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PRO REGE.

HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS.

DEEL DRIE.

HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS IN ZIJN WERKING.

VIERDE REEKS.

Christus' Koningschap en de Maatschappij.
I.

Een eigen sfeer.

Gij zijt het Licht der wereld. Eene
stad, boven op eenen berg liggende,
kan niet verborgen zijn.

MATTH. 5:14.

AN het Gezin kan men, ter bespreking van Christus'
Koningschap, niet aanstonds tot den Staat overgaan.
Tusschen die beiden in ligt wat men pleegt het Maat-
schappelijk leven te noemen, en steeds meer werd het,

vooraI in onze dagen, van het uiterste belang, dat we ons ook van
de beteekenis van Jezus' Koningschap voor die Maatschappij zoo
heIder mogeIijk rekenschap geven. Het valt toch niet te loochenen,
dat juist in de vorige en in de thans ingegane eeuw de sociaIe
vraagstukken steeds meer de opmerkzaamheid tot zich trekken, en
sociaal beteekent niet anders dan maatschappelijk. Toch zij hierbij
van meet of het misverstand afgesneden, alsof sociaal een woord
ware, dat uitsluitend op de verhouding tusschen kapitaaI en arbeid
doelde. Eer moet gezegd, dat dit slechts één der veIe schakeIen is
van het rijke snoer, dat het maatschappelijk Ieven saambindt, en
dat het begrip van sociaal of maatschappeIijk alles omvat wat, onder
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2 	 PRO REGE.

wat naam of vorm ook, de grens van het Gezin overschrijdt, niet
in het keurslijf van den Staat beklemd is, en toch een wezenIijk
bestanddeel van het leven der wereld uitmaakt. Gezin, Maatschappij
en Staat zijn metterdaad drie zelfstandige factoren van ons menschelijk

waar de Kerk als vierde extra-factor bijkomt. De drie eersten
komen uit de Schepping op, en de Kerk is uit de genadesfeer, ter
corzake van de zonde, hier als vierde factor bijgevoegd.

Laten we de Kerk, die we afzonderlijk behandelden, nu rusten,

en bepaIen we ons thans tot wat aIs noodzakelijk bestanddeel van
dms menschelijk leven, krachtens de Schepping, met of zonder zonde
gerekend, van zelf opbloeit, dan komt het menschelijk leven op uit
het Gezin, en vimdt daarin zijn eerste oorspronkeIijke organisatie;
can streeft het maar een vaste, alomvattende organisatie in het Rijk, 
of in den Staat, door de macht van de wet ; maar dan ligt tusschen
die beide in de Maatschappelijke organisatie van ons menschelijk
leven, die we kortweg het leven der wereld zouden kunnen noemen.
Die laatste factor, die van het maatschappelijk leven, pleegt zich nu
I- et laatst van de drie in voller omvang te ontwikkelen. Het Gezin
i s er van zelf en altijd, en waar meerdere gezinnen saamlevem,
ontwikkelt zich veelal aanstonds zeker overheidsgezag, hetzij patriarchaal,
despotiek of op meer vrijen voet, maar, tusschen deze beide beklemd,
is de maatschappelijke organisatie veelal zeer traag in haar

ontwikkeling geweest. Bij de negerstammen in Afrika is zelfs nu nog van
geen maatschappelijke ontwikkeling in meer omvattenden zin sprake.
Bij de volkem der oudheid stond het eigenIijke maatschappelijke
Jeven nog op zeer lagen trap, ep van de hoogte, waartoe het thans
opklom, is zelfs in de Middeneeuwem en na de Reformatie niet dan
Ile eerste aandrift merkbaar. Allerlei oorzaken hebben er toe
mede-gewerkt, om vooral in de 19e eeuw het maatschappelijk leven een
/eel hooger vlucht dan voorheen te doen nemen, en hieruit ver-
kIaart het zich dat schier alle vraagstukken, die met de ontwikke-
ling van het sociale leven, di. der Maatschappij, saamhangen, thans
in zoo hooge mate de aandacht vragen.
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Ontegenzeggelijk brengt dit op den voorgrond dringen van de
maatschappelijke vragen en het Gezin en den Staat in het gedrang.
De Maatschappij wil ook in het Gezin en in den Staat de wet
stellen. Ten sIotte wiI zij zelfs geheeI het menschelijk leven ver-
overen en aan zich onderwerpen. Het roepen om Vrijheid, en nog-
maals vrijheid, erlangt zelfs steeds meer de beteekenis, dat noch de
band, dien het Gezinswezen, noch de band dien het Staatswezen
aanlegt, het leven der wereld in zijn geheel vrije sociale ontwikke-
limg mag belemmeren. De anarchie is het doel, waar deze over-
machtige ontwikkeling van het maatschappelijk leven op aanstuurt.
Alle banden moeten los. Men moet den mensch laten leven naar
den aandrang van zijn natuur. En dit vrije natuurlijke leven moet
juist zijn triomf vieren in de geheel vrije ontplooiing van ons leven,
niet in het Gezin, noch in den Staat, maar in de Maatschappij. Hef
Gezin en Staat op, dan zal die Maatschappij zich zelve organiseeren,
en eerst in die vrije, zelfstandige organisatie van het menschelijk
Ieven der Maatschappij zal zich het hoogste geluk der menschheid
ontwikkelen. Dit streven komt het sterkst uit bij de Nihilisten, de
Anarchisten en de Socialisten, maar het woelt in heel onze moderne
Maatschappij. Gezin en Staat worden hierdoor, voor wat hun vast
bestamd aangaat, in toenemend gevaar gebracht. En het is daarom
van het hoogste belang, dat we ook als Christenen ons helder reken-
schap geven van de grenzen, waarin het erf van het maatschappeIijk
leven besloten hoort te blijven. Ook wij moeten de ontwikkeling en
de organisatie der Maatschappij voorstaan en bevorderen, maar we
mogen geen oogenblik toelaten, dat zij in haar hooge vIucht het
Gezin te na kome, of het gezag van den Staat ondermijne. En, zoo
bezien, spreekt het vanzelf, dat we niet volstaan kunnen met het
Koningschap van Christus in het licht te stellen voor wat het Gezins-
leven en het leven van den Staat aangaat, maar dat we ons ook
wel ter dege de vraag hebben te stelIen, welke de beteekenis van
dat Koningschap moet zijn voor het leven der Maatschappij.



PRO REGE.

Het is vooral in de Maatschappij, dat het leven der wereld aan
het woord komt. Wat in de Schrift de wereld heet, dringt ook in
het hart, woelt ook in het gezin, en poogt zich ook van den Staat
mieester te maken, maar toch is het vooral in de Maatschappij, dat
de wereld zich haar troon poogt op te richten. Wie van het Ieven
aer wereld spreekt, doelt vooraI op de ontwikkelimg van ons men-
schelijk leven, gelijk ze in de vrije saâmleving tot stand komt. Het
vroord wereld kan ook in allerlei andere beteekenis genomen worden,
en ook in de Schrift geschiedt dit ; maar zoo dikwijIs we in de
Schrift de tegenstellimg vinden tusschen de wereld en het Koninkrijk
vam Christus, wordt gedoeld op een gevaarlijken geest, die heerscht
en die het menschelijk leven in heel zijn vrije openbaring leidt.

Het Gezin brengt in zijn vaste formatie vanzelf regelen met zich,
die het leven in het Gezin beheerschten. De Staat is, evenals het Gezin,
van vaste formatie en heerscht door de wet. Maar de Maatschappij
heeft zuIk een vaste organisatie of formatie niet. Op haar terrein
ontbreken de vaste regelen en wetten, en vandaar dat de geest, die
vril insIuipen om ons leven te verderven, zich 't eerst richt op de
Maatschappij, deze aan zich poogt te onderwerpen, en in haar zoekt
te heerschen. Die onheilige geest vindt hier het terrein vrij. Onge-
nierkt dringt hij in wat we de publieke opinie noemen in, en
die publieke opinie is feitelijk niet anders dan de zienswijze, de
denkwijze, die in het breede maatschappelijk !even den toon weet
aan te geven. Tegen de wereld nu, in dien zin genomen, staat de
C hristus met zijn Koninkrijk over. Zijn doel is juist om uit onze
wereld den geest der wereld terug te dringen en haar met zijn geest
te bezielen. Het is de Heilige Geest, die hiertoe tegen den onhei-
ligen geest der wereld den strijd aanbindt. Nog eer Jezus naar

Gethsemané ging, sprak hij 't voon zijn jongeren uit : „Vreest niet,
heb de wereld overwonnen." Dit gold natuurlijk niet in feiteIijken

zin. Integendeel, toen Jezus stierf aan het Kruis, bleef de wereId
wat ze was. Jezus kon dus alleen bedoeIen, dat hij in beginsel de
wereId overwonnen had, en dat de uitkomst van den strijd, dien
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hij met haar aanbond, haar volkomen ondergang en vernietiging
zou zijn. Maar hierom moest dan ook de strijd met haar, na zijn
hemelvaart, worden voortgezet. Heel de historie van het Godsrijk
in haar verder verIoop zou deswege niet anders zijn, dan een onaf-
gebroken worsteling tusschen den geest van Christus en den geest
der wereld. Er is dus geen sprake van, dat Jezus als onze Koning
zich alleen met zijn Kerk zou inlaten, om het leven der Maatschappij
aan haar zelve over te laten. Eer integendeel zal de strijd tegen de
wereld eerst na Jezus' hemelvaart recht beginnen. Als Koning zaI de
Christus voor zijn Koninkrijk strijden in zijn Kerk en in het Gezin,
maar stelIig niet minder ook op het terrein van het maatschappelijk

leven.
Ge verstaat dan ook de worstelimg niet, die Christus als Koning

aIIe eeuwen door voortzet om zijn vijanden aan zijn voeten te
onderwerpen, zoo ge de menschelijke maatschappij van zijn Koning-
schap uitzondert. Dat de macht, waarmee de Christus ook de
Maatschappij wil beheerschen, veelszins werkt door zijn invIoed op
de harten, op het Gezin en op zijn Kerk, wordt natuurlijk toege-
geven, maar dit is niet genoeg. Ook het maatschappelijk leven
vormt een eigen terrein, en ook op dit terrein dringt Christus met
zijn Koninklijke macht in, om het te beheerschen. Iets daarom voor
ons, Christenen, van zoo overwegend beIang, omdat ook wij in die
maatschappij leven, en in die maatschappij als medestrijders en
krijgsknechten voor onzen Koning hebben op te treden. Wat Jezus
tot zijn jongeren zeide : „Een stad op een berg gelegen kan niet
verborgen zijn, laat dan uw licht schijnen voor de menschen",
doelde juist hierop. Zeer stellig werkt onze Koning ook rechtstreeks
op de maatschappij in, buiten ons om, maar het lijdt toch geen
tegenspraak, dat hij evenzoo door ons zijn Koninklijke heerschappij
uitoefent, en ook bij ons leven in de Maatschappij zullen we ons
hiervan bewust blijven. Jezus heeft niet gebeden, dat de Vader ons
uit de wereld mocht wegnemen. Onze bestemming was niet, dat
we aIs Christenen ons als een aparte groep uit de wereld in de
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woestijn zouden terugtrekken. Zijn bede was alleen, dat de Vader
ons bewaren mocht in die wereld. In de Maatschappij is "dan ook
onze plaats, en die pIaats hebben we met eere in te nemen, en
IIe secten, die beproefd hebben, zich uit de Maatschappij terug te

trekken, om buiten haar voor Jezus te leven, hebben in haar
historisch verloop steeds ondervomden, dat ze juist hierdoor van
hun Koning afraaktem. Maar dan mag ons ook mooit het gevoel
bekruipen, aIsof we, door in de Maatschappij op te treden, van

ender onzen Koning uitgingen, en om hem terug te vinden weer
in zijn Kerk moesten vluchten. Christus' Koningschap gaat over
xIle ding, strekt zich uit over heel ons menschelijk leven, ook in

het midden der Maatschappij, en dan aIleen staan we te midden
slier Maatschappij krachtig, zoo we ook over de Maatschappij
Christus' kopinklijke heerschappij erkennen en eeren. Dat dit het
rioeilijkste stuk van onzen dienst van onzen Koning is, spreekt
vanzeIf. In de Kerk en in onze gezinnen, en zelfs in den Staat,

Jezus aIs onzen Koming te dienen, vaIt veel lichter. Daar vinden
we overal gebaande wegen, waarlangs we ons rustig en met vasten
tred bewegen kunnen. Op dit drieërlei terrein kunnen we ons ten
d eele zelfs thuis gevoelen. In de Maatschappij daarentegen leven
we te midden van den tegenstand; moeten we op eigen beenen
staan ; moet een ieder zijn eigen weg vinden ; en zijn de voetangels en
kIemmen, die men voor ons Iegt, zonder tal. Het is daarom be-
g rijpelijk, dat velen de wereld liever mijden en zich zoo weinig

mogelijk op haar glibberig terrein wagen. Maar voor verreweg de
meesten is dit volstrekt ondoenlijk. Hun levenspositie, hun bedrijf,

ambt noodzaakt hen gedurig de wereld in te gaan. Mee te
I even in het groote geheel der maatschappij is in den regel onze
roeping, en daarom is het zoo gebiedend noodzakelijk, dat we ook
i i de Maatschappij aan Christus' Koninklijke heerschappij gelooven•
AiIeen wie met zijn Koning in die maatschappij ingaat, kan in diens
t racht ook persoonIijk die wereld overwinnen.
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Ook de aard van Christus' Koningschap, als zoodanig, gedoogt
niet, dat het terrein van het maatschappelijk leven er buiten worde
gesloten. Dit zou nog demkbaar wezen, indien het slechts voor een
tijd en met een beperkt doel ware ingesteld. Maar dit is niet zoo.
Het Koningschap van Christus stuurt rechtstreeks aan op de eind-
catastrophe, als met het jongste oordeel heel deze wereld en haar
heerschappij zal ondergaan en het rijk der heerlijkheid zal worden
ingeIeid. NatuurIijk zal in den ommekeer, die dan tot stand komt,
alles begrepen zijn, heel de natuur, aI wat zich creatuurlijk roert
op aarde, en bovenal heel ons menschelijk leven, zoo van de vorige
geslachten, die reeds voor eeuwen ten grave zijn gedaald, als van
het geslacht waar we zelve toebehooren, en van wie na ons komen
zullen. Op die eindbeslissing, op die einduitkomst richt zich heel
Jezus' Koningschap. Hij is niet een Koning, die regeert om wet en
orde te hamdhaven, en voorts het leven van zijn yolk te laten gaan
gelijk het gaat. De aard van zijn Koningschap is geheel anders. Is
elk aardsch Koningschap gericht op de instandhouding van den
bestaanden toestand, en acht de vorst zich gelukkig, die zijn land
en volk in bloei en zekerheid aan zijn opvolgers mag achterlaten,
hier, bij den Christus, geldt het een Koningschap, dat doelt op
strijd, op principieele aantastimg van den bestaanden toestand, en
er op aanstuurt om aan geheel den bestaanden toestand eens voor
goed en voor altijd een einde te maken, en een geheel nieuwe
orde van zaken te doen intreden. Het moet alles daarheen, dat
Christus het Koningschap aan God en den Vader overgeve, en
daarna een toestand intrede, waarin God zijn zal alles en in alIen.
Aileen maar, dit gaat niet toe met geweld. Dan toch waren deze
lange eeuwen van voorbereiding niet noodig, en had reeds kort na
den Pinksterdag het einde der wereld kunnen intreden. Doch zoo
heeft 't Gode niet beliefd. Nu reeds twintig eeuwen wordt de
worsteling in de wereld der geesten voortgezet. Niet als doellooze
repetitie van eenzeIfde leven, de ééne eeuw voor en de andere
eeuw na. Dan toch zou het leven geen doel hebben. De geschiedenis
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toonde dan ook, dat in den Ioop der eeuwen gedurig nieuwe toe-
s tanden intreden, een hooger peiI van meer alzijdige ontwikkeIing
van krachten bereikt wordt, en de groote levensvraagstukken zich
telkens in nieuwen vorm aan ons voordoen. Dit nu heeft tengevoIge,
d at de geest der wereld rusteloos zijn aanvaI op het rijk van Christus
vernieuwt ; teIkens van geheeI anderen kant zijn verzet tegen den
vest van Christus volhoudt ; en keer op keer optreedt met de be-

ering, dat de wereId den Christus niet van noode heeft, want dat
de wereId zeIve alleszins in staat is, haar eIlende te boven te komen,
e den geluksstaat te doen intreden. Blijken moet dan, dat dit pogen
teIkens misIukt, em daartegenover moet dan uitkomen, hoe het
Evangelium Sempiternum, het Eeuwig Evangelie, alle eeuw door in
die kringen, waarin het beerschen mag, feitelijk vrede en geluk

engen bIijft. Zoo wacht de Christus de ééne eeuw voor, de andere
oe uw na die aanvallen en ijdele pogingen af, om juist daarin te
tr omfeeren, dat die aanvallen telkens tot niets leiden en die pogingen
gedurig in haar ijdeIheid worden beschaamd. En onderwijI is dit
ver Ioop der historie niet doelIoos, want aldoor komt in het menschelijk
Ieven hooger ontwikkeIing tot stand, ontplooien zich nieuwe krachten,
em wordt het menschelijk Ieven in de veeIheid van de ten dienste
staande middelen en in de intensiteit van stoffeIijke en geesteIijke
uitingen verrijkt. Dat zaI zoo aanhouden tot de geest der wereld
zijn Iaatste kracht heeft uitgeput, en niets meer heeft om tegen den
CI ristus over te stelIen. Dan zaI die geest zijn heiI moeten zoeken
in enkeI Iist en geweId. De geest der wereld zaI zich dan in den
Artichrist belichamen, om nu met al wat het teeken des Doops
draagt, korte metten te maken. Op uitroeiing van het Christendom
zal 't dan worden toegelegd. Maar dan zaI ook gebleken zijn, dat
he Eeuwig EvangeIie zich onveranderlijk tegenover eIke hoogere
ontwikkeling der wereld heeft gehandhaafd ; eIken geestelijken
aa -Iva! heeft afgeslagen ; den toets tot het einde toe doorstaan heeft ;
en nu blinkt in zijn Goddelijke volkomenheid. En zet de wereId dan
ter slotte in haar vertwijfeling macht tegen macht, en waagt ze de
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poging der wanhoop om geweld tegen den Christus over te zetten,
— dan zal het einde daar zijn, en de macht van Christus onzen
Koning zoo overweldigend hoog boven haar macht uitgaan, dat ze
verzinkt in het niet en Christus haar verdoet met den geest zijns
monds. Maar is z66 de aard van Christus' Konlngschap, hoe zou
het hiermee dan bestaanbaar zijn, dat dit Koningschap tot zijn Kerk
tot het Gezin en tot den Staat beperkt wordt, en niet 66k over het
leven der Maatschappij ging ? Of eischt het dan nog nader betoog,
hoe steeds meer de geest der wereId juist het maatschappelijk
leven aIs instrument gebruikt, om zijn toeleg door te zetten, zijn
aanvallen op het rijk van Christus te hernieuwen, zijn verzet tegen
het rijk van Christus door te zetten, en eigen macht tegen de macht
van Christus over te steIIen ? Juist daarom zijn de uitspraken der
H. Schrift over het Koningschap dan ook zoo alomvattend. Hem is
gegeven alle macht op de aarde en in den hemeI. Alle dingen zijn
hem onderworpen. Niets wordt uitgezonderd. En hoe zoudt ge dan
van zijn Koningschap juist dit breede terrein van ons menscheIijk
Ieven wiIlen uitlichten, waarop feiteIijk de groote worsteling tusschen
den geest der wereld en den geest van Christus besIecht wordt?
Licht uit Christus' Koningschap zijn macht over het maatschappelijk
Ieven uit, en zijn Koningschap ware vernietigd.

DitzeIfde geIdt van ons eigen geloof in dit Koningschap. Ge
zoudt u geen doeltreffende voorsteIling van dit Koningschap kunnen
vormen, zoo ge metterdaad geIooven moest, dat uw Koning weI in
zijn Kerk, in uw gezin en ten deeIe in den Staat zijn Koninklijke
macht deed geIden, maar dat ge van onder zijn Koningschap uit
waart, zoodra ge de Maatschappij binnentreedt. Jammer genoeg, dat
dit bij zeer veIe Christenen zoo metterdaad in hun voorstelIing leeft,
maar het droef gevoIg is dan ook, dat ze in hun Kerk priesterIijk
aanbiddend, in hun gezin vroom, en in den Staat onderdanig zijn,
maar zich in den stroom van het maatschappelijk Ieven laten mede-
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sIeepen, als hadden ze in dit stuk van hun leven met het Koning-
schap van Christus niets uitstaande. In dit leven der Maatschappij
eeren ze dan nog wel de eischen die van Boven aan hun conscientie
gesteld worden. Ze voelen dat ze persoonlijk aamsprakelijk blijven ;
m dat ook over dit breede terrein van het leven de scepter van

Je Koningschap gaat, voelen ze niet. Ze hebben er geen weet
van, dat al wat in de wereld woelt, tegen hun Koning ingaat, en
ze hebben er geen oog voor, dat hun Konimg ook op dit terrein
do ende is, om de zijnen te sterken en zijn geest tot macht te ver-
heffen. Gevolg waarvan dan ook is, dat het Koningschap van
Christus niet voor hen leeft; nog wel als een leerstuk door hen
b( leden, maar niet in het leven door hen ervaren wordt ; en dat de

stellige uitspraak van hun Heiland, dat bem alle macht gegeven is
in dem hemel en op aarde, voor hen woorden zonder zin zijn.

