, ziet
met zijn verstand, als hij ’t heeft, vaak nog kans om zich het hoofd
boven water te houden en zichzelf te redden.

Een mens die 't in zijn mars heeft
En dit is het dat hier onder het oordeel van Christus komt te liggen.
Een wijze en verstandige is hier: de mens die het in zijn mars heeft.
Dat  kan  op  een  Griekse  wijze.  Dan  zijn  we  een  hoogintellectueel
mens, geletterd, geleerd. Een mens met een hooggeroemde rede, maar
autonoom, zelfgenoegzaam, zichzelf ten wet, een mens die er zich wel
doorheenslaat.
Dat kan ook op een Joodse wijze. Dan weten we zogenaamd alles van
God. We hebben een goed uitgebalanceerd theologisch systeem. We
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zijn zeer belezen. We hebben de dingen, ook van de heilsorde precies
op een rij staan: zo werkt God. Maar we zijn nooit tegen de vlakte
gegaan. We zijn nooit aan een eind gekomen met de wet en met ons
zelf. Daarom leven we nog volop in het systeem van de zelfverlossing
ook al prediken we een vrije genade leer.

Het kan ook op een pseudo - christelijk manier, zoals (naar het oordeel
van  sommige  verklaarders  van  1  Korinthe  1  en  2)  de  wijzen  en
verstandigen over wie Paulus spreekt in de Korinthebrief. In Korinthe
beroemde men er zich blijkbaar op een soort geestelijke elite te zijn,
ver verheven boven de gewone gelovigen. Hier speelde hoogmoed de
hoofdrol.

We hebben onszelf te onderzoeken. Op de een of andere manier zijn
wij  van  huis  uit  allemaal  mensen  die  het  in  onze  mars  hebben  en
daarom niet vatbaar zijn voor het wonder van genade. Verborgen is
dan de genade van het kruis. We leven een eind boven onze stand. We
lopen zelfs gevaar om met onze Bijbelkennis te gaan pronken. Kennis
maakte  opgeblazen.  Als  een  ballon.  Men hoeft  er  maar  even  in  te
prikken en het ding spat uit elkaar. 

De ‘onnozelen’
Maar dan nu de ‘onnozelen’, de ‘kindertjes’ worden ze genoemd in
Mattheüs 11. De onmondigen die niet meetellen in de wereld, die vaak
ook niet mee kunnen praten. Zij zijn niet van alle markten thuis. Ze
hebben zo’n grote mond niet. Iedere wijze en verstandige trekt er zijn
neus voor op.Vermoeiden en beladenen zijn  het,  die  zuchten  onder
vervloeking. Ze hebben niets om mee te pronken. ‘Want wij zijn van
gisteren en weten niet’ (Job 8:9). Ze zijn met al hun wijsheid voor God
vergaan. Ze kunnen er zich niet mee redden. 

Wederbarende genade heeft hun verstand verlicht, zodat zij weten, dat
zij zo weinig weten. Wederbarende genade heeft hun hart vertederd,
zodat zij dat wat zij hebben, in vreze en beven hebben. Wederbarende
genade heeft hun wil vernieuwd, zodat zij van zichzelf af zijn gaan
leven, naar God toe en naar een ander toe. Ik zou zeggen: het moet een
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gezegend  mensenkind  zijn  die  nooit  verder  is  gekomen  dan  zo’n
onnozel kind.

Laat ik een paar voorbeelden noemen van zo’n kind’.

Verheugt u met beving
Luther had, terwijl hij zat te studeren soms zijn kleine Hansje bij zich
op  de  studeerkamer.  Moeder  Käthe  was  dan  erg  druk.  Zij,  ‘de

morgenster van Wittenberg’ was vaak  vóór vier uur ‘s
morgens al op om te zorgen voor haar gezin en voor
de  vele  gasten  die  het  zwarte  klooster,  Luthers
pastorie  bewoonden. 
Daarom  moest  Luther  zich  tijdens
zijn  studie  wel  eens  over  Hansje
ontfermen.  En  als  dan  het  kereltje
soms al  te luidruchtig  werd en hem

stoorde in zijn overdenkingen, zei Luther, dat hij stil
moest spelen. 
Daarna begon Hansje zacht  te neuriën en keek zijn
vader  aan  met  ontzag  en  blijdschap.  ‘Toen  verstond  ik’,  schrijft
Luther,  ‘wat  er  staat  in  Psalm 2:11:  Dient  de  Heere  met  vreze  en
verheugd u met beving.’

Een  ‘kindje’.  Het  wordt  gekenmerkt  door:  vreze  en  verheuging.
Ontzag voor de majesteitelijke God en vreugde in Zijn gemeenschap.
Die twee dingen horen bij elkaar. In Gods nabijheid verkeren in vreze
en beving met vreugde tegelijk.

Nog een tweede voorbeeld. Prof. Aart Jan Theodorus Jonker schreef
eens aan een jong theoloog die voor zichzelf de weg tot God niet kon
vinden  en  hem van  zijn  strijd  verteld  had:  ‘Een  van  de  allerbeste
dingen  die  God  u  geven  kon.  Een  mens  die  niet  met  strijd  en
aanvechting begenadigd wordt (of zich er listig aan voorbij drukt), kan
geen theoloog worden en evangelieprediker nog veel minder. Nu zijt
gij erin. Gelukkig. Wanneer komt gij eruit? Ik zou zeggen: ‘Nooit’.’
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Afhankelijk - ontvankelijk
Het ‘kindje’ van Mattheüs 11 is er één met vreze en beving.  En om
nog  iets  te  noemen:  Het  ‘kindje’  van  Mattheüs  11  is  er  één  met
afhankelijkheid  en  ontvankelijkheid.  U  weet  wel,  dat  we  die  twee
dingen ook vaak in het kinderleven aantreffen.  Jezus prijst  dat aan.
Een kind dat niet meetelt en dat  toch, juist zo, voorwerp is van de
teerste zorg van de Heere.

Afhankelijk van de hoge God. Volstrekt op Hem aangewezen. Geen
’Könner’ . Niet wijs bij zichzelf.
Afhankelijk.  En ook ontvankelijk.  Open gemaakt  door Gods Geest.
Naar  boven toe en naar beneden toe. Naar de hoge God toe en naar
het kleinste  kind toe. Ja, ook van dat kleinste kind immers is er zoveel
te leren. Het kan je nameloos rijk maken. Juist omdat het zo graag wat
van je verwacht.
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