Wie daarentegen met deze oppervlakkigheid brak, en zijn roeping
er kende om met het Koningschap van Christus weer voIlen ernst
te maken, voelde vanzeIf de behoefte, om het dan ook te eeren in
zijn vollen ornvang, het te eeren op elk terrein, en met name het
ook te eeren en te erkennen op dat breede terrein, waarop het
grootste stuk van ons menschelijk leven wordt afgespeeld ; en voor
verreweg de meesten is dit juist het terrein van de Maatschappij.
Voor de vrouw moge dit minder het geval zijn dan voor den man,
hier staat tegenover, dat de leiding van den geest der wereld veel
mover van den man dan van de vrouw uitgaat, en dat voor zoover
ook de vrouw hieraan deelneemt, ook zij uit het gezin uitgaat, en

zich beweegt op maatschappelijk terreim. Zal dan ook het Koning-
schap van Christus voor ons één ongebroken geheel vormen, dat
fe telijk stuur en leiding langs alle wegen van zich doet uitgaan,

n hebben we er zelven onafwijsbare behoefte aan, om zeker niet
in de laatste plaats ook op maatschappelijk terrein voor de werking

van dat Koningschap ons oog te ontsluiten. Elke uitzondering, die
hier wordt toegelaten, zou het geheel voor ons breken. We zouden
hoogstens voor den gang der aloude historie en voor ons eigen
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IevensverIoop onze toevIucht in het regimemt Gods nemen, met
dan den Christus er bij uitsluitend voor onzer ziele zaligheid, maar
van een Koningschap van Christus zouden we buiten de Kerk niets
meer verstaan. Ons leven zou omgaan buiten de reuzenworsteling,
die juist tusschen den geest van Christus en den geest der wereId
gestreden wordt. De zaligheid van onze ziel zou iets aparts zijn,
dat buiten het leven stond. Ons persoonlijk bestaan zou uitgelicht
zijn uit hetgeen God de Heere door zijn Christus doende is voor
heel oms menschelijk geslacht. We zouden uit het groote levensver-
band zijn uitgerukt, en de groote ommekeer, die im het eind der
dagen zaI tot stand komen, zou iets zijn, dat buiten ons omging
en waarvan we hoogstens belangstellende toeschouwers zouden zijn.
Wel verre daarvan daam, dat het Koningschap van Christus over
de Maatschappij een bijkomstig stuk zou zijn, dat desnoodS terzijde
kon worden gelaten, moet er daarom alle nadruk op gelegd, dat
vooral op dit terrein de worsteling van den geest der wereld tegen
den geest van Christus wordt uitgestreden ; dat wie den Christus
als zijn Koning belijdt, te kort schiet in plichtsbetrachting, zoo hij
ook op dit terrein, en op dit terrein vooral, niet in de volle wapen-
rusting van het Evangelie den strijd mede aanbindt ; en dat zichzelf
in zijn geloof verzwakt, wie voor den ernst van den op dit terrein
gevoerden strijd geen open oog heeft. Zeker, God regeert, en het
ware gansch goddeloos, terwille van het Koningschap van Christus,
den heiligen God te verIagen tot een nietsdoend Koning, een
roi fainéant. Er gaat geen enkele werking van Christus' Konimgschap
uit, of God zelf werkt er in, want vader en Zoon zijn één. Maar
in de bedeeIing der zonde, die tot aan het jongste oordeel stand
houdt, regeert de heilige God instrumenteel door Hem in wien de
verzoening gevonden is. Het blijft ook hier : Uit God en door God
en tot God alle dingen, maar totdat eens de zonde zal zijn te
niet gedaan, is er geen Koninklijke heerschappij, die in het teeken
der Verzoening staan zal, denkbaar dan door den Christus, die
zeIf God is, te aanbidden tot in alle eeuwigheid.
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Uit de Schepping.

Gij zult den HEERE uwen God al-
zoo niet doen.

DEUT. 12 : 4.

ET woord „Maatschappij" is geen gelukkig gekozen woord.

In onze vertaling van de H. Schrift hebben onze Staten-
overzetters het nergens gebezigd, en nu nog is het wel
een boekenwoord, dat men gebruikt in min of meer

af getrokken beschouwingen, maar in het gewome gesprek hoort men
h( t zoo goed als nimmer bezigen. Nog wel als er sprake is van

een bijzonder genootschap, zoo als de Spoorwegmaatschappij, de

Handelsmaatschappij, of de Maatschappij tot Nut van 't AIgemeen,
m Jar niet als gedoeId wordt op de groote Maatschappij, die geheel
ons menschelijk leven buiten Kerk, Gezin en Staat omvat. De
Duitschers kozen een veel warmer woord en spreken van Gesellschaft.
Zoo hadden ook wij zeer wel van het volksgezeIschap of het
menscheIijk gezelschap kunnen spreken, maar in de jaren, toen ten
dezen het woordgebruik zich vestigde, was de invloed, die van

DuitschIand op ons uitging, nog zeer gering, en daarentegen de
Fransche invIoed zeer groot, en zoo heeft men toen het in Frankrijk

ge bruikeIijke Societe hier Ietterlijk vertaald in Maatschappij.
Oor-sp ronkeIijk Iiet men zelfs zulk een Fransch woord liefst onvertaaId,

er sprak van Compagnie of Societeit, zooals met name de Doops-

ge zinden hun kerkengroep als een Societeit aanduidden. Op een
clubgebouw voor een vriendenkring is dit woord Societeit eerst later

overgedragen. Eerst beduidde het den vriendenkring zelf. En toen
men nu in de 17e eeuw verzet begon to voeren tegen zulke barba-
ri men, en dus voor societeit of société een Nederlandsch woord
noodig had, heeft men dat stijve woord van Maatschappij er voor
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in de plaats gesteld. Maat heet iemand, die met ons scam jets te
doen heeft, geheel in gelijken zin waarin men ook van gezel spreekt.
Vooral het verkleinwoord Maatje is nog alIerwege in gebruik ; meer
dan het woord maat zelf. Dat woord maat heeft men toen op alle
menschen toegepast. In het groote menscheIijk Ieven, zoo bedoeIde
men, is de een altoos de „maat" van den ander, en zijn ze aIien
„maats" onder maIkander. Verduidelijkt werd dit dan nog door te
spreken van de burgermaatschappij, waardoor men het begrip be-
perkte tot zijn eigen Iand, en uitdrukte, dat alle burgers als goede
maats met eIkander in éérie gemeenschap waren ingelijfd. Maar aI
spoedig breidde zich die maatschap over alIe grenzen uit, om alle
volk in het ééne begrip „de Maatschappij" te vereenigen. Dit schap
dat achter maat kwam, beduidde dan, dat aIle „maats" in zekeren
vorm tot één geheel vereenigd waren. En op die wijs heeft het
woord „maatschappij" toen allengs burgerrecht verkregen. Toespre-
ken zal 't ons nooit. Het zal ons aItoos aIs een vreemd woord bIijven
aandoen. Voor ons taaIbesef blijft „maatschappij" aItoos jets, dat
opgericht moet worden, en het product is van een wilsdaad van de
genooten, terwijl het hier juist omgekeerd een saamhoorigheid geIdt,
die vanzelf uit het leven ontstaan is, en daarom nooit door het
begrip van „maatschappij" gedekt wordt. Toch is het thans te Iaat,
om er een ander woord voor in de pIaats te steIIen. Saamleving
ware stelIig een juister woord, maar dit bezit thans reeds een ge-
wijzigde en beperkter beteekenis. Verkeer of omgang zou te zeer
de beweging op den voorgrond schuiven, en niet genoeg nadruk
Ieggen op den :band, die in deze beweging sprak. Ook spreekt
men wel van het leven der wereld, maar dan meest met schiftende
beteekenis. In de taaI is het gebruik nu eenmaal oppermachtig, en
hoe weinig het woord : maatschappij ons ook aantrekt of bevredigt,
uit te banmen of te vervangen is het thans niet meer. Voor dat
breede terrein van het menscheIijk Ieven, dat overblijft als ge de
kerk, het gezin en den staat uitzondert, hebben we nu een-
maaI geen anderen naam, dan dien van Maatschappij, hoogstens
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door het sprekep van de „menschelijke maatschappij" verduideIijkt.
Vanzelf moeten ook wij ons hierin voegen, zij 't al niet zonder

pr )test. Het valt toch kwalijk te verhelen, dat de voorkeur, aan dit
woord gegeven, opkomt uit de beginselen der Revolutie. De groote

tegensteIling, die deze beginselen der Revolutie met de beginselen
der Schrift vormen, is em blijft altoos, dat, naar fuid de tolken der
Revolutie, al wat bestaat is opgekomen uit den menschelijken wil,
en dat volgems de beginselen der Schrift de menscheIijke

saamleving haar ontstaan en haar regel dankt niet aan eenige wilsdaad
van den mensch, maar aan het bestel Gods. Altoos staan in dezen

strijd de wil van God en de wil van den mensch tegenover eIkander.
Het is hetzelfde als met het woord gemeenschap voor het yolks-
verband. Ook met dit woord : de gemeenschap, voor het yolk in
geordemd Staatsverband, dat de tegenstanders der Christelijke staat-
kt nde steeds met voorliefde gebruiken, spreekt zich de meening
ui , dat de Staat ontstaan is door een wilsdaad van de burgers,
di krachtens die wilsdaad zich tot één volk aaneen hebben gesloten
en een landsbestuur hebben aangesteId. En juist datzelfde vindt ge

hier. In maatschappij ligt vanzelf de gedachte, dat een groep per-
sonen zich, als maats, met elkaar in betrekking hebben gesteld, en
nu in meer of min gebonden vorm scam een vereeniging in het
leven riepen. Zoo nu, wil men zeggen, is ook het maatschappelijk
Ieven daardoor opgekomen, dat de burgers goed hebben gevonden

het alzoo in te richten. En toen men het woord :gemeenschapvoor
het georganiseerdevolk,én toen men het woord :maatschappijvoor

h( t volksleven hier te lande invoerde, is hierbij aan Gods bestel
niet gedacht, en alleen de menschelijke wilsdaad met nadruk op
den voorgrond geschoven.

Juist daarom moet echter onzerzijds ook bij het bespreken van
Christus' Koningschap over de maatschappij, ter verklaring van

bestaan dier Maatschappij, voor alle dingen op dat bestel Gods
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worden teruggegaan. Ook die maatschappij toch ligt gegrond in de
Schepping, en heeft zich uit hetgeen God in ,die Schepping gelegd
had van zelf ontwikkeld. In het oorspronkelijk scheppen van slechts
één mensch, maar zoo dat uit dien éénen mensch eerst de vrouw,
en voorts uit den man en vrouw geheel een menschelijk geslacht
zou opkomem, lag van zelf het bestel Gods voor de éénheid van
dat menschelijk geslacht. Wat geschapen, en in die schepping be-
doeld werd, was niet een bijeenvoeging van tallooze op zichzelf
staande individuen, maar het opkomen in één geslacht, uit éénen
bloede, van een onderling organisch verwante menschheid. Hierin
nu lag vamzelf opgesloten, dat er tusschen mensch en mensch verband
zou zijn ; dat zich door dit onderling verband een saamleving zou

vormen ; en het is die saamleving, die in wat wij dan nu Maat-
schappij noemen tot uiting komt. De geboren menschen konden
niet los van elkander elk op zichzelf blijven staan. Ze moesten
van zelf met elkander in aanraking komen. Door die aanraking moest
zich zeker verband vormen. Door dit verband moest hun saamleving
zekeren vasten vorm aannemen. En het is deze vastere vorm van
het verband der onderlinge saamleving, die de Maatschappij, of
wilt ge het maatschappelijk levem, tot aanzijn riep. Doch niet alleen
dat krachtens het Goddelijk bestel, volgens hetwelk heel ons ge-
slacht uit éénen bloede zou opkomen, het zich vormen van een
maatschappelijke saamleving gegrondvest was, maar ook de vorm,
waarin dit zou plaats hebben, was evenzoo in het bestel der Schepping
zelve gegeven. Hoe uiteenloopemd toch de personen mogen zijn,

aan allen is een menschelijke natuur gemeen ; in die menschelijke
natuur zijn vaste neigingen en trekken, die zich nooit verloochenen,
en die onder allerlei variation steeds tot dezelfde uitkomst leiden.
Het onderling verkeer stelt daaraan steeds gelijksoortige eischen,
die zich in den vorm wijzigen mogen, maar in den grond der zaak
altoos dezelfde blijven. En zoo ook bevindt de mensch zich altoos
tegenover dezelfde natuur geplaatst, die, onder wat verschillenden
vorm ook, toch in wezen steeds één blijft ; en ook dit brengt teweeg,
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dat de saamwerking onderling om die natuur te beheerschen steeds
akin de menschelijke saamleving een gelijksoortige plooi zal geven.
Ook de ontwikkeling van grover in fijner vorm zal bij deze vorming
w. ,11 het maatschappelijk leven steeds gebonden zijn aan de

ontwik-ke ling van den menschelijken geest, van den menschelijken smaak
er van de menschelijke behoefte, die wederom niet van buiten aan
d( n mensch toekomen, maar bepaald zijn door zijn natuur, aard en
aa nleg, gelijk die door God in ons geslacht gelegd zijn.

Hoe tal van gegevens dan ook saamwerken, om de ontwikkeling
van ons maatschappelijk leven te bepalen, steeds komen de gegevens
op uit hetgeen door God bij zijn schepping en in den mensch en

in de natuur is vastgelegd. Ook hier komt niets bij geval, en komt
niets uit den mensch op buiten God om. Zelfs de dusgenaamde
uitvindingen, die, gelijk die der boekdrukkunst, van de stoom, van

de electriciteit en zoo veel meer, zoo onmetelijken invloed op
or ze menschelijk saamleving geoefend hebben, brengen niets nieuws
in de schepping in, doch halen daaruit slechts te voorschijn, wat er
oorspronkelijk in lag, maar nog niet gezien noch gekend werd.

Uitvindingen vinden iets, dat er was, doch scheppen niets nieuw, dat
aan de schepping zou worden toegevoegd. Er spreekt in deze uit-
vindingen soms een wonderbare geniale vindingrijkheid, doch ook
deze schonk de mensch zichzelven niet, maar het is wederom God,
die deze genieën doet optreden. De mensch in zijn oorspronkelijk
optreden kende noch zichzelf noch zijn medemensch noch de natuur

met haar verborgen krachten. Eerst van lieverlee is naar buiten
ge reden, wat van meetaf in onze menschelijke natuur door God
verborgen was ; de kracht der saamwerking is eerst van lieverlede
tot 's menschen bewustzijn doorgedrongen ; en wat schat in de
natuur en in haar krachten school is eerst allengs ontdekt. Daarom
is ook dit woord ontdekken zoo juist gekozen, evenals het woord

uitvinden. Wat ontdekt wordt was er wel, maar het was bedekt,
zoodat men het niet zag. En als het nu ontdekt wordt, komt er

niets, dat er niet reeds was, maar het deksel wordt er afgenomen,
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en nu ziet men pas, dat het er is. Natuurlijk moet de
hier niet van het Bestuur Gods gescheiden worden, m
Voorzienig bestuur Gods heeft niets nieuws aan het oo
geschapene toegevoegd. lm de Schepping zelve was a
alle bron van kracht, met de daarbij passende moge
alle variatie, gegeven, en het Bestuur Gods deed niet
de menschen leiden bij het zoeken en vinden van wat
oorspronkelijk bestel in menschheid en natuur gegeven
zweem van overdrijving kam en moet dan ook gezegd,
ontwikkeling van oms maatschappelijk samenleven, in d
eeuwen, liep langs een spoor, dat vooruit bepaald wa
in het nietig zaadje van een roos vooruit bepaald is, h

Schepping
at zelfs dit
spronkelijk
le kiem en
ijkheid van
anders dan
naar Gods
as. Zonder

dat ook de
n loop der
. En gelijk
e dit zaadje

ontkiemen zal, hoe uit die kiem een stam zal groeien, zich aan dien
stam takken zullen zetten, aan die takken blad en knop
en uit dien knop een bloem van zoo en zooveel blaad
en die kleur zich ontplooien zal, — zoo was ook in d
van meetaf aangegeven, langs wat lijn en op wat wijs ui
mensch, te midden van die natuur geplaatst, onze

samenleving zou opkomen.

al uitbotten,
es, van die
Schepping

den eersten
enschelijke

Kan en moet men dan toch niet zeggen, dat de zo
deze het plan Gods verstoord heeft? Verstoord niet, wel
maar in een krachtens dit plan zelf vooruit vaststaa
Ziekte is een storing van de lijn waarlangs het gewon
beweegt, maar die ziekte is bij haar ontwikkeling bepaa
in het gezonde lichaam gegeven was. vandaar dat een
zich bij den één zoo geheel anders dan bij den ander
en men onder de geneeskundigen steeds meer tot de
komt, dat men elke krankheid, om ze meester te wor.
individueele gesteldheid van elken kranke beoordeele
reeks, die met twee klom en nu in haar tegendeel omsI
twee dalem, en dus gebonden aan haar oorspronk
2

de ook ten
omgebogen,
de richting.

leven zich
d door wat
elfde ziekte
ontwikkelt,
overtuiging
en, naar de

moet. Een
at, blijft met
lijken aard.
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De zonde schept geen nieuwe wereld, maar neemt de bestaande
wereld, met al haar vaststaande gegevens, en is bij heel haar ont-
wikkeling hierdoor reeds vooruit bepaald. In de lijn, die de zonde
volgt, is nog altoos de lijn doorzichtig die oorspronkelijk besteld
was ; alleen maar, die lijn loopt thans omgekeerd. De gang der
zonde is daarom evenzoo bepaald als de gang van het heilige. Niet
alsof God die zonde te voorschijn roept, maar omdat de zonde niet
anders werken kan dan met de bestaande gegevens, die God in
lht leven riep, en bij die gegevens gebonden is aan de kracht, die
God er in gelegd heeft. De brandstichter is gebonden aan de ge-
gevens, die voor de ontvlamming en de ontbranding in de natuur
z( lye gegeven zijn. En zoo ook werkt de zonde in ons hart, en
uit ons hart op onze omgeving, volgens de vaste wetten, die
in ons menschelijk leven en voor onze omgeving van Godswege
gelden, zij 't al in omgekeerde richting. Men kan dus in het minst
niet zeggen, dat onze menschelijke saamleving zich, nu de zonde in

haar drong, op geheel vrijen voet, los van Gods bestel, ontwikkeld
heeft. Dat ze tengevolge der zonde op andere wijze uitkwam, spreekt
van zelf, maar ze bleef niettemin gebonden aan vaste lijnen, en die
lijnen waren slechts het omgekeerde van wat in den oorspronkelijken
staat der rechtheid bepaald was.

vooral in één punt komt dit sterk uit. De zonde kweekt menschen-
hcat, Gods bestel beoogde menschenliefde. Naar Gods bestel is de
menschheid één, uit éénen bloede, zich voortbewegende naar ééne
he erlijkheid. Hier is alzoo het saambindende, een liefde die ver-
eenigt, die een samenleving in de hand werkt, en menschen met
menschen vereenigt. De zonde daanentegen doet vlak het tegenover-
gestelde. Ze splitst en scheidt, ze bindt niet samen, maar rukt uit-
éen. Ze kweekt geen samenleving, maar ondenlinge bestrijding. Ze
jaagt uiteen, in stee van te vereenigen. Ze verhoogt het leven niet,
maar zint op moord. In zooverre staat dus de zonde tegen het bestel
Gods om de eenheid van ons geslacht in hooge menschelijke samen-

le ding te doen schitteren rechtstreeks over. Zonder meer zou men
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dan ook zeggen moeten, dat de zonde feitelijk het plan Gods te
niet deed. En toch is de uitkomst een zoo geheel andere dan zou
vermoed worden. In de zonde zelve ligt het correctief. Ware de
ontwikkeling van ons geslacht zondeloos geweest, zoo zou de aan-
sluiting van menschen aan menschen een geheel normale zijn ge-
weest, magnetisch uit de liefde hebben gewerkt, en veel sneller tot
een hooger uitkomst hebben geleid. Nu echter de zonde intrad,
bracht die zonde met zich, wat anders niet zou bestaan hebben,
namelijk de vrees voor gevaar, iets waar we nader op terugkomen ;
en niets heeft juist sterker de saamlevimg van mensch en mensch
in de hand gewerkt, dan de zucht om aan die vrees en aan dat
gevaar te ontkomen. Nu men eenmaal leefde onder gedurige bedrei-
ging van gevaar van kwaadwilligen, en van het gevaar van het wilde
dier, en van het gevaar van de elementen der natuur, gevoelde men
onweerstaanbaar drang en neiging opkomen, om zich tegen dit ge-
meenschappelijk gevaar gemeenschappelijk te verdedigen, en juist
dit gaf aan de ontwikkeling der menschelijke saamleving een zoo
machtigen stoot. Uit haar aard scheidt, deelt en splitst de zonde,
maar hoe ze hiertoe ook woele, ze kan daarom den gemeenschaps-
trek, die van nature in ons geslacht is ingeschapen, niet te niet
doen. Zelve grijpt ze dien gemeenschapstrek aan, om haar boos
opzet te krachtiger door te zetten. E'en roover is machteloos, maar
een rooverbende kan heel een landschap onveilig maken. En tegen-
over dien gemeenschapstrek, waarvan de zonde zelve zich bedient,
om haar opzet te volvoeren, begint dan van zelf de gemeenschaps-
trek bij de bedreigden te werken, en zoo komt men er van zelf
toe, om zich met gemeenschappelijke kracht tegen het gevaar dat
dreigt, te verdedigen. Dat hieruit geheel het oorlogswezen is opge-
komen, behoeft nauwelijks herinnering. Thans in de twintigste eeuw
na Christus heeft dit oorlogswezen een uitbreiding erlangd als
vroeger nooit. En kwalijk kan ontkend, dat de politie en het
leger, waarin men zijn veiligheid zoekt, een ontwikkeling van
onze menschelijke saamleving mogelijk hebben gemaakt, zoo diep
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iii alles ingrijpend, als voorheen niet voor mogelijk werd
gehouden.

Nooit moogt ge deswege het echter voorstellen, alsof zoodoende
uit de aandrijving der zonde een positief goed en wezenlijke winst

are voortgekomen. Nu eenmaal de zonde geheel den toestand be-
heerscht, is het een bestel Gods, dat ze ten deele haar eigen cor-
rectief met zich brengt, wits ge nooit uit het oog verliest, dat, ware
de zonde uitgebleven, de ontwikkeling der menschelijke saamleving
veel sneller, veel juister en veel gelukkiger zou zijn tot stand ge-
k )men. Politie en leger, om bij dit voorbeeld te blijven, verteren
steeds noodeloos een deel van de volkskracht, en alleen kan gezegd,
d it ze, nu misdaad uit het yolk en oorlog van buiten dreigen, ons
een betrekkelijk gevoel van veiligheid en zekerheid geven, en dat
deze zekerheid voor het leven, die we aan beiden danken, in hooge
m- ate aan de ontwikkeling der saamleving is ten goede, gekomen.
Dreef het gevaar niet tot het nemen van deze maatregelen van

veiliheid, zoo zou er van een saamleving in hoogeren zin eenvoudig
geen sprake kunnen zijn. En in zooverre moet ook hier het bestel

Gods geloofd, hetwelk uit de zonde niet alleen het gevaar, maar
ook de vreeze voor het gevaar en het nemen van

veiligheidsmaatre gelen deed voortkomen, en door deze tot een hooge mate van
volkomenheid te doen opvoeren, een rust, een orde, en een veilige
zekerheid in het leven riep, die aan de menschelijke samenleving
d gelegenheid bood om tot steeds rijker ontplooiing te geraken.
Het is een genade, dat God in de zonde zelve dit correctief besloot,
el het is aan Hem en niet aan de zonde, dat we dit betrekkelijk
goede hebben dank te weten. Een vuurtoren en een reddingboot

z jn niet genoeg te waardeeren uitvindingen, maar nog hooger zou
de staat van zaken zijn geweest, indien, bij het uitblijven van den
v oek, de woede der elementen nooit ontketend ware, alzoo geen

schipbreuk gedreigd had, en middel ter redding van de schipbreu-

kelingen overbodig ware geweest.
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Doch niet alleen dat uit deze aandrift tot zelfverweer en zelfbe-
veiliging, die de zonde met zich brengt, nooit een positieve winste
en alleen een correctief ons toekomt, maar zelfs staat er zeer groote
schade tegenover. Al maakt toch dit correctief een veel rijkere
ontwikkeling van de menschelijke saamleving mogelijk, steeds leerde
de ervaring, dat de zonde zich met alle kracht in die hooger ont-
wikkelde saamleving poogt te nestelen, en ze misbruikt als instrument,
om haar onheiligen geest tot heerschappij te verheffen. Op zich
zelf toch zijn die rijk ontwikkelde vormen van onze menschelijke
saamleving puur formed en neutraal, en dragen ze alzoo geen
zedelijk karakter. De telegraaf is een verrijking van ons leven, maar
ze wordt misbruikt voor het maken van zondige afspraken. De
spoorweg is een niet genoeg te waardeeren middel van vervoer,
maar de misdadiger ontsnapt er mee. Explosieve middelen zijn
een heerlijk middel om in de steengroeven te werken, maar ze
worden evengoed door den anarchist misbruikt, om verwoesting
aan te richten. En zoo is er bijna niets, dat ons leven verrijkt, of
de zonde maakt er gebruik van voor haar doeleinden. Zelfs kan
gezegd, dat de hoogere en rijkere ontwikkeling van het leven, met
name in de groote steden, een geest van weelde, overvloed en
genotzucht kweekt, die op groote schaal een zedelijke verwoesting
aanricht, waaronder de volkstoestanden steeds meer beginnen te
lijden. Juist wat we de wereld in min gunstigen zin noemen, vindt
in die fijnere ontwikkeling van de menschelijke saamleving haar
machtsmiddel, waardoor ze de geesten misleidt en vergiftigt. Die
hoogere en fijnere ontwikkeling blijft daarom op zich zelf een goed,
want ze brengt aan het licht schatten die verborgen waren, ze
verhoogt 's menschen macht over de natuur, ze bevordert het onder-
ling verkeer, ze brengt volken in aanraking, die eeuwen lang als
door een hoogen muur gescheiden voortleefden. Ze ondervangt
veel lijden, ze wendt veel gevaar af, en ze maakt het leven in tal
van opzichten rijker. Maar steeds moet hierbij in het oog gehouden,
dat dit alles zich leent voor dubbel emplooi. Het kan alles ten
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g9ede, maar het kan ook alles ten kwade worden gebruikt en de
a gemeene heerschappij der zonde brengt vanzelf het gevaar mede,
dat het gebruik ervan ten kwade in wat men de wereld noemt de
overhand behoudt. Niet 't minst daardoor, dat ze den mensch als

mensch sterker, machtiger, minder afhankelijk maakt, en daardoor
de behoefte aan religie doet afnemen. Hoe rijker iemand in

ontwikkeling staat, hoe meerder genade er noodig is, om hem waarlijk
vroom te doen zijn, en vroom te doen blijven.

Tweeërlei eisch.

En heeft uit éénen bloede het gansche
geslacht der mensehen gemaakt, om
op den geheelen aardbodem te wonen,
bescheiden hebbende de tijden tevoren
geordineerd, en de bepalingen van
hunne woning.

HAND. 17 : 26.

IGT alzoo het bestek voor het leven vast in de ordi-
nantiën der Schepping, dan volgt hieruit vanzelf, dat
de Koninklijke heerschappij van den Christus over het
maatschappelijk leven aan die ordinantiën gebonden

is. Een „Christelijke" maatschappij kan nooit een saamleving van
mieuwe vinding zijn, maar zal altoos de ordinantiën der Schepping
tmdeze tot haar recht moeten laten komen. Ook hier geldt wat bij

het Gezin telkens zoo sterk uitkwam. Christus schept geen nieuw
soort gezin, maar sluit zich aan bij den in de Schepping zelve
erordineerden gezinsvorm, roept dien tot zijn oorspronkelijke

zuiverheid terug, en besprengt dien met het hyzop der verzoening.
In een Christelijk gezin leeft het oorspronkelijk Gezin, gelijk God
l- et verordend had, weer op. Christus doet het werk der Schepping
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niet te niet, maar sluit er zich bij aan en bouwt er op voort. Maar
geheel ditzelfde geldt nu ook van det Christelijke maatschappij. ls
ook voor de Maatschappij de grondslag in de Schepping gegeven,
en heeft de zonde het gebouw van die Maatschappij scheef getrokken,
dan komt de Christus niet om een geheel nieuwe soort maatschappij
daarnaast te stichten, maar dan strekt zijn Koninklijke macht veeleer
om het oorspronkelijke te herstellen, wat scheef trok recht te zetten,
en den onvoltooiden bouw te voleinden. De Kerk is een geheel
nieuwe stichting, die bij het Scheppingswerk bijkomt, maar Gezin
em Maatschappij waren met het leven der menschheid zelf gegeven.
Christus vindt die beide, en sticht ze niet nieuw, en waar zijn
gezag beide beheerschen zal, richt zich dit gezag geheel naar de
levenswet die voor beide van het Paradijs of was ingezet. Voor
zijn Kerk, die hij zelf sticht, stelt de Christus als Koning zelf de
levenswet. In Gezin en Maatschappij daarentegen handhaaft hij in en
door zijn heerschappij de levenswet, die in de menschelijke natuur
als zoodanig door haar Schepper gegeven was. Zoo kan het zeer
wel gebeuren, dat er naast en tegenover een „heidensche maat-
schappij" in het eene werelddeel zich in een ander deel van de
wereld een „Christelijke maatschappij" vormt; maar nooit zal
dit omderscheid beduiden kunnen, dat in die „Christelijke Maat-
schappij" een nieuwe vinding verwezenlijkt wordt. Veeleer zal het
onderscheid tusschen die heidensche en die Christelijke maatschappij
hierdoor zich kenmerken, dat de heidensche vorm van het maat-
schappelijk leven afschoof van den oorspronkelijken grondslag, en
dat in de Christelijke Maatschappij de oorspronkelijke ordinantiën
weer gehuldigd en in praktijk gebracht worden. In bijzonderheden
kan dit eerst later worden toegelicht. Thans kunnen we volstaan
met den algemeenen regel te laten spreken : „Christelijk" beteekent
ook hier niet : nieuwe vondst en nieuwe schepping, maar terugkeer
tot de oorspronkelijke schepping, en voortbouwing op dien alouden
grondslag, altoos onder bestrijding en verzoening van de zonde,
die haar verwoesting rusteloos voortzet.
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Vooral ook op dit laatste lette men, om geen misverstand te
voeden. Een Christelijke maatschappij is niet wel denkbaar, zonder
dat vam alle zijdem pogimgen ondernomen worden, om prostitutie,

dankzucht en zooveel meer krachtdadig te bestrijden, en van den
anderen kant door de zorg voor gevallenen, voor verwaarloosden
e wat dies meer zij, de gevolgen der zomde te ondervangen, en

h erdoor een macht der verzoening in de maatschappij te doen

uitgaan. Dit pogen heeft dan ook aanspraak op aller toejuiching, en
at in dien geest ondernomen wordt, verdient aller lof. Het is al

te gader Christelijke philanthropie in den moedigsten vorm. Maar
hoe volmondig we dit ook erkennem, tegen één gevaar behoort hier

zeer ernstig gewaarschuwd te worden. Niet weimigen toch stellen
het zich voor, alsof met dezen arbeid de kerstening der maatschappij
ware uitgeput, en alsof de Koninklijke heerschappij van Christus op
niaatschappelijk gebied zich hiertoe bepaalde. Men verkeert dan in
d e meening, dat het deze werkzaamheden zijn, die op de Maat-
schappij het „Christelijk" stempel drukken, en alsof hetgeen

daar 1 omgaat op den naam van Christelijk geen aanspraak mag
r taken. Men laat dan de Maatschappij aan zichzelve over. Op haar

ang en loop oefent men geen invloed, en alleen als de booze zweren
t itkomen, maakt men als een barmhartige Samaritaan zich op, om
cen melaatsche te reinigen. En dit nu is niet juist gezien. Het is
dezelfde fout, als die zoo menigeen ten opzichte van zijn eigen ge-
ondheid begaat. Men leeft dan voort en voort zonder op wat zijn

gezondheid eischt bedacht te zijn, en eerst als er ziekte opkomt,
gaat men aan zijn gezondheid demken en roept den dokter. Beter

i nzicht daarentegen doet verstaan, dat de groote zorge voor onzen
welstand juist in het zorgen voor den goeden gang van ons dage-
ijksch leven ligt. In goede voeding, in geregelden arbeid, in
welgeordende beweging, in het zorgen voor goede lucht, voor een frisch

bad, voor noodige ontspanming enz. En zoo nu ook is het gelegen
met de Maatschappij. Ook zij vereischt tweeërlei verzorging. Zeer
stellig het te keer gaan van bepaalde krankheden die uitbreken, het
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bestrijden van de sociale zonden. Maar van veel grooter omvang
nog is die amdere zorge, die zij vereischt, en die bestaat in het be-
vorderen van haar geregelde ontwikkeling, in het gezondhouden van
haar gestel, en in het doen beamtwoorden van haar bestaan aan de
roepimg, die haar van Godswege gesteld is. En op den eerenaam
van Christelijke maatschappij zal een samenleving dan eerst aan-
spraak kunnen maken, zoo aan die beide vereischten voldaan wordt.
Zoo eenerzijds haar krankheden worden genezem, maar ook ander-
zijds haar geregelde loop, naar eisch van de levenswet, die God
haar stelde, bevorderd wordt. Niet alleen in het te keer gaan van
de sociale zonden, maar evemzoo in het kweeken van een gezond
sociaal leven verheerlijkt zich de Koninklijke heerschappij van Christus

op maatschappelijk gebied.

Juist met het oog op dit laatste nu is het noodzakelijk, dat men
zich van den omvang van het maatschappelijk leven een eenigszins
juist denkbeeld vorme, zoowel met het oog op den grooter of
kleiner kring, waarin het zich ontwikkelt, als op de deelen en stukken
van ons leven die er toe behooren.

Het verschil tusschen dien grooter of kleimer kring van iemands
maatschappelijk leven is ongelooflijk groot. Dit hangt deels van
iemands smaak en neiging, deels van zijn woonplaats, positie en
omgeving af. Er zijn tal en tal van personen, die voor deelneming
aan het maatschappelijk leven in zijn breeden omvang niet de
allerminste neiging vertoonen. Ook al women ze in een groote stad,
waar zich een rijk maatschappelijk leven ontwikkelde, toch nemen
ze er geen het minste deel aan. Ze sluiten zich op in hun huiselijk
leven, en komen hoogstens nog met een kleinem vriendenkring in
aanrakimg. Alleenwonende personen gaan soms zelfs nog verder,
en leven afgesloten van de wereld op hun kamer, waar ze hoog-
stens nu of dan een enkelen vriend ontvangen. Over hetgeen buiten
hun huis of kamer in hun stad verder voorvalt, bekommeren ze
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zch niet. Dat gaat hun niet aan. Daar hooren ze niet van en daar
informeeren ze niet naar. De meer algemeene belangen, die in

Gemeenteraad of op meetings bepleit worden, laten hen koud. Ze
geven zichzelven de moeite niet, om er zich van op de hoogte te
s ellen. Ze weten dan ook feitelijk niet, wat er in de geesten
omgaat. Ze leven als vreemdeling in hun eigen woonplaats. En als
men vraagt wat ze weten van hetgeen er buiten hun stad omgaat,
yin hetgeen hun provincie of hun land raakt, dan is dit alles voor

112n een gesloten boek, en leven ze om straks te sterven, zonder
dat ooit hun belangstelling hiervoor gaande werd gemaakt. Zijn ze
Christenen, dan hebben ze dit tenminste nog, dat ze met hun Kerk

meêleven, en daardoor met andere Christenen in aanraking komen.
Naar zijn ze op het stuk der religie onverschillig, zoodat zij ook in
h zn Kerk geen belangstellen, dan gaan ze letterlijk geheel in hun eigen
particuliere leven op, in hun famine en in hun kleinen

vriendenkr ing. Ze lezen niet. Ze hebben geen conversatie, dien naam waard.
Z! zijn geen lid van vereenigingen of corporatiën. Men heeft ze wel
ems huismusschen genoemd, maar zelfs een huismusch vliegt op
vaste tijden nog uit, en dat doen zij niet eens. Ze vinden het zelfs

onaangenaam, als iemand hen in hum huiselijke rust storen komt.
Z j hebben met niemand, en niemand heeft iets met hen te maken.
De groote Maatschappij met haar rijk ontwikkeld leven bestaat voor

niet. En zelfs al lezen ze een dagblad, dan zijn het veelal
meest nog de ongelukken en de advertentiën die hen aantrekken.

Het andere gaat hun niet aan.
Tusschen deze kluizenaars nu en hen, die het rijkst en veelvul-

digst in de maatschappij meêleven, ligt een heele reeks van gra-
datiën, die ge wel in tien of twaalf soorten kondt indeelen, van
welke de ééne soort na de andere telkens iets meer met het

Leven meêleven. Telkens breidt de kring zich iets uit, en
ten slotte wordt het een kring, die feitelijk heel de wereld omvat.
V )oral nu de telegraaf de berichten uit heel de wereld binnen één
etmaal in onze woonplaatsen brengt, en de dagbladpers gereed staat
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om ze voor bijna geen geld binnen onze woning te doen komen,
zet dit meeleven met wat in heel ons land, ja in heel de wereld
geschied is, zich steeds meer uit. De tijdschriften zonder tal en in
allerlei talen komen daarbij, om inlichting te geven omtrent de
hoofdgebeurtenissen en hoofdproblemen, die allerwegen aan de orde
zijn. Litteratuur van allerlei aard stelt op de hoogte van wat in de
geesten omgaat. En ten overvloede maakt het geïllustreerde blad
het u nog gemakkelijker, en laat u elk voorval en elke persoon van
gewicht zien. Dat meeleven met wat in stad, land en wereld om-
gaat, brengt dan vanzelf met een breeden kring van personen in
aanraking, die men op de beurs, op een meeting, in een vereeniging
of op een vergadering ontmoet. Club, societeit of gezelschapslokaal
worden een geliefkoosde plaats van ontspanning. Breed slaat men
naar allen kant zijn vleugels uit. Men leeft in alles mee, men heeft
altoos zijn gevulde conversatie. Het maatschappelijk verkeer op
breede schaal is een stuk van zulk een bestaan geworden. Men verheft
zich daarop, men is daardoor man van gewicht geworden, en men
voelt zich als meelevend, meesprekend en meewerkend lid van de
groote Maatschappij. Jammer slechts, dat zoovelen, die dien weg
insloegen, in dit maatschappelijk leven dan ook op- en onder-
gingen. De kluizenaar, die zich in zijn huis en in zijn familie opsluit,
schiet zeer stellig te kort in zijn maatschappelijke roeping en ver-
armt zijn leven ; maar bij den maatschappelijken meêlever staat hier
maar al te vaak het geringschatten, zoo niet het losmaken van de
huiselijke banden tegenover. Uithuizigheid is het booze kwaad, dat
dit maatschappelijk meeleven gewoonlijk op den voet volgt. Over-
drijving aan beide zijden. Bij den huismusch het Gezin alles, de
Maatschappij niets. En omgekeerd bij den held van het publieke
leven het Gezin aan den kant geschoven, en in diepte van leven
verloren, wat men in de breedte won. En beiden rechtvaardigen ze
zich dan, door op het exces vam den ander te wijzen. Dan zegt de
man, die zich in zijn huis opsluit „Aan hem ziet ge nu eens, wat
er van dat meeleven in de maatschappij terecht komt !" En omge-
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keerd rechtvaardigt zich de man, die in het maatschappelijk leven
zwemt ep onderduikt, door om zulk een beschimmelden thuisblijver
eats bitter meewarig te lachen.

Natuurlijk kan het Christelijk karakter van het maatschappelijk
leven noch in het ééne noch in het andere uiterste bevrediging
vinden. God wil, dat we in ons Gezin naar de levenswet van het
Gezin, maar ook dat we in de Maatschappij naar de levenswet van
de Maatschappij zullen meeleven. Aan beide is een grens gesteld,
er die grens zullen we eerbiedigen. Er is hier een strijd van roeping,
die zijn evenwicht moet zoeken, en een ieder heeft voor zich zelf
uit te vinden, waar voor hem dit evenwicht ligt. Een regel, -voor

al en geldend, is hier niet te stellen. Voor de vrouw des huizes
zal hier een geheel andere regel gelden dan voor haar man ; ieders
positie en werkkring zal andere eischen met zich brengen ; de gaven
die iemand ontvangen heeft, zullen op haar beurt zijn roeping bet.
palen, en allerlei omstandigheden zullen uitwijzen, in hoeverre men
metterdaad tot een optreden, een tijdroovend en aan het gezin tijd
ontstelemd optreden in het maatschappelijke leven geroepen wordt.
Een Christen bidt daarbij om leiding van Boven, en het beste

kenmerk of hij zich op den goedem weg bevindt, wordt daardoor aan-

ge of hij bij de verdeeling van zijn tijd tusschen Gezin en Maat-
sc happij den vrede zijns Gods deelachtig blijft. Hij weet, dat hij niet in
zi n Gezin op mag gaan, want dat de Gezinnem saam de menschheid
vormen, en zoo dat hij niet aileen lid van zijn Gezin, maar ook lid van die
of ne menschheid is, die God uit éénen bloede als een machtig organisch
geheel geschapen heeft. Ook in het Kruis van zijn Heiland ligt die
band aam de menschheid voor hem bezegeld. Maar ook omgekeerd

blijft het Gezin het door God gegeven uitgangspunt, waaruit de
menschheid opwast, en waarin ze haar scherpste signatuur ontvangt.

De Kerk zelve bereidt haar op dit leven voor tweeërlei belang voor.
C een goed Christen, die zijn Kerk lief heeft, zal zo6 in zijn Gezin
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opgaan, dat de belangen van zijn Kerk hem niet ter harte gaan. In
die Kerk heeft hij een leerschool, hoe hij als lid van zijn Gezin
tevens voor een meer algemeen belang hart moet hebben. De Kerk
leert voor tweeërlei, en voor Jezus en voor de gemeenschap
der geloovigen leven. En juist op kerkelijk terrein zal de liefde voor
de Kerk de liefde voor het Gezin, em omgekeerd de liefde van het
Gezin de liefde voor de Kerk voeden. Hier komt het evenwicht van-
zelf tot stand. Een goed kerkelijk-meelevend Christen is er alzoo
op voorbereid, om ook het maatschappelijk leven in te gaan, zonder
dat daaronder de gehechtheid aan zijn gezin in het minst behoeft
te lijden. Juist bij den Calvinist was van oudsher dit persoonlijk
meeleven met Zijn Kerk, sterker dan bij eenige andere groep der
Christenheid, sterk ontwikkeld, en niet een der minst gezegende
gevolgen hiervan was, dat juist im Calvinistische landen het meeleven
in de publieke zaak voor alle burgers bijna zet en regel werd. Het
is juist door het bestendig meeleven in zijn Kerk en in haar aan-
gelegenheden, dat het Calvinisme den burgerzin en den smaak voor
het maatschappelijk saamleven ontwikkeld en bevorderd heeft.

Hieruit verklaart het zich dan ook, dat de Maatschappij veel meer
in Calvinistische landen dan elders den Christelijken stempel ont-
ving. Wel scheem dit in andere landen sterker, doordien de Over-
heid dit Christelijke stempel in haar optreden meer liet uitkomen.
Maar hoofdzaak was toch, dat de burgerij zelve dit Christelijk stempel
in de onderlinge saamleving deed uitkomen, en dit nu juist is het
best in Calvinistische kringen verwezenlijkt. Niet, alsof ooit ergens
de Maatschappij in haar geheel van den Christelijken zuurdeesem
doortrokken was. Altoos bleven de echte belijders een minderheid,
en bleef in de groote meerderheid de wereld haar positie handhaven.
Maar voorzoover uit den kring der burgerij een toon kon opgaan,
die om hooger ideaal riep, en dit ideaal wist te doen gelden, is
het toch vooral in lamden, waar het Calvinisme zich ontwikkelde en
invloed kreeg, dat uit den boezem van het yolk zelf de eisch op-
ging, dat het publieke leven zijn Christelijk stempel ontvangen zou.
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Er was vooral in onze landen steeds warme belamgstelling in de
p zaak en een veelzijdig maatschappelijk meêleven, maar
steeds gepaard met een streng vasthouden aan de roeping voor het
C ezinsleven en met een warme innige liefde voor den huislijken
h lard. Dat ook hier niet alles goud was, wat er blonk, kan worden
toegegeven. Het evenwicht was maar al te vaak ook hier verbroken,
n aar zelfs nu nog nog mag toch geroemd, dat er bijna geen kringen
z jn, waar ook, waar men in gelijke mate liefde voor het gezin,
liefde voor de Kerk, en liefde voor de publieke zaak zoo krachtig
e 1 in zoo goede harmonic ontwikkeld vindt, als juist onder hen,
die nog steeds in het pad, dat Calvijn ons wees, den weg tot voller

geluk pogen te bewande!en. De herleving van het Calvinisme ten-

onzent deze laatste veertig jaren heeft er opmieuw het bewijs van
geleverd. Doch ook afgezien van dit historisch feit, blijft de eisch
gelden, dat het Christelijk karakter tendeze alleen daardoor op onze
s imenleving worde gedrukt, dat we ons zoover op maatschappelijk
gebied wagen, als met het oog op onzem persoon en onze levens-
positie mogelijk is, zonder dat ons gezinsleven en ons kerkelijk leven
hierbij schade lijdt. Waar hier voor een ieder de grens ligt, zal onze

oning ons aanwijzen. Soms in pijnlijke teleurstelling, gemeenlijk in
den hoogeren vrede dien hij hier vinden doet.

Toch is persoonlijke smaak en neiging niet het eenige, waaruit
f et verschil tusschen den een en den ander, voor wat het dieper
inleven im het maatschappelijk leven betreft voortvloeit. Minstens even
terk draagt tot dit verschil ook bij de tijd, waarin men leeft, de plaats

waar God onze woning bepaald heeft en de levenspositie, die ons

is aangewezen.
Wat het verschil in tijd aangaat, is dit duidelijk. Denken we aan

de Batavieren in de dagen van Claudius Civilis terug, dan voelen
we terstond, hoe beperkt destijds de omvang van het maatschappelijk
even nog was. Wat was voor onze voorvaderen uit die eeuwen de
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wereld nog klein, en wat moisten ze zelfs van dit kleine deel der
wereld nog weinig af. Het leven was nog uiterst eenvoudig inge-
richt. Alle fijnere ontwikkeling was voor hen nog een vreemd iets.
Meer algemeene belangen traden niet op den voorgrond. Rijkere
organisatie voor het leven bezat men niet. En nòg armer was het
leven natuurlijk aan maatschappelijke ontwikkeling, zoo men nog
verder in het verleden teruggaat, en zich onze voorouders denkt in
den tijd, toen de Romeinen nog niet waren komen opdagen, om
hun althans eenig denkbeeld bij te brengen van wat in het keizerlijk
Rome allengs tot stand was gekomem. Men had toen zijn tentenleven
bij het omtrekkenx en zijn stamleven tegenover andere stammen,
maar van ontwikkeling in hoogeren zin wist men niet af. Nog weer
armer moet het leven natuurlijk in veel oudere tijden geweest zijn
onder de stammen, die vòòr hen ons land bewoond hadden. En
hoe verder men teruggaat, hoe meer men het vermoeden krijgt van
een menschelijk leven, dat van een menschelijke maatschappij slechts
de even opkomende zwakke voorteekenen vertoonde. Bij wie destijds
op onze erve leefden, kwam alzoo smaak noch neiging zelfs in aan-
merking. De Maatschappij zelve begon zich nog pas te vormen, en
van een maatschappelijk meeleven in den zin waarin wij dit ver-
staan, kon voor niemand sprake wezen. Er was zeker ook reeds
destijds zekere afgodische en overheidsorganisatie, maar dit blijve
hier buiten aanmerking. We handelen nu alleen van het maatschap-
pelijk leven in eigenlijken zin, en dit ontplooide pas, zoo 't al uit-
gebot was, de eerste stengels van 't leven.

Geheel hetzelfde geldt van 't verschil in woonplaats. Onder de
Eskimo's in het Noorden, de Negers in het hart van Afrika, en zelfs
in het binnemland van Borneo in onzen Archipel, staat het men-
schelijk leven nog op zoo lagen trap van ontwikkeling, dat er van
een maatschappelijk leven im eenigszins beteekemenden zin zoo
goed als geen sprake kan zijm. En zoo voelt ge al 't verschil, of
ge geboren zijt in Tomboktoe onder de Bantu-negers, dan wel in
een stad als Amsterdam, Berlijn of Londen. In die groote Euro-
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p eesche steden vindt wie er leven mag een machtige
maatschap elijke ontwikkeling gereed, en hij kan er deel in nemen. In die

afgelegen streken daarentegen, waar nog geen klaarder licht door-
d rong, is het menschelijk Leven nog sober en zoo arm, dat aan hem
die er leven moet alle mogelijkheid om maatschappelijk sterk te leven

ontbreekt, eenvoudig omdat er nog zoo goed als geen maatschap-
pelijk leven in eenigszins hoogeren zin is. Zelfs werkt dit verschil
vin woonplaats nog altoos zelfs in die landen door, in wier steden
reeds de hoogste ontwikkeling bereikt is. Of men leeft op een dorp
o de veluwe of in een stad als onze Residentie, scheelt ook nu

nog hemelsbreed. Wel kan men door lectuur zich op de hoogte
houden en in eigen gezin een hooger toon voeren, maar het dorps-
leven buiten de deur is, aithans op kleine en afgelegen dorpen, nog
bijna geheel van maatschappelijke actie verstoken. Een jaar levens
in een toongevenden kring in een groote stad, kan u meer ont-
wikkelen dan tien jaren van stilleven op zulk een plek ten
plattenlande.

En hierbij komt dan in de derde plaats nog het niet minder
groote verschil, dat opkomt uit onze levenspositie. Welk verschil niet
tusschen een poldenjongen, die het slib uitbaggert, en een
hoogleeraar op den katheder ; tusschen een lantaarnopsteker en een

be rgemeester, die hem heeft aangesteld ; ja, zelfs in de meeste ge-
zinnen tusschen de huisvrouw, die haar gezin verzorgt, en de

dienst-bode, die haar daarbij behulpzaam is ! De levenspositie van den
éé1 ontsluit hem vanzelf elke poort op den weg, die naar het rijker
maatschappelijk leven leidt, terwijl de ander juist door zijn levens-
positie van geheel dat hoogere leven zoo goed als wordt afgehouden.

Dok onder Christenen is er daarom ten deze geen regel, die voor
allen gelden zou, te stellen. Het leven is daarvoor te ongelijk, en
te ongelijk de plaats, de werkkring en de positie die ons in dit

leven zijn aangewezen. Een ieder kenne hierom de gelegenheid en
de roeping die hem beschoren zijn. En slechts zooveel kan ten
aanzien van allen gezegd, dat ons leven noch in egoïsme voor
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onzen persoom, noch in Gezinsegoïsme mag opgaan, want dat we
allen zijn en blijven mensch onder de menschen, die het God be-
liefd heeft in een Maatschappij te doen saamleven.

IV.

Gezin en Maatschappij.

En zijn God onderricht hem van de
wijze. Hij leert hem.

JEsAJA 28 : 26.

OO is dan de beteekenis van het maatschappelijk leven
in 't minst niet voor alle kinderen der menschen dezelfde.
Ze verschilt reeds persoonlijk naar smaak en neiging,
maar veel meer nog naar de eeuw, waarin ge leeft, naar

den staat, het land, of de plaats waar ge woont, en naar de levens-
positie, die u is aangewezen. Toch wordt de rechte verhouding ten
deze eerst doorzien, zoo men evenzoo let op de onderscheidene
stukken en deelen, waaruit het maatschappelijk leven is saamgesteld.
Dit zou tot niets leiden, indien de maatschappij kunstmatig, wille-
keurig en op goed geluk of in elkander ware gezet. Dan toch zou
het overal anders zijn, een staalkaart van uitdenksels en proefne-
mingen, zonder leidende gedachte. Maar uit de feiten blijkt, dat dit

niet zoo is. Vorm en inkleeding mogen uiteenloopen, maar in hoofd-
zaak kwam allerwegen uit den aard van onze menschelijke natuur
en uit de vaste gegevens van het leven een gelijksoortige maat-
schappij te voorschijn. Wat in Jesaia 28 : 26 staat van den landman,
dat „God hem onderricht en dat zijn God hem leert", hoe hij
ploegen, zaaien en eggen moet, is dan ook feitelijk op heel de
maatschappelijke ontwikkeling van toepassing. Of er sprake is van
een kleed te maken, een woning te zetten, een schip te bouwen, —
voor dit alles ligt de wijze van doen ten principale in de zaak zelve

3
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gegeven ; en al hebben de Lappen in het Noorden en de Batakkers
i het Zuiden niets van elkander afgeweten, toch gaan beiden op
min of meer gelijksoortige manier te werk, omdat God ons allen
dnderwees, en wel onderwees niet door een bijzondere openbaring,

maar door de behoefte, die sprak, door den aard van het doel, dat
eoogd werd, door de stoffen waarmee gearbeid moest worden, en

ook door onder alle volk op zijn tijd een Aholiab of Bezaleël te

coen opstaan, die verder zien kon dan zijn tijdgenooten. En deze
onderwijzing Gods is niet iets nieuws, dat eerst eeuwen na de
Schepping in de gedachte Gods zou zijn opgekomen. Veeleer was

(Lit alles in de Schepping zelve reeds aangegeven, en is het uit den
and van onze natuur als mensch en uit den aard van de natuur

cm ons heen, dat als vanzelf, en met moodzakelijkheid, omdat de
menschheid één was en bleef, wel niet in haar optreden, maar dan

toch in haar organischen wortel, heel het Leven der maatschappij
is opgekomen.

Nu begint de Maatschappij daar waar de kring van het huiselijk
even eindigt, en die kring houdt op, waar het gezag van het hoofd
v an het Gezin zijn grens vindt. Hooger-op ligt dan weer de

Gezags-kring van de Overheid. Niet in dien zin alsof de huiskring en de

Overheidskring door een Chineeschen muur van elkaar waren
ge cheiden. Veeleer grijpen ze gedurig in elkaar in, maar het maakt

elan toch een principieel verschil, of het gezag uitgaat van den vader

als gezinshoofd, of van den vorst als staatshoofd. Al datgene nu,
waarover het absolute zeggenschap noch aan het hoofd van het

gezin, noch aan de Overheid toekomt, behoort tot de Maatschappij.
Ge moet dus, om de Maatschappij te vinden, uw huis uitgaan, en

!en terrein betreden dat aller is, en daarom ook wel het publieke
)f openbare genoemd wordt. De noodzakelijkheid nu om zich niet
in het gezin op te sluiten, maar ook voeling te hebben met wat
Elam buiten ligt, is in de natuur van het gezin zelf gegeven. De
won in het gezin moet, om te huwen en zelf een gezin te vormen,
uit zijns vaders huis uitgaan en buiten dit huis zich een vrouw
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zoeken, en ook die vrouw moet evenzoo uit haar huis uitgaan, om
met haar man dit nieuwe gezin te stichten. Zoo doorbreekt dus de
formatie van het gezin zelf de afsluiting van twee andere gezinnen,
maar tevens legt ze met die twee andere gezinnen een verband.
Noch de man, noch de vrouw worden, door een eigen gezin te
vormen, in huns vaders huis vreemdelingen. Van de broeders en
zusters, die elders huwen, geldt hetzelfde, en zoo ligt in het wezen
en in den aard van het gezin tweeërlei : ten eerste, dat het een
eigen, wel afgesloten kring vormt, waarin een eigen leven zich saam-
trekt, maar ook ten tweede, dat het vanzelf met andere gezinnen ln
verband van bloedverwantschap en maagschap komt te staan. Zoo-
lang nu deze band van bloedverwamtschap en maagschap nog de
eenige band is, die diep genoeg gevoeld wordt, hebt ge nog niet
met de Maatschappij, maar nog alleen met familieverband, geslachts-
verband of stamverband te doen ; en dit geslachtsverband van eigen
soort blijft van de Maatschappij onderscheiden, zoolang in dit ver-
band nog het patriarchaal gezag geldt van aller stamvader, of ook
voorzoover, waar dit wegviel, de wet van de Overheid dit verband
bij voogdijschap en erflating levendig houdt. Maar zoodra en voor-
zooveel deze grens overschreden wordt, en aanraking plaats grijpt
met personen uit andere gezinnen, met wie men niet in familieband
verkeert, betreedt men het terrein der Maatschappij. Alleen den
intiemen band van zeer vertrouwelijke vriendschap tusschen twee
of meer gezinnen zou men hiervan kunnen uitzomderen. Draagt die
vriendschap een gemeenschappelijk karakter, zoodat de man met
den man, de vrouw met de vrouw, en de kinderen met de kinderen
op zeer vertrouwden voet omgaan, dan zou men kunnen zeggen,
dat er een ineensmelting van het leven van twee gezinnen plaats
heeft, die nog het maatschappelijk stempel mist. Neemt men daaren-
tegen vriendschap in den ruimeren zin van verkeer en omgang van
personen van onderscheidene gezinnen onderling, en breidt men dit
begrip uit tot wat men zijn kennissen noemt, dan volgt ieder zijn
eigen keuze, en is men op maatschappelijk terrein overgegaan.
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De drang en neiging hiertoe nu is ons ingeschapen. Men ziet
't reeds bij de kinderen. Zoodra ze kunnen, zoeken ze met kinderen
uit andere gezinnen contact, en geven niet zelden al spoedig aan
dit contact met andere kinderen de voorkeur boven den omgang

met eigen broers of zusjes. Hierin nu spreekt reeds de
saamhoorig-heid van ons menschelijk geslacht. Wat uit één gezin stamt, ver-

t )ont veelal een eenzijdig type, en onze menschelijke natuur is in
verschil van type zoo overrijk. Die variation hebben een eigen be-
oring, en zoo zoekt men elkaar. Omgang, verkeer, gezelschap met

anderen is ons daarom behoefte, en die behoefte vindt haar bevre-
diging vanzelf daardoor, dat men zijn eigen huis uitgaat, personen
t it andere gezinmen poogt te ontmoeten, met hen spreekt en met
1 en handelt.

Toch zou deze omgang en dit verkeer nog uiterst beperkt blijven,
zoo er niet allerlei drang bijkwam, om dit verkeer op te hooger
prijs te doen stellen ; en die velerlei drang nu komt op 1o. uit de
behoeften van het leven, 2o. uit de gevaren van het leven, en 3o.
t it de inrichting van het leven, zoo op stoffelijk als geestelijk ge-
bied, en het is door dezen drievoudigen drang, dat allengs geheel
het breede terrein van het maatschappelijk leven ontstaan is.

Natuurlijk begint een gezin met te beproevem, of het zich zelf
niet genoegzaam kan zijn, en of het niet uit eigen kracht en met
eigen middelen in alle behoeften des levens voorzien kan. Maar

gedurig stuit dit op het beperkte van Bens mans kracht. Dan voelt
nen hulp noodig te hebben, en daar een ander ook op zijn beurt
an hulp behoefte heeft, ontstaat er over en weer gezindheid en

bereidwilligheid van personen uit bij elkaar wonende gezinnen, om
elkander de behulpzame hamd te bieden. Reeds het bouwen van een
woning gaat gemeenlijk ééns mans kracht te boven. Balken, planken
gereed te maken en ze tot zekere hoogte op te heffen, vraagt reeds
om hulp. Moet er over een breed water verbinding door een brug
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gemaakt, dan is het alleen door veler saamwerking mogelijk, dit
moeilijk werk tot stand te brengen. Bij brand biedt men elkaar de
behulpzame hand om dien brand te blusschen en te redden wat te
redden valt. Bij krankheid en bij sterven doet men vanzelf voor
elkaar wat mogelijk is, of om de krankheid te bezweren, of, zoo
dit mislukte, bij de begrafenis. Zoo zijn er allerlei nooden en be-
hoeften des levens, waaraan één man, op zich zelf, het hoofd niet
kan bieden, en zoo er dan geen familie in den naasten omtrek meer

is, dan maken de buren zich op, om elkander bij te staan ; en is
er in een nog grooter nood te voorzien, dan helpen alien saam, die
over en weer bij elkanders hulpe belang hebben. Komen zulke
nooden en behoeftem nu gedurig en geregeld voor, dan maakt men
hieromtrent met elkaar zekere afspraak en voert zekere regelen in,
en op die wijs ontstaat de eerste, nog uiterst zwakke organisatie

van een maatschappelijk leven.
Nog veel breeder afmetingen intusschen neemt dit maatschappelijk

leven aan, zoodra men het gewenschte inziet, om niet alles zelf te
willen doen, maar den velen arbeid, die voor het gezinsleven te
verrichten is, onderling te verdeelen. Zoo er vijftig gezinnen in een-
zelfde streek saamleven, en éen dier gezinshoofden legt zich uitslui-
tend op het maken van schoeisel toe, dan zullen die sandalen,
schoenen of klompen beter zijn en minder kosten, dan zoo elk dier
vijftig gezinshoofden voor zich en de zijnen zelf het schoeisel gereed
maakt en herstelt. Men heeft dit het groote beginsel van de verdee-

ling van den arbeid genoemd. Beter ware het aldus uit te drukken,
dat hier de beperktheid spreekt onzer menschelijke kennis en kracht.
We kunnen niet allen alles. We kunnen hoofd voor hoofd maar zeer
weinig goed doen, en die beperktheid van onze menschelijke kennis
brengt te weeg, dat men verder komt, zoo een iegelijk niet alles
zelf wil doen, maar zoo een ieder zich op é'én bepaalden arbeid
toelegt, zich daarin oefent, en daardoor den arbeid beter en met
minder verkwisting van materiaal en tijd afwerkt. Toch is het steeds
gezien, en kan men het in afgelegen streken nog waarnemen, dat
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men begint met te pogen, of men niet alles zelf alleen kan afdoen.
Men begon met zelf een stuk land onder den ploeg te brengen om

zich brood te verschaffen, plantte olijfboomen om olie er uit te
persen, en een kleinen wijngaard om zich wijn te verschaffen, men
Meld een geit of koe voor de melk, maakte varkens vet, om vleesch
in den pekel te kunnen zetten, en trok zoo zelf, op beperkte schaal,
alles uit den bodem, wat men voor zijn gezin noodig had. Zelf had
men molensteenen om het graan tot meel te malen, en een oven
om het brood te bakken. Wol en vlas spon en weefde men zelf
om zich kleeding te bereiden, en looide leder voor riem en schoeisel.

leder was zijn eigen smid, zijn eigen tuinman, zijn eigen meubel-
maker. Te koopen was er niets en viel er niets, daar ieder zoo
goed als geheel ip zijn eigen behoeften voorzag. En zoo was het
niet alleen in den aanvang, maar zoo is het eeuwen lang in heele
landstreken gebleven. Ja, zelfs nu nog zijn er afgelegen oonden, waar
men tot geen hooger ontwikkeling gekomen is Men stelt zich dam
net weimig tevreden, men matigt zijn behoeften en perkt ze in, maar

voor zoover er in die behoeften en nooden voorzien moet worden,
doet men alles zelf, maakt alles zelf, herstelt alles zelf, en is zich-

2 elf volkomen genoegzaam. Doch natuurlijk, op dien trap blijft het
leven niet lang staan. Niets toch krijgt zoodoende zijn eisch. Het
ziet er alles onbeholpen en gebrekkig uit. Kunstzin kan zich bijna
riet ontwikkelen. Men doet het er mee, omdat men het nooit anders
gezien heeft. En op zichzelf is het metterdaad wonderbaar, hoe
en gezin zelf dit alles bereiden kon, maar bevredigen kan het op

den duur niet, en onweerstaanbaar werkt ook hierin de drang naar

breeder en hooger ontwikkeling.

De ommekeer nu, door het opgeven van de aloude huiselijke zelf-
genoegzaamheid in ons menschelijk leven aangebracht, was van on-
gelooflijk ver reikende strekking. Het gaf de opkomst aan het hand-
werk, het ambacht, aan de nijverheid, aan den winkelstand,
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aan de marskramerij, aan den handel en aan de zeevaart. Zoolang
elk gezin geheel in eigen behoefte voorzag, bestond er van dit alles
niets. Er was toen niets dan landbouw en veeteelt op zeer kleine
schaal, en voorts huisfabricatie van alle benoodigdheden des levens.
Maar zóó niet gaat een enkele zich toeleggen op de fabricatie van
een enkel voorwerp, en slaagt er daardoor in, het beter te maken,
of dat voorbeeld werkt aanstekelijk. Hetzelfde gaat men van alle
kanten doen, en over en weer is men hiermede spoedig zoozeer
ingenomen, dat men de huisfabricatie tot het grove beperkt, en al
het overige zich aanschaft bij hen, die 't zooveel beter maken. Geld
is er aanvankelijk nog niet. Koopen in dien zin kan men nog niet.
Van zelf moet men zich dus op de fabricatie van het één of ander
gaan toeleggen, en dan ruilt men zijn eigen fabricaat tegen het
fabricaat dat men van den amder hebben wil, uit. Zoo vormt zich
al aanstonds een breed ternein van maatschappelijke bemoeiing, en
ook deze geheel nieuwe vlucht die de Maatschappij, hierdoor neemt,
is toch aan nlets anders te danken dan aan den aard, dien God in
onze menschelijke natuur gelegd heeft. Waren onze eigenschappen
aangelegd op de manier van het dier, zoodat ze geheel instinctief,
maar dan ook aanstonds voltooid waren, zoo zou niets van dezen
ommekeer gezien zijn. De spin weeft haar webbe volkomen en in
zuiverheid van afmeting, maar al weeft ze haar webbe twintigjaren
lang, ze komt er niet verder mee. Zoo is het met de zwaluw in het
bouwen van haar nestje. Zoo is het met de bij in de korf. In heel
onze dierenwereld is en blijft alles instinctief, en is daarom terstond
volmaakt, maar ze kent dan ook geen verdere ontwikkeling. Had
het derhalve Gode beliefd, om ook de menschenwereld aldus
instinctief aan te leggen, zoodat ieder mensch bekwaam was, om
vanzelf en uit zich zelf, en zulks op een volkomen wijze, in al zijn
behoeften te voorzien, zoo zou van deze fabricatie voor anderen en
van den daardoor ontstanen ruilhandel nooit iets zijn opgekomen.
Dit alles dankt zijn opkomen en ontstaan uitsluitend aan het feit,
dat God in den mensch een geheel anderen aard dan in het dier
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schiep, zoodat wij wel met instinctieve handelimgen beginnen, maar
alras daarboven uitgaan, en eerst van lieverlee, en door saamwer-
k ng met anderen, een hooger standpunt bereiken.

Als iemand tijd heeft om zich jarenlang in hoofdzaak met het
maken van een ploeg of hooivork of zeis bezig te houden, wordt

hij , allengs in de fabricatie van deze landbouwgereedschappen een

volleerd man. In hout kon grof en wild nog een ieder werken,
maar het werken in steen en vooral in ijzer eischte verhoogde

inspanning, langer aanhouden en taaier volharding. Zoo vormde

zich een vak, en kwam er in dit vak vooruitgang, en ieder die zag
wat „de man van het vak" kon, en daarmee zijn eigen knoeiwerk
ergeleek, moest wel met noodzakelijkheid tot de slotsom komen,

dat de indeeling van al deze fabricatie in vakken en groepen, en
het zelf zich toeleggen op één bepaald soort van voorwerpen, de

met eigenwillig gekozen, maar onder Hooger bestel hem aangewezen
weg was.

Eenerzijds glng dus nu een groot deel van den huislijken arbeid
het gezin uit. Men maakte veel niet zelf meer, maar sloeg het in

bij den man van 't vak. Doch hier stond tegenover, dat men zelf
+Ian ook vakman in iets anders moest worden, en zelf iets, wat dan

ook, voortbremgen moest, wat een ander noodig had. Ging dus
eenerzijds een deel van het huiselijk leven in de maatschappij over,

voor een ander deel kwam de maatschappij in het huis, hetzij in
fen vorm van een smidsex van een winkel of van wat dan ook.

Zoo werd in het hats onderscheid gemaakt tusschen een deel van
het huts, dat min of meer openbaar was en waar ieder komen kon,
en dat andere deel, waarin het stille gezinsleven zich terugtrok. Bij
een ieder, die een bedrijf uitoefent, een nering doet of in zijn huis
een kantoor houdt, komt die splitsing in het huiselijk leven vanzelf
tot stand. Gezin en Maatschappij komen daardoor in zeer nauwe
aanraking; at spoedig poogt de Maatschappij in het huisrecht door
te dringen ; en niet zoo lang meer, of het Gezin heeft zijn huiselijk
recht tegen dezen drang der Maatschappij te verdedigen. Aanvanke-
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lijk nu blijft die fabricatie van een bepaald soort goed, en de ruil-
handel daarin, beperkt van afmeting. Wie jets door ruil verkrijgen
wil, gaat naar den man zelf die 't maakt, en bedingt met hem b.v.
voor hoeveel schapem hij een ploeg kan krijgen. Doch daarbij blijft
het niet. Men komt ook buiten zijn dorp en gehucht, en vindt daar
een smid, die den ploeg nog beter maakt. En ook gezinnem, die in
hun eigen dorp geen vakman bezitten, vinden dien elders wel. Zoo
komt de winkel op, en straks de markt, en op nog uitgebreider
schaal de jaarmarkt. Dan duurt 't vanzelf niet lang meer, of koopen
voor geld komt voor den ruilhandel in de plaats. En nu gaat alles
veel vlotter niet alleen, maar begint ook steeds breeder kring te
beslaan. Eerst schafte men zich alles op eigen dorp of in de
nabuurschap aan, maar nu daagt allengs de koopman op, die uit
veel verder streken, en ten slotte uit verre landen, het goed aan-
voert, omdat het daar alleen, of daar althans veel beter, te vinden is.

En ook hierin weer heerscht Gods bestel. Het is niet ons doen,
maar het doen Gods, dat tal van artikelen aan een bepaald klimaat
en zelfs aan een bepaalden bodem verbonden zijn. Dat de tulp
schier eeniglijk tiert op een klein stuk lands tusschen Haarlem en
Leiden, zoodat heel de wereld over, wie tulpen hebbem wil, ze daar
halen moet, is Gods beschikking. Dat peper en andere specerijen
bij ons niet, en alleen onder de tropen groeien, is evenzoo naar
Gods bestel. Vanzelf is alzoo door dit Goddelijk bestel een wereld-
specerijhandel in het leven geroepen. En wat van de specerijen geldt,
geldt van alle voortbrengselen, die aan een bepaalde streek gebonden
zijn. Van rijst, tabak en zooveel meer geldt geheel 't zelfde. Zoo
lag het in den door God beschikten aard der zaak, dat de ruil-
handel eerst, en de handel in geld later, zich van zeif tot de verste
streken moest uitbreiden ; dat er kooplieden opdaagden, die deze
artikelen door karavanen naar verre landen brachten ; en dat straks
de weg langs de rivieren, en later zelfs over zee, beproefd werd,
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om zoodoende geheel de scheepvaart en zeevaart te doen opkomen.
E n niet alleen dat God dit alles zoo beschikt heeft, dat deze hamdel
en scheepvaart noodwendigerwijs moest opkomen, maar ook de
cndernemingsgeest en de lust in het vak kwamen hierbij niet uit
d en mensch, maar van God aan den mensch toe. De zin en neiging
N an den mensch om zich hij voorkeur met dit of dat vak bezig te

ouden, is door God in den ongelijken aard van den mensch gelegd.
De lust, die zooveler levemskeus bepaalt, is niet iets toevalligs, maar

iets dat in 's menschen aanleg is ingepremt. Den een kunt ge voor
geen geld of lieve woorden naar zee krijgen, de ander is een

geboren „waterrot" en voelt zich alleen op zee thuis. Doch zoo is
dan ook vanzelf de behoefte omtstaan, om verkeerswegen en gemeen-
chapsmiddelen in het leven te roepen en den horizont van 't maat-
chappelijk leven steeds verder uit te breiden. Daarvoor scholen

gegevens in de natuur, waarvan de mensch aanvankelijk geen flauw
vermoeden had. Eerst zeer langzaam zijn die gegevens, die God
nochthans van meet af in de natuur gelegd had, aan het Licht

gekomem. Eeuwenlamg heeft de mensch geen ander middel om zich

te verplaatsen gekend, dan door zijn eigen voeten, of door het
paard en het kameel waarop hij reed, of ook het paard, het kameel,
den muilezel of den os, dien hij trekken liet ; straks vermeerderd

met de riem en het zeil op 't water ; en nog zijn er heden ten dage
gansche streken op de wereld, waar men zich nog altoos met deze
oorspronkelijke vervoermiddelen behelpt. Toch lag de kracht, die
bans in stoom en electriciteit bekend is geworden, reeds van de
ire van het Paradijs af door God in zijn natuur verborgen. Te
zijner tijd heeft God dan ook den man verwekt, die deze verborgen

krachten ontdekte, en hierdoor kreeg toen op eens het maatschap-
pelijk leven een stoot vooruit, die nog onzer aller bewondering
wekt, en die toch niets nieuws aan de Schepping als zoodanig

heeft toegebracht.

Op 414411111.F.111 	 Y 4e1 	 III 111, 1 	 II 	 .14,41140 r



GEZIN EN MAATSCHAPPIJ.	 43

En nu is het boogst opmerkelijk, hoe door niets dan door dezen
natuurlijkem gang van zaken het leven der Maatschappij zich allengs,
uit zijn aanvankelijke opsluitimg binnen zeer kleine kringen, uitgezet
heeft tot één alomvattenden kring, die steeds meer den algeheelen
kring der menschheid madert. Er waren tijden, dat niemand een
andere Maatschappij kende, dan die in zijn eigen buurt. Verder
kwam men niet. Van lieverlede heeft toen die kring zich uitgebreid
tot een geheel gewest, em later tot een geheel land ; althans zoo dat
land niet al to groot was. In een land als 't onze kon dit, maar in

een land als Rusland mam dit reeds eeuwen. Nu nog weet men in
Zuid-China zoo goed als niets van wat in Noord-China omgaat.
Maar thans zijn we voor het ontwikkelde deel der menschheid toch
reeds zoover gevorderd, dat feitelijk de Maatschappij voor ons bet
leven in alle landen van den aardbol omvat. Niet, dat ieder onzer
van de eilanden in omze Oost of van de Zuidzee-eilanden, of ook

van de bimnenlanden in 't hart van Afrika en Azië, alles afweet, en
er in meeleeft, maar onze pioniers zijn allerwegen doorgedrongen,
en geen werelddeel en geen land, waar ook, is voor ons meer
hermetisch afgesloten. Zoo verkrijgt het maatschappelijk leven van
lieverlede een uitbreiding, die steeds meer heel het leven van ons
menschelijk geslacht omvatten gaat. De grenzen der natuur vormen
geen slagboom meer. Spoor en telegraaf snijden door alle afstanden
heen. Een reiziger die heel de wereld bereisd heeft, is geen uit-
zondering meer. Het goed van alle landen stalt men in onze maga-
zijnen uit, en wat wij fabriceerem, brengen we in elk land en onder
elke natie. Alle talen zijn voor ons vertaalbaar geworden, met alle
volken is omgang mogelijk, en zoo teekende zich allengs deze
positie af, dat het Gezin de kleine kring is en blijft van man, vrouw,
kinderen en dienstboden, en dat de Staat één bepaalde streek lands
omvat ; maar dat de Maatschappij, en zij alleen, zich over heel den
aardbol uitstrekt en daardoor heel oms geslacht almeer omvat. De
Kerk laten we met opzet hier buiten. Want wel heeft ook de Kerk
van Christus wereldbeteekenis, en is het verkeer met alle landen
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ook aam de Zending ten goede gekomen, maar toch is dit iets
anders dan de maatschappelijke ontwikkeIing, die naar Gods besteI
u 's menschen aard en uit den aard der natuur is opgekomen. En

aar het hier voor ons op aankomt is, om, ook afgescheiden van
cI2 Kerk, in te zien, wat wonderbaar werk God de Heere onder

menschen gewrocht heeft, door aIzoo uit wat Hij in mensch en
natuur schiep een zoo reusachtige eenheidsontwikkeling van ons
menschelijk geslacht tot stand te doen komen.

V.

Vreeze voor gevaar.

De een hielp den ander, en zeide
tot zijnen metgezel: Wees sterk.

JESAJA 41:6.

E eerste drang, die den mensch noodzaakt, naast het
Gezinsleven aan een Maatschappelijk leven een eigen
plaats in te ruimen, Iag geIijk ons bleek, in 's menschen

Yu vi  behoeften. De behoefte zelve, geIijk die zich uit het
door God verordineende leven ontwikkelde, gaf den machtigen stoot
tot de verdeeling van den arbeid, tot het zich toeleggen op een af-
zonderIijk bedrijf, en riep hierdoor het koopen en verkoopen, het
reizen en naar het verre Iand trekken in het leven. Hierbij kwam
nu in de tweede plaats de drang naar saamleven buiten het Gezin,
di( zijn oorsprong vond in de gevaren, waaraan de mensch zich na
den val en na het intreden van den vloek zag blootgesteld. Niet,
aIsof niet in het wezen van den mensch ook de trek naar gezellig-

heid Iag, die vanzeIf tot saamleven ook buiten het Gezin uitlokt,
ma aar deze aIgemeene grondslag van het maatschappelijk leven kan
eel st later in het juiste licht worden gesteld. We bepalen ons daarom
thins tot wat het maatschappelijk leven, gelijk wij dit kemnen, op
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breeder schaal in gang heeft gebracht, en dus moet eerst op de
behoeften, daarna op de gevaren, en ten slotte op de uitzetting van
het Ieven de aandacht worden gevestigd.

Tusschen behoeften eenerzijds, en gevaren anderzijds, bestaat

hierin het principieel verschil, dat ook buiten den vloek gerekend,
het leven allerIei nooden en behoeften zou gekend hebben, die om
vervulling riepen, en deze vervulling alIeen door saamwerking met
meerderen vinden konden, terwijl daarentegen een leven buiten
zonde niets of zou geweten hebben van gevaren. Ware het leven in
het paradijs de eeuwen door voortgezet, gelijk het door God in den
Hof van Eden was ingezet, zoo zou van gevaar voor den mensch
geen sprake zijn geweest, dan alleen van de zijde van satan. Het
ware dan alleen een geestelijk gevaar geweest, dat gedreigd had, en
aangenomen mag, dat de mensch, had hij in zijn eerste opkomen
dit satanisch gevaar weten te bezweren, er allengs en vanzelf onaan-
tastbaar voor zou geworden zijn. Het zou een leven in ruste, in
vrede, in kaIme stilheid geworden zijn ; iets zooals we ons het Ieven

der gezaligden voor den Troon voorstellen, zij 't ook in lageren zin
en in kleinere mate van heerlijkheid. Maar in elk geval, de gevaren
des levens, gelijk wij die kennen, en gelijk onze voorouders ze nog
veeI angstiger gekend hebben dan wij, zouden niet hebben bestaan.
Er zou niet geweest zijn, wat de Schrift vooral zoo met name, door
te wijzen op de vreeze, op de vreeze des doods, op den voorgrond
steIt. Nog in het einde der dagen zegt de Christus zeIf, zal „het
hart bezwijken van vreeze". De komst van den Verlosser zelf wordt
ons in Hebr. 2: 15 toegelicht uit het doel „om te verlossen aIlen,

die met vreeze des doods, door aI hun Ieven, der dienstbaarheid
onderworpen waren". Het begin van alle gemeene ontreddering be-
staat keer op keer hierin, dat de Heere in zijn verbolgenheid over
de volken „hun vreeze over hen doet komen". Egypte's ondergang
begint daarmede, dat het bij Ezechiël heet : „Ik zal een vreeze in
Egypteland steIlen." „De vreeze en de kuil zijn over ons gekomen",
klaagt Jeremia in zijn klaagzang. En gedurig weer wordt er nadruk
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op gelegd dat de kuil, de angsten, de verschrikking, de vreeze, ja,
de beving zelfs (Ps. 55 : 6) 's memschen kracht breekt.

Die vreeze, die sinds de verdrijving uit het Paradijs, over het
menschelijk geslacht is gekomen, kenteekent zoo ten voIle het leven

i een toestand, waarin men omringd is van gevaren die van allen
leant dreigen. Die vreeze is banger dan wat in het gevaar zelf dreigt.
Het gevaar, dat dreigt, komt slechts een enkele maal, maar vreeze

doet het altoos, en daarom moet de bedreigde er zich steeds tegen
wapenen, als kwam het elken dag. In het groot ziet men dit thans,
sneer nog dan vroeger, in de reusachtige wapeningen ter zee en te
land, die alle voiken zich getroosten moeten, uit vreeze dat ze
overvallen mochten worden. Dan is er vrede, maar men ducht oorlog.

Een oorlog, die niet dan bij zeer hooge uitzondering komt. Nu
Needs zeventig jaren lang bleef ons land er geheel buiten. Maar de

vreeze hield aan en houdt aan, en al die jaren moesten we daarom
eger en vloot in stand houden. En wat men onder de volken

waarneemt op het stuk van oorlog, hoe het devreezevoor oorlog, veel-
meer dan de oorlog zelf is, die hun de grootste offers afvergt, zoo
ook is het in het particuliere leven. Verreweg de meesten stichten
een huishouding en leven daar levenslang in, zonder dat er ooit bij
hen werd ingebroken, maar de vreeze voor nachtelijken overval en
inbraak heeft hen al die jaren achtervolgd, en genoodzaakt heel hun
woning tegen dit dreigend gevaar met sloten en grendels te be-
schermen. Beide deze feiten nu, zoo in het leven van een geheel
yolk, als in het Ieven van een enkel huisgezin, zijn het voldingend

bewijs, dat de Schrift volkomen te recht de vreeze voor het kwaad,
dat ons genaken kan, meer nog dan dit kwaad zelf, op den voor-
grond stelt. Op zichzelf zijn de afmetingen van het kwaad, dat wer-
kelijk over ons menschelijk leven komt, ontzettend, maar toch, ze
halen nog in de verste verte niet bij de reusachtige afmetingen, die
de vreeze, de angst, de schrik voor het kwaad, dat over ons komen
kan, onder menschen heeft te weeg gebracht. „Er is vreeze en geen

vrede" lezen we in Jeremia 3O: 5, en juist in die tegenstelIing
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tusschen vreeze en vrede kenteekent zich de gesteldheid van ons
menschelijk leven, gelijk dit door de gevolgen van de zonde en van
den vloek geworden is.

De vreeze was intusschen in vroeger eeuwen nog veel banger

dan thans. Om dit in te zien, behoeft ge slechts een reis in het Iand,
waar Paulus doortoog, nu en in zijn tijd met elkander te vergelijken.
Wie nu daar reist, kan, mils hij zich in acht neme, nauwelijks ge-
zegd worden, aan eenig gevaar te zijn blootgesteld. Paulus daaren-
tegen betuigt ons in 2 Cor. 11 :26: „In het reizen menigmaal in
gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van
de stad, in gevaren van de woestijm, en in gevaren op zee." Steeds
moest men begeleid worden. AIleen reizen kon men bijna niet. Nog
in de Middeleeuwen was het omder ons niet veel beter. Niemand
toog anders dan gewapend uit. Een ieder moest steeds op verdedi-
ging van lijf en leden bedacht zijn. De gevaren dreigden steeds van
allen kant. Vooral ook de zeevaartkunde was nog weinig ontwikkeld,
en het verhaal van Paulus' tocht naar Rome zegt oms dan ook, wat
de groote apostel op die korte zeereis geleden heeft. En zooals het
met het reizen was, zoo stond het feitelijk met heel het menschelijk
leven. vaste, geregelde toestanden, waarin orde, rust en veiligheid
heerschten, kende men nog bijna niet. De macht van den mensch
over de natuur was nog zoo gering, dat hij steeds aan alle gevaren,
die van de woede der elementen dreigden, bloot stond. In den
engeren Griekschen en Romeinschen levenskring mocht dit gevaar
ten deele reeds gekeerd zijn, toch moet in het algemeen gezegd,
dat het leven in alle Heidenland steeds een leven vol angsten en
zorgen en benauwdheden was, dat zoo wel van de woede der natuur,
als van de boosheid der menschen dreigde. Thans is dit, althans
in het Christenland, alles veelszins anders geworden. Geordende
toestanden zijn hier ingetreden. Veiligheid voor personen en goederen
is althans tot op zekere hoogte verzekerd, en de kennis van de
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natuur en van onze macht over de krachten der natuur is in het
Christenland derwijs uitgebreid, dat de gevaren waaraan wij nog

zijn blootgesteld, met de eindelooze gevaren, die eertijds het Ieven
omringden, eenvoudig niet meer te vergelijken zijn.

Dit wil niet zeggen, dat daarom de gevaren ons thans verlaten

hebben. Ze dreigen nog steeds, zij 't ook op veeIszins andere wijze.
Maar het onderscheid tusschen nu en voorheen heeft dan toch

teweeggebracht, dat de arme mensch, die uit vreeze des doods
voorheen de goden zocht en aanriep, thans zich zoo goed als van
den angst en vreeze ontslagen gevoelt, en daarmee zijn zoeken van
hooger bescherming heeft laten varen. De vreeze des doods, die
eertijds den mensch achtervolgde, maakte hem op zijn wijze gods-
dienstig. Niet godsdienstig in den zin van echte vroomheid, maar
u t angst. Men zag in een gevaar dat dreigde bijna overal
de inwerking van booze geesten, die oils geluk benijdden, en het
op 's menschen val en ondergang toelegden, en tegen die booze
geesten zocht men dan hell en heul bij de goede geesten,
en zulks met name bij de goden die men zich verkoren had, en
die men door offeranden en geloften op zijn zijde trachtte te krijgen.
In die hulp en bescherming der goden zocht men dan een tegen-
wicht tegen de gevaren die steeds dreigden, en poogde op die

wijs aan zijn vreeze te ontkomen. Naarmate nu die gevaren afnamen,
er de mensch zich veiliger gevoelde, dank zij zijn macht over de

tuur en zijn organiseeren van een veilig levensbestaan, liet men
n ook dat zoeken van de goden varen, werd onvroom, en sIoeg

almeer in volslagen materialisme en atheïsme over. En dit was niet
al een zoo in de oude toestanden, buiten het Christendom ; maar
ook in het Christenland, ja in Christus' Kerk, vindt ge ze nog bij

duizenden, die als het hun welgaat, en voorspoed hun deel is, en
geen gevaar hun op de hielen zit, hun God vergeten, of slechts
o forma aanroepen, om, als de bamge ure komt en het kwaad

hen achtervoIgt, weer vromen pIooi aan te nemen, en weer de liefde
Gods in te roepen. In den grond der zaak is ook het geloof der-
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zulken dam nog niet anders dan een door vreeze ingegeven drang,
om hulpe bij hooger te zoeken tegen de gevaren en het kwaad,
waarmee men bedreigd wordt. Dit zit er dan oak zoo diep bij den

mensch in, dat eerst waarachtige bekeering hem tot hooger stand-
pumt kan opheffen. Zoolang waarachtige bekeering uitblijft, is het
altoos de bedreigde mensch, die God zoekt om zijn Helper en Be-
schermer te zijn, een God die er dan om den mensch is. En eerst
door waarachtige bekeering kan het hooger standpunt worden inge-
nomen, dat de mensch weet en voelt, dat niet God er voor hem,
maar dat hij er voor zijn God is, en dat de vreeze des Heeren in
stee van de vreeze voor het onheil het motief van alle ware religie
moet zijn. Steeds wordt daarom in het Oude verbond tegen de
vreeze des doods die andere vreeze, de vreeze des Heeren, overgesteld,
en er op aangehouden, dat de mensch die vreeze des doods zal
afleggen, en zich tot de vreeze des Heeren bekeeren zal.

Die vreeze des Heeren is daarom nog niet op zichzelf de hoogste
vorm, waarin het leven der vroomheid zich ult. De aposteI verkIaart
het nadrukkeIijk : „De volmaakte liefde drijft de vreeze batten." De
vreeze voor God wordt ten Ieste in de liefde voor God geheel
opgelost. Maar dit neemt niet weg, dat de vreeze des Heeren de
noodzakelijke vorm was, waarin oorspronkeIijk de religie onder ons
zondig geslacht moest optreden. In dit zondig gesIacht was nu
eenmaal de vreeze met 's menschen zelfbesef één gewordem. Hij
leefde in gestadige vreeze, hij handeIde uit vreeze, en alle energie
in den mensch richtte er zich op, om aan die vreeze te ontkomeu.
Maar waarvoor vreeze? Vreeze voor zijn uitwendig bestaan, vreeze
voor leed dat hem genaken kom, vreeze voor zijn goed, vreeze voor
de zijnen, vreeze voor zijn leven. Altoos de vreeze des doods. Op
dit standpunt bleef aIzoo het aardsche welzijn zijn hoogste goed,
Ievensgeluk zijn IevensdoeI, het leven bier beneden het ideaal,
waarvoor hij zich inspamde. Doch juist dit was zijn zonde. Zijn

4
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hoogste goed moest zijn God, moest vrede met zijn Schepper, moest
het eeuwige leven, de rijke ontplooiïng van zijn leven in heerlijkheid
zijn, en daarvoor moest hij desnoods al het aardsche ten offer
t rengen, ja als martelaar zijn leven prijsgeven. In strijd hiermede
r u, was hij wel steeds bevangen door vreeze voor wat hem zijn

ardsch geluk ontrooven kon, maar was hem vreemd geworden de
vreeze voor wat hem zijn hoogste en eeuwig goed kon ontrooven.
Hij vreesde de wereld, die zijn lichaam kon dooden, gelijk Jezus
het uitsprak, maar hij vreesde niet Hem, die beide ziel en lichaam
Icon verderven in de hel. Hij werd geleid en gedreven niet door
'freeze voor verlies van zijn eeuwig leven en door vreeze voor den
eeuwigen dood, maar kende alleen die heel andere „vreeze des
doods", die zijn aardsche leven bedreigde. En daarom nu kon het
niet anders, of de vromer zin moest zich van meet of hierin open-
baren, dat de vreeze voor God, de vreeze des Heeren, zijn innerlijk

Ieven veel sterker aamgreep en verontrustte, dan de vreeze voor
wat zijn aardsche leven bedreigen kon. Nu is het wel waar, dat de
uitdrukking : „zij die den Heere vreezen", in de Schrift herhaaIdelijk
niet anders beduidt, dan diegenen die den dienst des Heeren waar-
nemen, in tegenstelling met de heidenen die de afgoden aanbidden ;
maar dit neemt niet weg, dat de uitdrukking „vreeze des Heeren"
toch oorspronkelijk opkwam uit de tegenstelling met de vreeze des
doods. Juist de angst, de vreeze, de verschrikking van het gewone
leven door kwaad en leed dat dreigen kon, vond dán eerst stilling,
zoo de vreeze des Heeren en voor het eeuwig verderf den boven-
toon in het hart had verworven. En ook nu nog gaat de regel door,
dat wie tot God komt, begint met Verlossing te zoeken, en Ver-
lossimg van schuld en zonde en straf bedoelt nooit sets anders dan
den Heere te gaan vreezen uit overtuiging, dat het kwaad, dat
ons van een onverzoend God dreigt, veel banger en ontzettender is,
dan het bamgste kwaad waarmee leed of onheil op aarde ons achter-
volgen kunnen. Dan komt door de verzoening voor de vreeze de
vrede met God, en eindelijk lost zich alle vreeze in de llefde op ;
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maar bij den zondaar kan het niet anders dan met vneeze van
binnen beginnen.

Doch juist op dit hoogere standpunt kunnen wij ons dan ook
kwalijk een juiste voorstelling vormen van de „vreeze des doods",
waaronder de volkeren eeuwen lang geleden hebben, en ten deele

nog lijden. Die vreeze, die angst, die beving der verschrikking was
van zulk een pijnigenden aard, dat zeIfs de geIaatsuitdrukking er
door werd aangegrepen. In Israël, en nu in het Christenland, is de
oogopsIag veeI vrijer, terwijl omgekeerd de Schrift zeIve spreekt
van volken, „die getrokken en gepIukt zijn". Nu nog trekt het de
aandacht, hoe men met mame onder de negerstammen, en in afge-
Iegen streken, geheele groepen vindt, die den angst op hun gelaat

uitspreken, en in wier voIksbestaan dan ook steeds die vreeze en
die angst op den voorgrond treedt. Ze voelen zich altoos bedreigd.
Ze weten niet van wat kant het kwaad hun toekomt. Ze duchten
overal hun ongenegen geesten, die op onzichtbare wijze hun geluk
belagen en hun kwaad pogen te doen. En dan drijft bijgeloof hen
uit, om in allerlei toovenaarskunsten, in talismans en in offeranden,
die ze brengen, afwering van het kwaad en ontspanning voor hun
angst te zoeken. De stoffelijke oorzaak van het hun uit de natuur
bedreigend kwaad kennen ze nog niet. Ze zoeken zich dus alles uit
de inwerking van geheimzinnige machten te verklaren, en hun doe]

is er dan ook steeds op gericht, om deze werkingen te bezweren.
Doch hoe onbeholpen en onheilig deze verwering tegen het dreigend
kwaad ook zij, ze heeft dan toch voor de vorming van het maat-
schappeIijk Leven dit voordeel met zich gebracht, dat men in het
Gezin al spoedig voelde niet over genoegzame kracht te beschikken,
en deswege zich met andere gezinnen vereenigde, om een gezamen-
Iijken godsdienst, van wat Iagen vorm ook, op te richten, zoodat
men al spoedig in een gemeenschappelijken tempeldienst, onder
leiding van eem gemeenschappelijke priesterorde, sca m een afwering
van het kwaad zocht, die men inzag alIeen in zijn Gezin niet te
kunnen vinden. Deze gemeenschappelijke eeredienst nu heeft meer
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dan iets anders er toe bijgedragen, om een volksleven buiten het
Gzin tot ontwikkeling te brengen, en om aan dit gezamenlijk Ieven
een gewijden vorm te geven.

AIles drong, om dit gezamenlijk leven, en dit toch is de Maat-
schappij, allengs meer op den voorgrond te doen treden, en zich
in dien gewijden vorm te laten optreden. De nog geheel onbe-

dwongen natuur, waartegenover de mensch, na zijn uitgang uit het
Paradijs, zich bevond, was zulk een schrikinboezemende en
vreesaanjagende macht. Nu nog weten we uit de jongste gebeurtenissen,

wit een aardbeving ontzetting kan te weeg brengen, en in de streken,
wear de mensch het eerst optrad, waren deze schuddingen van de
aarde aan de orde van den dag. De stroomen bruisten met

dreunend geweld van de bergen neder, zwelden aan, en overstroomden
de landen. En wat men vooral niet vergete, het wild gedierte hield
zc o ontzettend huis, dat Nimrod's naam de eeuwenheugende

volksnaam bleef, om evenals Hercules bij de Grieken, te gelden als de
held, die van dit vreeslijk kwaad wist te verlossen. Nu nog vallen
im Engelsch-Indië elk jaar teu minste een 2O.O0O personen aan het
wild gedierte ten offer, niettegenstaande men, met de beste geweren
gewapend, ze zich van het lijf kan houden ; en wat hulpmiddelen
stonden voorheen den bedreigden mensch ten dienste, om het ge-
weld van Ieeuw en tijger te weerstaan. Denk ook aan de ziekten,

d e rondwaarden, juist in die streken der aarde, van waar nu nog
epidemiën Europa plegen binnen te trekken. De schrik, dien de

natuur in de harten sloeg, was zoo overweldigend, en de middelen
tot verweer, die den mensch ten dienste stonden, waren zoo armeIijk
klein.

En daarbij kwam dan nog, dat thans op deze wereld een 1500
millioen menschen leven, zoodat men het nauwelijks ontwaart of er

cenige duizenden te gronde gaan. Maar toen kwam de menschheid
pas op. Ze bestreek nog slechts een klein, zeer gering deel van de
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nu bewoonde aarde, en er is een korte spanne tijds geweest, dat
tien leeuwen en tijgers geheel de menschheid, toen ze mog pas uit
enkele honderden bestond, had kunnen vernielen. En bij dit angstige
kwaad, waarmee de ongetemperde natuurmacht het menschdom be-

dreigde, kwam dan nog het kwaad, dat de ééne mensch, na zijn
val, den anderen aandeed. Wat Ken aan Abel dorst doen, vond
navolging. Roof en plundering waren aan de orde van den dag.

List en bedrog waarden rond. Men viel elkander aam, en de eene
groep bracht de andere groep ten omder en verlaagde haar tot
slavendienst. Zelfs in zijn gezin was men niet meer veilig. Er was
geen rust en geen veiligheid noch bij dag noch bij nacht. En tegen
dit heirleger van gevaren, die uit de natuur, uit de dierenwereld en
uit de menschenwereld gedurig opkwamen, stond de in zonde ge-
vaIlen mensch hulpeloos, machteloos, ongewapend, zonder eenig
afdoend middel tot verweer. Dit mu Ieidde er vanzelf toe, dat men
elkamder hielp, zich bij elkander aansloot, in eendracht macht zocht,
en saam zich verdedigde en verweerde, wanneer het hoofd van een
enkel gezin hiertoe ten eenenmale buiten staat was. Zoo kwam de
rijke gedachte van hulp-verleenen op. Beurtelings had elk voor zijn
eigen gezin in tent of huis hulp noodig, en dit wetende, was men
bereid, om ook den buurman hulp te verleenen. Dit denkbeeld van
wederzijdsch hulp-verIeenen breidde zich gaandeweg van zelf uit.
Waar bIijvend en duurzaam gevaar bestond, vond die wederzijdsche
huIpverleening allengs zekere organisatie. Eerst op zeer kleine, van
lieverlee op breeder schaal. En zoo omtstonden tal van vereenigingen,
als men 't zoo noemen wil, van bonden, van aaneengesloten groepen,
die saâm de noodige maatregelen namen, om zich tegen de elementen
der natuur, tegen de woede van het wild gedierte en tegen de
moordzucht, plunderzucht en overheersching van de booze menschen
te verweren. AIdus kwam er een maatschappelijk verband van allerIei
aard op, en het gevoeI van saâmhoorigheid, dat aldus opleefde,
vond toen, geIijk boven gezegd, zijn wijding en daardoor meerdere
vastheid, door aller pogen en bedoelen, om bij de goede geesten
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of bij de afgoden steun en bescherming te zoekem tegen de demonen,
die men achtte, dat in de natuur, in de wilde dieren en in den

boozen mensch werkten, om dem bewoners van een landstreek op
manier kwaad te doen. De eerediemst stond toen nog niet als

een zelfstandige macht buiten het maatschappelijk leven, ook al wilt
de priesterheerschappij het hiertoe later te brengen. Alle afgoderij

trod maatschappelijk op, en vormde langen tijd zelfs den hechten
band, die het overigens nog ongeorganiseerde maatschappelijke Ieven
saamsnoerde.

VI.

De uitzetting van het Leven.     

En alle volken der aarde in hem
zullen gezegend worden.

GEN. 18 : I8.

OO heeft dan de Maatschappij haar eerste vorm en
gestalte verkregen door de noodzakelijkheid, waarin de
mensch zich bevond, om in ziin vele behoeften te
voorzien, en gevaren die hem bedreigden, of te weren.

En zooverre kan men dan ook zeggen, dat er een maatschappelijk
leven overal is opgekomen, waar slechts menschen saamwonen,
zelfs bij de laagst staamde stammen en meest afgelegen wonende
groepen. Zonder meer zou intusschen dit maatschappelijk Ieven
niet tot nadere en hoogere ontwikkeling zijn gekomen. Zijn nooden
en behoeften kan men zeer inperken, en de latere bewoners van
de Zuidzee-eilanden hadden, door naar die afgelegen eilanden uit
te wijken, de gevaren die hen bedreigdem, zeer weten te verminderen.
Behoeften en Gevaren zijn beide in hun drang onweerstaanbaar;
maar is in de behoefte voorzien en het gevaar afgewemd of bezworen,
dan houden deze twee prikkels ook op te werken, en het maat-
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schappeIijk Ieven, dat er uit op kwam, blijft staan op den voet
waarop het stond. Het komt niet verder. Daarom voegden we aan
deze twee, namelijk aan de Behoefte en het Gevaar, nog een derde
drijfkracht toe, die we zochten in de gestadige uitzetting van het
menschelijk leven. Die uitzettimg is plaatselijk, in zooverre ze het
menschelijk leven steeds een grooter gedeelte van de bewoonbare
aarde doet innemen. Ze ziet op de uitbreiding in de cijfers, door
gestadige toeneming der bevolking in eenzelfde streek. En, wat nog
meer zegt, ze is vooraI te vinden in de verbreeding van het terrein
waarop 's menschen geest zich waagt. Denk, voor wat de plaatsehjke
uitzetting aangaat, slechts aan de ontdekking van Amerika en
Australië, en aan den invloed dien beide wereIddeeIen aImeer op
heel ons maatschappelijk leven hebben uitgeoefend. Let voor wat
de uitzetting in de cijfers betreft, slechts op de opgekomen nijver-
heid en handel, en de vruchten door beide in het Ieven der Maat-
schappij aangebracht. En vergelijk voor de uitzetting van het terrein
waarop 's menschen geest zich waagt, een universiteit, gelijk New-
York en Berlijn die kennen, met de eerst opgekomen schooltjes
in het NegerIand. Dit nu maakt het noodzakelijk, bij deze uitzetting
van het menschelijk leven afzonderlijk stil te staan, omdat zij 't
juist is, die, geheel afgezien van 's menschen behoeften en van de
gevaren die hem bedreigen, een zoo machtigen stoot aan de ont-
wikkeling van het maatschappelijk leven geschonken heeft. Waar
die drang tot uitzetting dusver niet werkte, verkeert het maatschap-
peIijk Ieven nu nog in zijn eerste kinderjaren, en daarentegen waar
die uitzetting van het Ieven het krachtigst gewerkt heeft, staat de
Maatschappij, althans in graad van ontwikkeling, het hoogst.

Het eerst komt dan in aanmerking de plaatselijke uitzetting van
't leven der Maatschappij. Alle maatschappelijk Ieven begint met
zich plaatselijk te vormen. Elk dorp heeft dan een eigen soort
Ieven. Zekere groep van dorpen, die saam é'én streek vormen, nemen
aIlengs zekere gewoonten aan, waarin ze één lijn trekken. Eenige
steden bij elkaar genomen verkrijgen een gewestelijk karakter, waarin
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zich nogmaal een eigen leven ontwikkelt. Worden later eemige van
die gewesten tot een volk, tot een natie, tot een lamd vereenigd,
dan vormt er zich een maatschappelijk leven dat heel dit volk
omvat. Komt dit volk steeds meer met amdere volken in aanrakimg,
dan ontstaat er bovendien zekere internationale eenheid in leven
en gedraging. En werkt deze actie steeds verder door, dan ontstaat
er van lieverlede een soort maatschappelijk leven, dat heel de

meelevende wereld omvat. Het duideIijkst ontwaart men dit aan de

kleedimg, die steeds een zoo machtig stuk van het maatschappelijk
!even was. Hoe verder ge in de historie teruggaat, hoe meer ge
vindt, dat elk gewest, elke streek, ja elk dorp een eigen soort
kleedimg had uitgevonden. Vooral de vrouw, maar ook de man,

droeg allerwegen uniform, d. w. z. alle personen, die saam het dorp
u tmaakten, kleedden zich op dezelfde manier, en tot zelfs in de gouden
e 1 zilveren sieraden, waarmee men zich uitdoste, heerschte de stiptste
e nheid en eenvormigheid. Men kon zich niet kleeden gelijk men

enschte, maar moest zich kleeden zoo als het zet en regel in het
dorp was. Er mochten zeer kleine verschillen in tint en aard van
s of zijn toegelaten, maar als overigens de bevolking van zulk een
dorp naar een jaarmarkt uittoog, waren allen op gelijke wijze
gekleed en uitgedost, zoodat de kenner u reeds van verre zou
kunnen zeggem, in wat dorp deze en in wat dorp die marktbezoeker
thuis hoorde. Zelfs heeft die eigen kleeding zich nog langen tijd
weten te handhaven, nadat haar eigenIijke beteekenis reeds voor
lang was te loor gegaan. Ze boeide zoo vaak door schoonheid,

kleeding in het costuum, gelijk men ze veelal noemt. Er was
IA de eenvoudige volkskeuze en volkssmaak zooveel schoons en
ierlijks in die kleeding opgekomen, dat de zwakke overblijfseIem,

die men er ook nu nog op Marken, in Zeeland, in Friesland en op
, le veluwe van vindt, nog altoos iets aantrekkelijks behielden, en
nen het telkems weer betreurt, dat ze ten doode zijn opgeschreven.
En nu hebt ge slechts het verleden, waarin deze dorpscostumes
nog overal in eere waren, te vergelijken met onze 2Oe eeuw, waarin
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één modemeester te Parijs feitelijk de kIeeding bepaalt, die voor
heel de wereld zal gelden, om aanstonds te gevoelen, hoezeer
plaatselijk de macht en de invloed der Maatschappij zich heeft
heeft uitgezet. -

Dit opgaan van het dorps- en gewestelijke costuum in de ééne
modedracht, is geen vrucht van willekeur, en daarom zal elke
poging, om deze aloude kleederdracht te handhaven, steeds op
teleurstelling uitloopen. Men trok destijds die kleederdracht niet aan,
om mooi te zijn, maar omdat ze uit het eigen leven van het dorp
of gewest, met zijn eigenaardige karaktertrekken, opkwam. Men
kleedde zich zóó, omdat men zóó was. De kleeding, die men droeg,

was van oudsher uit eigenaardige behoefte, smaak en zin opge-
komen, em gold nu als uitdrukking van het bijzonder soort leven,
dat men in zijn dorp of gewest leidde. Allen, die tot één dorpje
behoorden, voelden zich één. Saam stond men tegen de bewoners
van andere dorpen over. Zelfs nu vindt men in Drenthe en im den
Achterhoek hier nog sporen van, als bij feestelijke gelegenheden
de jonge mannen van het ééne dorp saam uittrekken, om met de
jonge mannen van een ander dorp den kamp aan te gaan. Zelfs
het huwen uit het ééne dorp in het andere zag men niet gaarne.
Een dorp moest in zijn geheel blijven. Het had zijn eigen manier
van leven, zijn eigen wijze van bestaan. Men sloot zich of en sloot
zich niet aan. En vandaar dat een dorpsgenoot ook aan de kleeding
reeds van verre herkenbaar moest wezen. In grondtype was dit
voor de dorpen van eenzelfde streek dan wel eender, zooals het
Friesche costuum voor heel Friesland, maar toch was men er op
gesteld om in dit gewestelijke costuum allerlei kleine afwijkingen
en bijzonderheden voor een bepaaId dorp aan te nemen, en hier-
door het bijzonder karakter vam elk dorp uit te drukken. Vergelijk
in Zeeland maar de kleederdrachten op Walcheren, Zuid-Beveland
en over de Schelde, en ge ziet hoe aan alle iets eigens is. Wat
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de ridders in hun ordekleed beoogdem, zocht de boerenstand in
zijn eigen kleederdracht tot uiting te brengen. Alles droeg destijds

een standskleed, de ridder op zijn slot, de hofman aan het hof, de

hoogleeraar aan de hoogeschool, de rechter op den rechtsstoel. In
al e kringen en ramgen was men iets anders, en omdat men iets
anders was, kwam men ook amders voor den dag. AIs dan ook van

Iieverlede alIe deze habijten, kleederdrachten en uniformcostumeS
worden afgelegd. de wereld uitraken, en een ieder in elk dorp, heel

het Iand door, zich in een gelijksoortig gewaad gaat steken, dan
moge men dit om 't kumstschoon, dat in die oude costumes school,

betreuren, maar te stuiten is die ommekeer niet. Eigen kIeederdracht
had eem reden van bestaan, en houdt stand, zoolang ze de uiting is
van een bijzondere geestesgesteldheid en een eigen streven ; maar

zoodra die eigenaardige gesteldheid der geesten verdwijnt, en dorpen
eu gewesten hun eigenaardig karakter verliezem, volgt ook het kleed
d en overgang en wordt eemder in alle dorpen en gewesten.

Het was vroeger een eigen Maatschappij in eIke streek, in elk
gewest. Thans daarentegen zijn die grenzen weggevallen, en leeft

et een veel breeder maatschappelijk Ieven op, dat zich over heel

het land allemgs uitstrekt. In de steden is dit begonnen. Ook in de
steden heerschte vroeger wel een eigen geest, een eigen type. Een
echte Amsterdammer was en is een ander mam, dan een echte
Rotterdammer. In Groningen bestaat men anders dan in Leeuwarden
e 1 te Haarlem anders dan in den Bosch. Zelfs kan men zeggen, dat
iu het ééne Amsterdam nu nog een ander leven geleefd wordt in
de Jordaan dan op de eilanden ; maar in een groote stad leefde
men toch van oudsher met allen saam, kwam met allerlei soort van
menschen in aanraking, en verloor daardoor steeds meer van zijn
eigen type. In onze groote steden heeft de afzonderIijke kIeeder-
racht dan ook nooit ingang kunnen vinden. En dit nu, wat eertijds

in de groote steden van zelf geschiedde, dat nameIijk veIe en
onderscheiden typen zich alIengs dooreenmengden, ditzeIfde is thans
aI meer over heel het land geschied. Zijn bijzonderheid, zijn eigen-

$14$1h0 19 ,$ 	 h	 $ ih 	 h 	 it hh, 	 4 	 ia I 	 I 	 h thi 	 1$



DE UITZETTING VAN HET LEVEN. 	 59

aardigheid, zijn eigen type laat men varen, en zoekt steeds meer
in het algemeen menschelijke op te gaan. Hierdoor nu zet de kring
van de Maatschappij zich steeds meer uit. Het blijft niet een eigen
Maatschappij hier en een eigen maatschappelijk leven, met eigen
usantiën, daar, maar men gaat saam op in een breeder opgevat
maatschappelijk leven, doch dat juist daardoor dan ook zooveel te
grooter invloed gaat oefenen.

Hield nu dit wegvallen van de grenzen aanvankelijk nog stand
bij het nationale leven, ook dit eigen karakter van het nationale
leven wordt thans steeds meer verzwakt. Vreemdelingen bezoeken
ons land, wij bezoeken vreemde landen, huwelijken met personem
uit den vreemde zijn lang geen uitzonderingen meer. En zoo kon
het niet anders, of de Maatschappij moest allengs ook steeds meer
haar nationaal karakter afleggen, om zich te hullen in het kosmo-
politisch kleed. Steeds meer beseft men, dat dezelfde verschijnselen

waarmeê wij ons op maatschappelijk gebied hebben in te laten, ook
bij onze buren zich voordoen. Zelfs trekt men de zeeën over om
met Amerika en andere werelddeelen contract te zoeken. En het
resultaat is, dat de Maatschappij ten leste nergens meer grenzen
eerbiedigt, maar zich allengs zoo meer tot het algemeene leven der
menschelijke wergild uitstrekt, en hierdoor een beteekenis erlangt,
die en Gezin en Staat in gedrang brengt.

van geheel anderen aard is de invloed, dien de uitzetting in
het cijfer op de ontwikkeling en het leven der Maatschappij gehad
heeft. Als in Amsterdam ru im een half millioen menschen saâmleven,
stelt dit heel andere problemen en schept een geheel anderen
toestand, dan ge in kleine stedem als TieI of Zaltbommel vindt. Ge
kunt miet juist bepalen, bij welk cijfer die ommekeer plaats grijpt,
maar de uitkomst toomt, dat de cijfers zóó kunnen oploopen, dat
reeds en kel dit hooge cijfer een geheel ander maatschappelijk leven
tot aanzijn roept. Het geldt hier wat men noemt het quantitatieve
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verschil, en dit venschil nu doet zijn werking op elk punt van het
maatschappelijk leven gevoelen. Zoo aI aanstonds, en met name,
doordat het ondernemingen in het leven roept, die een gansch

a idere inrichting vereischen. Een kleermaker, die thuis, met vrouw
e h kinderen, een kleedingstuk in elkander zette, verkeerde in geheel

andere omstandigheden, dan een groote confectiefabrikant, die
duizenden en tienduizenden stuks kleeding van alle gading tegelijk
aan de markt wil brengen. Al aanstonds heeft elke groote onder-

n eming huIp van personeel noodig, om den arbeid te verrichten.
Men kan het zelf niet meer af, en moet dus anderen in dienst
r emen. Eerst een tien, twaalftal hulpen ; straks voor een groote

f abriek heeft men twee, drie, vierhonderd man noodig. Zulk een
onderneming kan niet ieder beginnen. Daar is talent, daan is volharding,

daar is gave van directie voor noodig, en vooral de beschikking over
veel geId. En zoo is het door niet anders dan door het verschil in de zich

steeds uitzettende cijfers, dat en de dienstbaarheid en de macht van
het kapitaal aan de orde komt. Loondienst en kapitaal, twee machten
'Tan zoo ongelooflijk ver reikende strekking, dat reeds door deze
 wee geheel de inrichting der Maatschappij van karakter verandert.
)e slavernij is slechts een tusschenvorm geweest, die hierbij dienst
)oogde te doen, maar hoofdzaak is en blijft, dat bij het klimmen

der cijfers de fabricatie steeds grooter afmetingen moest aannemen,
en dat dit vanzelf noodzaakt, om velen te laten werken onder één
Jeiding en onder eén hoofd. Oudtijds zag men dit reeds bij groote
Iandbezitters of veehoeders, zooals Abraham en Job, die zelf hun
kudden niet meer verzorgen konden, en daarom andere hoeders voor
hun kudden in dienst namen. Maar bij landbouw en veeteelt of bij
nijverheid en handel, het proces is één. De massaIiteit maakt, dat
niet ieder op zichzelf kan blijven staan ; dat velen onder é'én hoofd
moeten vereenigd worden ; dat bij dit hoofd een eigen talent, een eigen
wilskracht en eigen kapitaal vereischt wordt; en het is hierdoor, dat heel
het maatschappelijk leven zich almeer in een geheeI anderen stijl dan
eertijds heeft moeten opbouwen. Zelfs is het op dit oogenblik met
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name de juiste verhouding tusschen zulk een ondernemer en zijn
personeeI, die als de sociale quaestie bij uitnemendheid geheel het
maatschappelijk samenstel op losse schroeven zet. Reken nu daarbij
de ver reikende beteekenis, die het kapitaal, die de geIdhandel, die
de beurs, die het bankwezen van lieverlede gekregen heeft, en ge
ziet aIs voor oogen, hoe uitsluitend de uitzetting in de cijfers geheel
ons maatschappeIijk leven van vorm moest doen veranderen. En

ook, om niet meer te noemen, hangt met deze uitzetting in de cijfers
de behoefte saâm, om het verkeer op heel anderen voet in te richten.
Heel andere wegen moesten worden aangelegd, heel andere middeleu
van vervoer moesten worden uitgedacht. Trekschuit noch diligence
konden meer volstaan. En eenmaal die wegen aangelegd en die
betere middelen van vervoer opgekomen zijnde, moest dit het ver-
keer bestendig vermenigvuIdigen, aan de afsluiting van streek en
staat een einde maken, de aanraking met allerlei soort menschen
steeds doen toenemen, en ook hierdoor een verruiming in het maat-
schappeIijk leven scheppen, die vroeger ongekend was. Met de ver-
zending van brieven, stukken en goederen ging het evenzoo. Nu
nog vindt men in het noorden van Noorwegen dorpen, waar ge een
brief eenvoudig bij den herbergier op tafel legt, op goed geluk af,
dat er een andere reiziger zal komen, die hem voor u meeneemt en
bezorgt. En zoo was het in hoofdzaak vroeger overal. Maar ook dit
werd onhoudbaar toen de cijfers steeds klommen. Voor éen brief
kon men geen aparten bode aanstellen, maar als er twee, drie hon-
derd brieven en stukken op éen dag te verzenden zijn, komt die
bode er van zelf, en zoo is heeI ons postwezen en onze inrichting
ter verzending van goederen ontstaan. Ook dit nu heeft de aanra-
king het contact van mensch met mensch steeds meer uitgebreid,
en alzoo het maatschappelijk saamleven bevorderd en het een geheel
andere gedaante doen aannemen.

Toetst men dezen gang van zaken nu aan hoogere beginseIen,
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can is er geen twijfel aan, of in het algemeen moet deze gang van
zaken toegejuicht, maar er staat evenzeer tegenover, dat het onze
plicht is te waken, dat het veelvormig karakter van ons natuurlijk

n menschelijk leven niet in de eenvormigheid van dezen maatschap-
pelijken drang onderga. Reeds in de roeping van Abraham uit Ur
(ler Chaldëen spreekt een roeping der volken, niet om hun eigen-

aardigheid te laten varen, maar wel om zich steeds bewust te blijven,
dat ze samen de ééne menschheid vormen. Eerst alzoo komt de eisch
tot zijn recht, dat we en ons bijzonder persoonlijk, en ons bijzonder

rationale leven hebben, maar dat we tòch, desniettemin, ook
deelnemen aan het gemeenschappelijk leven der ééne menschheid. Het
bijzondere mag niet in het algemeene te gronde gaan, maar ook

omgekeerd mag het algmeene niet uit het oog worden verloren, om
het bijzondere te handhaven. Beiden en het bijzondere en het alge-
meene hebben hun betrekkelijk recht van bestaan, en de ware levens-
kracht komt juist daarin tot uiting, dat het algemeen menschelijke
ruste op de pilaren van het bijzonder leven. Nationaal moeten we
éen zijn, maar de nationale eenheid vertegenwoordigt dan eerst een
wezenlijke kracht, zoo elk man een eigen karakter heeft, een persoon
is, en in zijn kring zijn eigenaardig leven, dat bij zijn karakter hoort,
weet te handhaven. Juist dat we er in de 16e en 17e eeuw zoo aan
toe waren, is de bron van de ongemeene kracht geweest, die we
destijds ontwikkeld hebben. Thans lijkt, met name in onze steden,
maar al te dikwijls de ééne jongman op den anderen, gelijk twee
druppelen water op elkander gelijken, en juist hierin schuilt thans
onze nationale zwakheid.

Nu hebben de volken van het oosten steeds afzondering gezocht.
Scherp stonden ze tegen elkander over. En zoo er al sprake was
van een eenheid, die men najoeg, dan was het steeds de eenheid
der overheersching. Onder de vele volken wist nu dit, dan dat volk
zich te verheffen, met wapengeweld tal van kleinere volken aan zich
te onderwerpen, en op die wijze een wereldrijk in het leven te

roepen, dat dan ook rustte, niet op sympathie der geesten, maar
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alleen op tyranniek geweld, en daarom geen ware maatschappelijke
eenheid verwezenlijken kon. Doch daartegenover school nu in
Abrahams roeping de grootsche gedachte, om de vele volken
saam te zegenen door in hen een hooger geestesbesef te
doen opleven. De afzondering van de patriarchen in IsraëI
uit het toenmalig voIkerenverband beoogde aIlerminst een duurzame
afscheiding. Integendeel, reeds in Abrahams roeping sprak Godde-
lijke autoriteit van een zegen van Boven die, voor alle volken
bestemd, een hoogere eenheid, op geestessympathie gegrond, voor
de bestaande gekunstelde eenheid zou doen optreden. In de Kerk
van Christus is die drang dan ook doorgebroken. Het Christendom
toch scheidt de volken niet, maar bedoelt juist omgekeerd ze in
een hoogere eenheid saâm te binden. De Kerk is van meetaf oecu-
menisch, d. w. z. ze is wereIdkerk, ze is internationaal. ze doeIt
niet op een enkel yolk, maar op heel ons menscheIijk geslacht.
Toen God ons zijn Zoon zond, was dit niet voor één bepaald
yolk, maar had Hij de wereld alzoo lief, dat Hij haar redden wilde.
VoIgt nu ook de Maatschappij die hoogere aandrift, en verheft ze
zich aIlengs van een dorps- of stads- of volksmaatschappij tot een
maatschappelijk leven, dat zijn vleugelen over alle volken uitbreidt,
dan kunnen we dit niet anders dan toejuchen, en moet historisch
vastgesteld, dat het vooral het Christendom is, dat in het Christen-
land dit resuItaat bevorderd heeft.

In zooverre dus mogen we de oude toestanden niet terug begeeren.
De vroeger zoo scherpe afsluiting van gewest en gewest, van land
en land, van yolk en yolk lag niet in de lijn van menschelijke
ontwikkeling, waarheen God ons geroepen heeft. Het besef van
saam tot het ééne menschelijke geslacht te behooren, mocht niet
duurzaam onder den dienst van het particularisme en nationalisme
schuilen blijven. Alleen, wat moet worden tegengestaan is de zucht
en neiging, die thans valscheIijk almeer aan het woord komt, en
die de zoo veeIzijdige rijke eigenaardigheid, die God in ons
menschelijk leven inschiep, in het algemeen menscheIijk type van
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den beschaafden mensch wil doen ondergaan. We zijn geen indi-
viduen, afgeleverd naar een vaststaand menschelijk model. leder
onzer heeft een eigen inborst, een eigen aanleg, een eigen karakter.
En wat hier nu van den enkelen mensch geldt, geldt evenzoo van
grcepen, stammen en volken. Geen twee volken zijn under. Leder
yolk vertegenwoordigt een eigen type, en het zou ons menschelijk
leven op hoogst bedenkelijke wijze verarmen, zoo al dit bijzondere
eigenaardige en eigensoortige almeer wegviel, en we niets over-
hiElden dan één soort menschen, allen eender gekapt, eender gekleed,

één taal sprekend en op precies gelijke wijze denkend en handelend.
En het groote geheim van toekomstig geIuk ligt alleen daarin, of
we allengs geraken zullen tot één algemeen menschelijk saamleven
in één groote Maatschappij, maar zóó dat de kracht van dit

maatschappelijk leven juist opkome uit de veelheid van krachten die in
de eigenaardige veelzijdigheid schuilen. Een roos is schoon, maar
de weeIde van het plantenrijk gedoogt niet, dat alle overige bloemen
uit;terven, om ons niet dan rozen te doen overhouden. Er moet

ook blijven de lelie, ook de tulp en ook de hyacinth.

VII.

De uitzetting van het terrein.

In welke gij eertijds gewandeld hebt,
naar de eenw dezer wereld, naar den
overste van de macht der lucht, van
den geest die nu werkt in de kinderen
der ongehoorzaamheid.

EFEZE 2 : 2.

OOR wat de reusachtige ontwikkeling der Maatschappij
betreft, dient thans in de derde en laatste plaats de

aandacht gevestigd op de uitzetting van het terrein,
waarop zich het menschelijk leven almeer beweegt.

D eerste uitzetting, waarop we wezen, was de uitbreiding, die
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voor de afzonderlijke saarnleving in dorp of stad, de ééne groote
saamleving van alle land en volk in de plaats schoof. We noemden
de plaatselijke uitzetting. De tweede uitzetting kwam voort uit de
sterke toeneming der bevolking en de steeds grootere massaliteit,
waarmee men te rekenen had. Dit was de uitzetting in het cijfer,
of de quantitatieve uitzetting. En nu komt hier in de derde plaats
bij de uitzetting van het terrein, hierin bestaande, dat de Maatschappij,
die zich aanvankelijk alleen met de eischen van het practische leven

inliet, zich thans ook ging wagen op het heel andere, meer gees-
telijke terrein van de wereld der gedachte, der verbeelding, der
oventuigingen en der beginselen. Dat men in de Maatschappij het
middel zocht en vond, om in de nooden en behoeften van het
gezin en de personen in het gezin te voorzien, was een practisch
bieden van hulp. Dat men in de Maatschappij het middel aantrof,
om aan de gevaren die 't Ieven bedreigden, te ontkomen, droeg
evenzeer een practisch karakter. Evenzoo bleef men op practisch
terrein, toen men de saamleving verruimde en in aanraking trad
met andere naties en volken. En in den grond bleef men niet
minder een practisch doel najagen, toen de Maatschappij zich
inrichtte op de massaliteit, waarin de bevolking zich schier in alle
landen ontwikkelde. Maar een heel ander terrein begon betreden
te worden, toen het maatschappelijk leven zich ook ging inlaten

met wat in den geest der menschen omging en de wereld van zijn
gedachten vervulde. Niet alsof ook de bezigheid in de gedachten-
wereld niet tot zeer gewichtige resultaten kon Leiden, maar dit was
hier slechts gevolg, geen rechtstreeksch doeI. Dichtkunst kan een
yolk veredelen, maar de dichter bij de gratie Gods zingt niet om
zich aIs voIksleeraar op te werpen, hij zingt omdat een hooger
aandrift hem drijft en geen rust laat. Van de wetenschap kan het-
zelfde gezegd. De practische en de ideale wereld zijn niet hetzelfde.
Elk dier twee heeft haar eigen terrein, met dien verstande, dat het
practisch terrein meest eerst den mensch opeischt, en dat hij
daarna, en eerst dan, het tweede terrein gaat betreden. Zelfs kan

5
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men zeggen, dat het practische leven reeds tot eenige vastheid en
zeker heid moet gekomen zijn, zal de ideale ontwikkeling van een

yolk kunnen intreden. En zoo nu ging het ook met de Maatschappij.
Het saamleven buiten het Gezin werd eerst uitgelokt door en
dienstbaar gemaakt aan de bevrediging van de practische

levenseischen, en eerst toen hierdoor een geordend en veilig saamleven
mogelijk was geworden, kon ook het ideale leven aan het woord

komen, en ook de Maatschappij aan de kweeking van dit Ieven
bevorderlijk zijn. Steeds echter met dit gevolg, dat er een breuke
in de eenheid der saamleving komt, Zoolang in behoeften te voor-
zien valt of een gevaar is of te wenden, zijn allen het saâm eens;
maal nauwelijks heeft men sâam den weg naar de ideale wereld
ingeslagen, of de gedachte des anen blijkt zich anders dan die
van zijn naaste te ontplooien, en in de ééne gedachtenwereld komt
aller ei zeer onderscheidene overtuiging, aspiratie en doelkeuze aan
het woord. Juist dit prikkelt dan de geesten, en verhaast de rijke
ontplooiing van het maatschappelijk leven, en welhaast wordt dan
in de gedachtenwereld de Maatschappij, door wat men noemt de

publieke opinie, een macht die zich de heerschappij over heel het
men schelijk leven aanmatigt.

Nu moet men dit niet te scherp naar tijdsorde indeelen. Men
kan toch niet zeggen, dat er ooit een tijd is geweest, waarin ons
menschelijk geslacht geheel in het practische leven opging, en dat
er geen toon uit de ideale wereld te beluisteren viel. Reeds in de
dagen van Lamech lezen we, dat niet alleen Tubal Kain de

me-talen leerde hanteeren, en dat Jabal het leven in tenten ordende,
man dat tegelijk Lamech's derde zoon Jubal „de vader werd van
alle 1 die de harp en het orgel bespelen", terwijl Lamech zelf zijn

overmoedigen trots in een gedicht uitspreekt. Gezongen, op hoe
gebrekkige wijze dan ook, is er altoos bij alle yolk. De liefde

tusschen man en vrouw heeft zich steeds ook in het lied ontboezemd.
De dans, die nimmer geheel ontbrak, kweekte gevoel voor maat,
zocht tonen en stemde poëtisch. De krijgszang, in hoe gebrekkigen
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vorm ook, klinkt ons uit de vroegste oudheid tegen. In teekening
en afbeelding zocht men van oudsher steun voor het geheugen en
een middel om een afspraak of verband vast te leggen. In sieraad
en opschik zocht de kunst, die de stof bewerkt, haar eerste uiting,
en des menschen geest had er van meet of behagen in, 'om aan
al wat men schiep of bouwde, een vorm te geven, die iets
uitdrukt. ZeIfs moet er met bijzonderen nadruk op gewezen, dat
het menschelijk leven in vroeger tijden in veel hoogeren zin dan
thans poetisch gestemd was. Tot in het spreken toe was de slag
en de maat. De steeds rijker gekende Folklore toont ons nog, hoe
zelfs bij de wildste volken dit poetisch element, in wat onbeholpen
vorm dan ook, doorwerkte. Maar dit alley bleef bij persoonlijke
aandrift, het maakte geen school, het bracht de inspanning der
gedachten nog niet in werking, en vat op dit ideëel deel der
volken kreeg de Maatschappij als zoodanig eerst, toen naast de
poetische stemming ook de gedachtenwereld aan het woord kwam.

Die overgang had geleidelijk en vanzelf plaats. Eerst had zich
in elke streek en in elk dorp een eigen practisch leven ook maat-
schappelijk ontwikkeld, waarin de gezinnen, die zulk een dorp
samenstelden, geheel opgingen. Ze kenden niet anders en dachten
aan niets anders. Maar toen men van Iieverlede met de bewoners
van andere dorpen en andere streken in nauwere aanraking kwam,
begon men vanzelf te vergelijken. Waarom had men 't zelf zoo
ingericht, en had het in dat andere dorp op een andere wijze
verzonnen ? Eerst begint dit dan daarmede, dat men al het eigene
prijst en al het vreemde afkeurt. Dit is het sociaal egoïsme, dat
steeds in den droom van eigen voortreffelijkheid opgaat. Men looft
en prijst iets, en blijft er bij, omdat het uit de eigen omgeving en
uit het eigen leven is opgekomen. Zóó heeft men het eenmaal
ingezet, zóó zal 't daarom goed zijn, en zóó moet het dan ook
blijven. Heeft men het nu in een ander dorp of in een andere
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streek op andere wijze verstaan en ingericht, en weI op een wijze,
die in strijd komt met wat we zelf invoerden, dan kan dit nimmer
goed zijn, dan moet dit afgekeurd, en moet er streng tegen gewaakt,
dat dit niet ook op 't eigen erf binnendringe. Het is de periode,
waa in men nog scherp tegenover elkander staat, het eigen leven
diep, maar voor een meer algemeen leven zoo goed als niets voeIt.
Men zweert dan bij alle costumiere recht. Tot in het kleinste toe
zet men zich in eigen omgeving in eigenaardigen vorm vast.
Niemand in den eigen kring mag daarvan afwijken. Juist het genot
van het leven bestaat in een gemeenschappelijk goed, dat 't heele
dorp tegenover de afwijkende bestaanswijze van een ander dorp
heeft te handhaven. En zoolang dit sociale egoïsme stand houdt,
kan men natuurlijk niet tot ontwikkeling van een hoogere gedachten-
wereld komen. Men gevoelt niet, dat men met die heel andere
kringen toch ééne menschheid vormt. Men kan zich nog tot geen
hoogeren levenkring opheffen. Sterk door zijn eigenaardigheid, heeft
men alleen voor dit eigen karakter oog en hart. Verder denkt men
nog niet. Hooger mikt men nog niet. In zijn zelfgenoegzaamheid
is men gelukkig en tevreden, en het maatschappelijk saamleven
blijft tot het practische en uitwendige beperkt, hoogstens door een

afgodischen eeredienst in zekeren zin gewijd.
Maar op den duur houdt dit geen stand. Door huwelijk en door

gevaren, die van derden dreigen, komt men met een genabuurde
streek in zekere aanraking, in steeds drukker verkeer, ten slotte in
bondgenootschappelijke verhouding. Dit ontsluit de genegenheid en
opent den weg, om met de wijze, waarop in andere kringen geleefd

vv ordt, in meer welwillende gemeenschap te treden. Het oordeel
over wat er van eigen levenswijs afwijkt, wordt verzacht. Over en
veer neemt men deel aan feestelijke maaltijden en gezelschappen.
Men leert elkander van meer nabij kennen. En zoo allengs komt een

zekere waardeering op ook voor hetgeen in die andere kringen de
geesten bezielt. En dan gaat de vergelijking dieper. Men poogt zich

rekenschap te geven, waarom het aldus in eigen kring, en waarom
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het zoo anders in zulk een anderen kring is ingesteld. Denk u b.v.
twee kringen, in den éénen waarvan de veelwijverij en de slaven-
dienst heerscht, en den anderen waarin de monogamie en de vrije
loondienst is ingevoerd en in stand gehouden. Dan kan het niet
anders, of de twee groote sociale vrraagstukken van het huweIijk
en van den dienst van ondergeschikten beginnen de aandacht te
trekken. Men gevoelt steeds duidelijker, hoe aan deze beide instel-
Iingen een gedachte ten grondslag ligt. Over wat in zulk een ge-
dachte en in het beginsel van die gedachte schuilt, poogt men zich
een steeds helderder denkbeeld te vormen. Men volstaat er niet meer
mee, dat het zoo is, en men het daarom alzoo meêdoet, maar voeIt de
vraag van het waarom? opkomen. Daar denkt men dan over na, en
daar spreekt men over. Eerst onder elkaar, en straks met hen, die
van ander beginsel uitgaan. Het voor en tegen wordt tegen elkaar
opgewogen. Beiderzijds doet men al het mogelijke, om het eigen
standpunt te verdedigen. Zoo schuift men vanzelf onder de prac-
tische wereld een wereld van gedachten. En wel begint dan de
practische wereId met die gedachtenwereld geheel te beheerschen,
en mag de Iaatste slechts dienst doen, om de eerste te rechtvaar-
digen. Maar stand houdt dit niet. Men kan zich op den duur niet
onttrekken aan de overtuiging, dat de gedachtenwereld toch hooger
staat, en zoo breekt allengs de tijd aan, dat men in eigen kring
wijzigen gaat, wat men zelf ten slotte erkennen moet, dat in andere
kringen wijzer en beter was ingericht.

Ook op Iager gebied valt allengs eemzelfde wijziging waar te
nemen. Maakt men steeds beter en nauwkeuriger kennis met wat
in andere kringen geschiedt, dan komt men vanzelf hierdoor ook
tot de ontdekking, dat op tal van punten in die andere kringen
betere practische resultaten worden verkregen. Gebruikt men in
andere kringen een soort ploeg, die dieper in den bodem insnijdt,
gemakkeIijker te hanteeren is, en spoediger het werk afdoet, dan
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kan men wel aanvankelijk, maar niet op den duur hiervoor het oog
sluiten, en lang duurt het niet, of men zet zijn eigen ploeg aan
kant, en neemt den ploeg van den buurman over. Evenzoo is het
met de wapenen voor den krijg. Merkt men, dat men met boog en

pijl van zijn buurman beter schiet, dan gevoelt men zijn achterlijk-
heid, en komt er vanzelf toe, om het beter voorbeeld van zijn buur-
man te volgen. Van de behandeling en teling van het vee, van de
bereiding van melk, boter en kaas geldt hetzelfde. Kortom, op alle
terrein van het practisch leven kan men zich aan de vergelijking

tuss :hen wat elders bestaat en in eigen kring gebruikelijk is niet
onttrekken. Men ziet dan voor oogen, wat bij zichzelf en wat bij
andren beter is, en tegen alle sociale egoïsme in dringt de nood

van het leven, om het betere uit andere kringen over te nemen. De
vergelijking, die hierbij aan de orde komt, brengt er dan vanzelf
toe, om over zulk een practische aangelegenheid meer te gaan

nadenken. Men vraagt zich af, waarom die andere wijze van doen tot
beter resultaat leidde. Hierop ingaande, vindt men vanzelf den weg,
om net gevondene nogmaals te verbeteren, en ook zonder hoogere
tech hiek, gelijk wij die kennen, de practische inrichting van gereed-
schap en wapenen nogmaals te volmaken. Lang niet altoos slaagt
men hierin. vaak toch is in een anderen kring het betere gevonden,
omdat de natuur in die streek er meer toe meewerkte, en omdat de
aanleg van de bewoners er beter voor paste. Men erkende wel, dat
de I)amascener kling beter was, dan het zwaard, dat men zelf han-
teerde, maar zag daarom toch geen kans om zulk een goede kling
zelf te smeden en te scherpen. Maar dan kocht men van elkaar, en
nam van elkaar over, en werkte zoodoende onbewust dooreenmen-
ging van het gemeenschappelijk leven in de hand. Maar het zij het
de instellingen van het leven, of dat het de practische resultaten
gold, het gaf altoos tot vergelijking aanleiding, en juist die verge-

is het die de gedachte werkzaam maakt, en vanzelf een
hooger leven ontwikkelt.

Zoo ontwikkelde zich de gedachte, zoo rijpt de gedachte, zoo
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werd de gedachte gemeengoed, en begon steeds meer de gedachte
den mensch bezig te houden. Aanvankelijk echter ging dit alleen
door het gesprek, door de aanspraak en door het lied, en bleef ze
dus voor haar uitbreiding nog nog altoos tot zeer engen kring be-
perkt. Doch dit veranderde geheel, toen de mensch, eerst teekenend,
toen grafisch, zijn gedachten wist vast te leggen in het schrift.
Dit toch bracht den grooten omkeer tot stand, dat het verleden, door
opgeschreven te zijn, naleefde ; dat wat in één kring gedacht was,
door het schrift in tal van andere kringen kon worden overgedragen;
en ook dat men zijn gedachten in verband en saamhang uiteen leerde
zetten. An deren kwamen daartegen dan weer op. Dit gaf strijd en
daardoor verscherping van gedachten. Het schrift trok den mensch
uit zijn isolement uit, en droeg hem over in een veel breederen
kring, waarin allerlei gedachten en beginselen met elkander wor-
stelden, en zoo eerst kon de gedachtenwereld van ons menschelijk
leven allengs de haar toekomende plaats gaan innemen. Natuurlijk
heeft eerst de uitvinding van het drukken van het geschrevene aan
dit alles zijn voile vlucht gegeven. Zoolang al het gedachte afge-
schreven moest worden in het schrift, waren er slechts zeer enkelen,
die deze handschriften machtig konden worden, en bleef de groote
massa aan deze wereld van het geschrevene zoo goed als vreemd.
Zang en lied leerde men van buiten, en kon men zonder het schrift
van eeuw op eeuw voortplanten, maar het dieper ingedachte proza
bleef het erfdeel van een zeer kleinen kring. Dit duurde dan ook,
tot de drukpers kwam en voor bijna geen geld al het gedachte
onder ieders bereik bracht. Eerst toen kon in het maatschappelijk
leven de gedachtenwereld haar triomfantelijken intocht houden en
een geheel nieuw Ieven wekken. lets waar dan weer vanzelf uit
voortvloeide, dat de Maatschappij het opkomen van de school en van
het onderwijs in de hand werkte. Waartoe toch zou de schooI dienen,
zoolang men geen schrift heeft? Dan kan men slechts alles vertellen
en mondeling meedeelen, en dat doen de ouders hun kinderen in
het gezin. Zoodra er daarentegen een geschreven, en straks een ge-
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druk :e voorraad gereed lag, om te worden opgenomen, kon de drang
niet uitblijven, om het opkomend geslacht daarin in te wijden. Daartoe
nu was de school noodig, die daarom vanzelf buiten het gezin staat,
omdat één gezin de kosten daarvan in den regel niet kan dragen.
Reden waarom geheel de schoolquaestie, met al wat er aan vast

zit, onder de groote sociale vraagstukken thuis hoort.

Maar juist dit op den voorgrond dringen in het maatschappelijk
lever van de gedachlenwereld heeft dan ook vanzelf tot het nood-
lottig gevolg geleid, dat in deze Maatsehappij zich een eigen geest
heeft ingedrongen, die door haar den mensch, ja, heel ons menschelijk
leven poogt te beheerschen. Van de gedachten moet men weI afdalen
tot de beginselen, en zoodra die beginselen strijdig tegenover elkander
komcn te staan, ontwaart men allengs, dat die strijdige beginselen
opkomen uit een algemeenen geest, die met een anderen geest in
in den boezem der Maatschappij den kamp aanbond. Vandaar dat
men gedurig spreekt van den tijdgeest, van den geest van een yolk,
van den geest van de 18e en den geest van de 2Oe eeuw. Ook
wel spreekt men van een stroom, die meesleept, en waartegen men
niet )p kan, en 't zij die geest, 't zij die stroom, vindt dan veelal
zijn uitdrukking in wat men noemt de publieke opinie, en aan die
publieke opinie voelt men, dat men in haar te doen heeft met een

wezenlijke macht, waarin een bepaalde geest werkt en drijft, en die
al wie maatschappelijk meê wil leven, aan zijn wet poogt te onder-
werpen. De wet van den heerschenden tijdgeest zet zich dan vast
in al e gedragingen des levens. Ze bepaalt den vorm, waarin men
zich kleeden, zich gedragen, zich aandienen en optreden zal. Tot
in hei kleinste bepaalt ze den gang van het maatschappelijk leven.
En d druk van deze wet is zoo overweldigend, dat ze den vrijen
mensch tot slaaf maakt. Maar al te velen kennen dan ook geen
hooger ideaal, dan om deze wet van den tijdgeest tot in de kleinste
bijzonderheden te kennen, en stipt te houden. Ja niet weinigen zijn
in zoo sterken zin van die wet de slaven en slavinnen geworden,
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dat ze er lichter toe overgaan om Gods wet te schenden, dan dat
ze ook maar in de kleinste kleinigheden toonen zouden niet te
weten hoe het hoort. Nu ligt hier ten deele iets goeds in. De
omgangsvormen moeten zekere regelen kunnen volgen, en het is
blinde wispelturigheid, zich hieraan niet te willen storen. Het kwaad
schuilt slechts daarin, dat deze tijdgeest zijn wet steeds verder
uitstrekt, en in de publieke opinie een rechtbank opwerpt, die op
elk terrein vonnis wil slaan. Eerst ging dit in het Christenland nog,
in zooverre althans op godsdienstig en zedelijk gebied de wet van
Christus' Kerk en niet van de Maatschappij uitging, of althans de
Maatschappij zich naar de Kerk van Christus voegde. Maar juist
dit neemt spoedig een einde. De geest, die zich in het maatschap-
pelijk leven nestelt, wil geheel onafhankelijk zijn, eigen wegen voor
het leven afbakenen, zelf een nieuwen toestand scheppen, en dan
duurt het niet lang, of hij komt in zijn wet met de wet Gods en
met de levenswet van het Evangelie in openbare botsing. Vooral
sinds de periodieke pers zoo hand over hand aan invloed won, is
het aan lien tijdgeest dan ook gelukt, al meer de publieke opinie
tegen de levenswet van het Evangelie over te stellen. In de dus-
genaamde Spectatorliteratuur is dit begonnen. van Effen, hoe ge-
matigd ook, gaf ten onzent den stoot. En zoo is thans in de Maat-
schappij, die over zoo onnoemelijken invloed beschikt, een macht
aan het woord, die in alle levensvraagstukken de wijsheid voor
zich opeischt, op elk gebied den toon wiI aangeven, en zich op
het gestoeIte van den oppersten wetgever heeft gezet, om geheel
ons leven te beheerschen. In den apostolischen tijd geleek de toen
heerschende toestand hier sterk op. In de Romeinsch-Grieksche
wereld, waarin de apostel Paulus optrad, vond hij evenzoo een
maatschappelijk leven, dat in alles den toon aangaf, nog lang niet
zoo ontwikkeld als thans, maar toch het grootste deel des levens
reeds omvattend. Vandaar dat de apostel ons spreekt van den geest
dezer eeuw, waarmee niet geheel 't zelfde, maar toch ongeveer
't zelfde bedoeld is, als met hetgeen wij tijdgeest noemen, een
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ongrijpbare, ongekende geestelijke macht, die ook destijds geheeI de
samenleving beheerschte. Het verschil is alleen, dat in Paulus'
dagen het Christendom pas opkwam, en dus den strijd met den
geest der eeuw aanbond, terwijl in onze toestanden het Christelijk
beginsel eerst heerschte en nu door den geest des tijds wordt

aangevaIlen, om het uit ons Jeven terug te dringen. Maar in wezen is
het beide malen één. In de publieke opinie van den tijdgeest, die
in Ile Maatschappij zijn kracht zoekt en vindt, spreekt de wil van
de wet des menschen zich uit, om 't Jeven te beheerschen en te
bepalen hoe 't alles hoort en zijn zal ; en daartegenover worstelt
in diezelfde Maatschappij de Geest van Christus, die zijn Evangelie
tot levensstandaard instelt. En wat nu 't opmerkelijke is, de aposteI
zegt ons klaarlijk, dat in dezen geest der Maatschappij, in dezen
tijdgeest, of hoe men dien geest ook noemen wil, de eigenlijke
aandrijver is : „de Overste van de macht in de lucht, die werkt in
de kinderen der ongehoorzaamheid". Wie zich aan de Schrift houdt,
kan noch mag het daarom anders verstaan, of in deze tyrannie der
Maw schappij, die ons onvrij maken, van Gods wet aftrekken, en
aan zichzelf onderwerpen wil, werkt satanische ingeving.

vIII.

De Maatschappij en de enkeling.

Allermeest, dewijI ik weet, dat gij
kennis hebt van alle gewoonten en
vragen, die onder de Joden zijn. Daarom
bid ik u, dat gij mij lankmoediglijk
hoort.

HAND. 26:3.

E overgroote macht, die de Maatschappij door haar rege-
len en usantiën over de enkele personen uitoefent,
kan ten goede, maar evenzoo ten kwade werken, iets
wat uitsluitend of hangt van den geest, die deze macht

bezielt. Van daar dat ook die macht zich splitsen kan, doordat in

II 	 tikirli 	 I, 	 ut 	 i[ 	 I 	 I 	 II 	 r 	 i 	 t.11-111!o.I



DE MAATSCHAPPIJ EN DE ENKELING. 	 75

de Maatschappij zelve tweëerlei geest onderling worstelt. Dit nu
grijpt met name daar plaats, waar de Geest van Christus op het
maatschappelijk erf in botsing komt met een demonischen trek in
den tijdgeest, gelijk dit thans weer, om slechts dit ééne voorbeeld
te noemen, geschiedt in de roman- en novelle-litteratuur, die eener-
zijds pornographisch beschimmelt, maar ook anderzijds in edeler
toon het volk toespreekt. Op zichzelf is geheel het raderwrek der
Maatschappij een neutraal instrument, dat bestemd is, om de eere
van den Schepper in deze zijn schepping groot te maken ; maar
een raderwerk dat, sluipt er een demonische geest in, evenzoo
dienen kan, om een macht tegen God en zijn Gezalfde over te
stellen. Er zijn tijden en kringen geweest, ook in ons eigen vader-
land, toen heel het maatschappelijk leven door hooger geest bezield
was ; er zijn andere tijden en kringen. waarin de Maatschappij
geheel de wereld in onheiligen zin is geworden ; en er zijn in de derde
plaats fijden en kringen, waarin op het terrein van het maatschap-
pelijk leven de Geest van Christus den wereldgeest aanvalt en
overwint, of ook dat omgekeerd de Geest van Christus eerst in de
macht was, maar sinds door den wereldgeest was aangevallen en
teruggedrongen, en nu tot tegenaanval overgaat, om zijn verloren
heerschappij te herwinnen. Het eerste greep plaats, toen de apostel
Paulus zijn intrede te Rome deed ; van het tweede vindt ge een
voorbeeld in wat thans den toon aangeeft in Frankrijks hoofdstad ;
aan wat in de derde plaats genoemd werd, zijn we thans in ons
eigen land toe. Ook hier heeft eens de geest van Christus in de
Maatschappij geheerscht, sinds werd die geest teruggedrongen, en
thans poogt die geest bij vernieuwing het verloren terrein te
herwinnen.

Op het onderscheid tusschen die drie toestanden, die kunnen
voorkomen en voorgekomen zijn, kan niet scherp genoeg worden
gelet, wil men bij het lezen der Schrift niet in dwaling geraken.
Wat toch de apostelen over „de wereld" zeggen, doelt op de Maat-
schappij, gelijk ze destijds in het heidensche Griekenland en Rome
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best end en nog van elken invloed van den geest van Christus
verstoken was. Doch dan spreekt 't ook vanzelf, dat deze uitspraken

der Schrift niet, zonder nadere toelichting, van toepassing kunnen
zijn op den staat van zaken in een Christenland. We ontkennen
daarom niet, dat altoos aan de wereld iets wereldsch blijft kleven ;

maar het maakt toch een insnijdend onderscheid, of ge die wereld
neenit, gelijk ze onder Nero in Rome alle schaamte afwierp, of gelijk
ze in het Calvinistisch Nederland der 16e en 17e eeuw zich in

Purit einsch gewaad hulde. Een onderscheid, dat vanzelf ook aan de
geloovigen een zeer verschillende gedragslijn kan voorschrijven. Is
de Maatschappij zoo goed als geheel onder de bezieling van een
demonische macht gekomen, dan zal 't heeten Ga van Naar tilt!,
maan is ze daarentegen doon den Geest van Christus ten deele
vrijgemaakt en op veiliger weg geleid, dan zal 't wachtwoord moeten
zijn, om ons in die Maatschappij te wagen en ze voor den Christus
te heroveren. Hierop dient dan ook later nader en breeder te worden
ingegaan ; thans volsta het nadruk-leggen op het feit, dat het rader-
werk der Maatschappij zoowel door den Geest van Christus als
door den geest uit de diepte in beweging kan worden gebracht,

zoodat nooit hetgebruik,maar alleen hetmisbruikvan dit rader-
werk is te duchten en te veroordeelen.

Juist daarom echter moet dit raderwerk der Maatschappij nader
in zijn samenstel worden bezien, en hebben we ons een duidelijke
voorstelling te vormen van de wijze, waarop de macht dier Maat-
schappij over de enkele personen en gezinnen, ja tot over den
Staat, werkt. lets wat daarom te meer noodzakelijk is, omdat de

Maatschappij dit eigenaardjge heeft, dat ze een eigen organisatie en

een ?igen hoofd mist. Het Gezin heeft een vaste organisatie, en de
man is van het Gezin het hoofd. De Staat heeft een eigen organisatie
en een gekroond of een niet gekroond hoofd. Ook de Kerk heeft
een organisatie onder een vast bestuur. Alleen de Maatschappij is

en v an een eigen organisatie en van een eigen hoofd verstoken.

Wel zijn er in de Maatschappij allerlei organisatiën, en kozen die
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organisation allerlei besturen en hoofden, maar de Maatschappij
zelve, dat machtige lichaam, dat tusschen het Gezin en den Staat
inligt, is weI overal voelbaar, maar ze heeft geen adres. Nergens
treedt ze als geheel in georganiseerden vorm op, ze heeft geen
eenhoofdig en geen veelhoofdig bestuur. Niemand, in welk land
ook, kan opstaan, en zeggen : Door de Maatschappij met het opperste
gezag bekleed, geef ik in haar naam de wet en spreek ik in haar
naam recht. Ze hangt niet in de Iucht, want we kunnen op onzen
levensweg geen voetstap verzetten, of we hebben met de Maatschappij
te rekenen, maar ze is meer een ongrijpbare atmosfeer, die ons
van allen kant omringt en insluit, dan een geordende macht, met
wier autoriteit we kunnen afrekenen.

Vraagt ge nu, hoe die macht der Maatschappij zich openbaart,
hoe ze opkomt, zich uitzet en zich handhaaft, dan dient eerst ge-
wezen op den trek naar 't gezellige en gezelschappelijke, die van
Godswege in den mensch is gelegd. Omdat we zelf mensch zijn,
boezemt het doen en laten van andere menschen ons belangstelling
in; en voelen we een neiging in ons om met hen in gesprek en
verdere aanraking te komen. Noem het omgang, verkeer, conversatie,
of hoe ge wilt, maar reeds bij het kind ziet ge, dat het kind andere
kinderen zoekt, en met andere kinderen spelen wil. Die trek moge
nu bij het klimmen der jaren in kracht afnemen, zoodat ge vaak
ouden van dagen ziet, die zich liefst in de eenzaamheid terugtrekken;
maar toch slijt die trek nooit geheel uit, en beheerscht met zeer
sterke macht zelfs ten minste 80 percent van al wat leeft. Men heeft
behoefte aan ontspanning, behoefte om 't hart Iucht te geven, be-
hoefte aan ontboezeming, aan een zich mededeelen en geven, men
wil wisseling van gedachten en inzichten, men wil zijn oordeel over
allerlei uitspreken en van anderen hooren, men wil van anderen
leeren en op zijn beurt anderen onderwijzen. Ook zoekt men het
speI, de feestelijkheid, het vreugdebetoon, en bij dit alles is de
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medewerking van anderen onmisbaar. Geheel afgezien van de
samenwerking, waartoe de nooden en gevaren van het leven noodzaken,

ligt zoo in dezen trek naar het gezelschappelijke de eerste aanzet
van een maatschappelijk saamleven, en er is dan ook geen plek op
aarde zoo afgelegen, of als men een mensch vond, vond men er

ook die zucht naar het gezelschappelijke werken. Die zucht, die
neiging nu naar het gezelschappelijke komt rechtstreeks op uit het
feit, dat we saam menschen zijn, van ééne natuur, uit éénen bloede
en bij elkander hoorende. Zelfs in de dierenwereld ziet ge dien-
zelfden trek werken. Slakken kruipen bij slakken, muggen dansen
saam hun luchtdans, vogels zoeken vogels, het rund schaart zich
bij het rund, het paard bij paarden, en zoo ook het wild gedierte
soon bij soort. Iets waarop bij het dierlijk leven zeer zeker het ge-
slachtsleven zeer sterk inwerkt, maar toch, ook waar van de werking
van het geslachtsleven geen sprake kan zijn, ontwaart ge op allerlei
manier dezelfde neiging. Ossen scharen zich bij ossen, stieren bij
stieren. Soort zoekt altoos soort. En dit nu is nog veel sterker bij
den mensch het geval, omdat al wat mensch is saam een geslacht
vormt, een onganisch geheel, één machtig organisme, waarvan de
enkele personen de saamstellende leden zijn. Het besef van die een-
heid is door God diep in ons menschelijk wezen ingeprent, en al
heeft de zonde dien band veelszins losgewoeld, en door haat en
nijd de menschen onderling verdeeld, toch blijft onder alles door
die :rek naar het gezelschappelijke stand houden, handhaaft zich
door alles heen, en openbaart zich vooral bij het kind telkens op
nieuw in frissche kracht. Van den invloed, die ook bij menschen de
neiging van den man tot de vrouw en van de vrouw tot den man
hierbij uitoefent, spraken we vroeger reeds. Dit punt kunnen we
than alzoo laten rusten, om al de kracht van ons betoog op het
maat schappelijke saamleven van mensch en mensch als zoodanig
saam to trekken.

De neiging en trek naar het gezelschappelijke werkt uiteraard
het eerst, en daarbij het sterkst, in het Gezin, maar vindt toch in
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het Gezin geen genoegzame bevrediging. De man heeft er niet
genoeg aan, om met zijn vrouw, hij wil ook met mannen saam
spreken, en evenzoo verlangt ook de vrouw naar omgang met
vrouwen. In 't gezin Iijkt men te veel op elkander, en daarom wil
men ook met andere personen in aanraking komen ; en voorzoover
in het Gezin man en vrouw en kinderen veelal een gelijken aard
en verwant karakter vertoonen, gevoelt men te meer behoefte aan
omgang met personen uit andere gezinnen, in wie we een ander-
soortig persoonlijk bestaan begroeten. Ook al ware de val uitge-
bleven, en ook al had levensnood en levensgevaar niet tot saam-
binding genoopt, toch zou ook in het Paradijs die trek naar het
maatschappelijk leven op breede schaal gewerkt hebben. In het
Vaderhuis kunnen we Gods kinderen niet anders dan in gemeen-
schappelijk saamleven ons voorstellen, en ook de engelen Gods
verschijnen saam in koor en zetten saam hun lied der eere voor
den Heilige in. We hebben hier dus te doen met een grondtrek
van ons bestaan als geestelijk creatuur, dien niet wij ons zelven
hebben eigen gemaakt, maar die in onze schepping zelve gegeven
was, en in een ieder, die uit een vrouw geboren wordt, vanzelf
weer opleeft. Zelfs wie zich als monnik of non van de wereld
geheel afscheiden, verkiezen toch meestal het klooster, waarin men
saamleeft, boven de zuil, waarop de zuilheilige zich van al wat
mensch is isoleerde. De mensch is niet voor eenzelvigheid, maar
voor het saamleven met menschen geschapen. Niet alleen het famile-
leven, maar reeds de menschelijke natuur als zoodanig trekt. En
inzoover de Maatschappij aan dezen grondtrek van ons wezen haar
ontstaan dankt, mag en moet erkend, dat, evenzeer als het Gezin,
de Maatschappij een schepping Gods en door God gewiId is.

In dit saamIeven van menschen en menschen nu komt het eerst
de gewoonte en het gebruik als een macht op, die om het maat-
schappelijk leven een vasten band slaat, maar ook juist door dien
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band het vrije leven inperkt en vaak drukt. Men ontmoet elkander.
Reeds bij die ontmoeting doet zich al spoedig de behoefte op aan
zek€ ren vorm van begroeting. Zal men het hoofd ontblooten, zal
men elkaar de hand geven, zal men zich voor elkander buigen,
zal men elkaar bij de ontvangst begroeten met een woord van

welkom ? Hoogst eenvoudige vragen, en die toch beteekenis hebben.

Nu begint de één met dit zus, de ander met dit zoo to doen, doch
al spoedig streeft men naar één wijze van doen. Wat de ouden
deden, wordt dan gevolgd door de jongeren, wat een oud man van
gez g doet, wordt al spoedig regel voor de anderen. En zoo ontstaan
er reeds op dit eerste punt van ontmoeting al spoedig in ver-
schillende streken zeer verschillende vormen van saamleving, maar
die, eenmaal geijkt, niet meer straffeloos kunnen overtreden worden.
Is het ontblooten van het hoofd van den man eenmaal regel ge-
wor den, dan is het onwelvoeglijk, onwellevend en geoordeeld, zoo
men het nalaat, terwijI omgekeerd in andere streken, waar men
het hoofd in een tulband inwikkelt, van zelf van ontblooting van
het hoofd geen sprake is. Wat nu voor den vorm van ontmoeting

geldt, geldt evenzoo voor alle overige aanraking met anderen. Of
men op een stoel zal gaan zitten of zich op den bodem zal neer-
vlij€ n ; of men, zoo de stoel in gebruik is, op zal staan als een
ander binnenkomt, of blijven zitten ; of men zelf eerst zal gaan

zitten, dan wel wachten tot een ander plaats heeft genomen, 't zijn
al N rag en waarvoor het gebruik beslissing geeft. Dan komt de vraag,
of men zijn gasten iets aan zal bieden van spijs of drank, en zoo
ja, wat daarbij als eervol zal beschouwd worden en aldus hierdoor
regel wordt. voor dit alles nu, en zoo veel meer nog, zetten zich
dan al spoedig regelen vast, de gewoonte ijkt deze regelen, en het
gebruik wil, dat ge u aan deze regelen onderwerpt. Men is dus
niel meer vrij man, men kan niet meer doen wat men wil, maar
is onderworpen aan wat het gebruik heeft vastgesteld.

Dit nu reikt nog veel verder. Men voelt zich thuis anders, dan
wa sneer men onder de menschen verkeert. Thuis gevoelt men zich
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ontspannen en op zijn gemak. Kleedt zich, gelijk dit op zijn een-
voudigst kan. En ook, men is vrij in zijn taal, en zet zijn gelaat
ongedwongen, zooals de neiging dit ingeeft. Maar dit aIles verandert,
zoodra ge bij anderen in gezelschap gaat. Dan moet de kleeding anders
en deftiger zijn, de taal, die men spreekt, meer gekuischt, het gelaat, dat
men zet, vriendelijker en innemender. Wie eenzelfden persoon vergelijkt
zooals hij in huis rondwaart en zooals hij zich in vreemd gezel-
schap vertoont en voordoet, herkent vaak denzelfden man niet. Men
is beleefder, bescheidener, vriendelijker, heuscher. En ook deze
vormen nu zijn niet aan ieders eigen keuze overgelaten. Ook hierbij
nestelt zich gewoonte en gebruik vast. Al naar het gezelschap is,
moet het gewaad zijn, waarin men zich aandient, en het geldt voor
een vergrijp tegen de wet van het fatsoen, zoo men zich hieraan
niet stoort. In enkele kringen kan dit zelfs in zulk een slavernij
van den vorm ontaarden, dat ge uw vrijheid ten eenenmale kwijt
zijt, en dat het u tot in het kleinste is voorgeschreven, hoe ge u
te kleeden, hoe ge u aan te stellen, hoe ge u te houden hebt, op
straffe van voor onwellevend door te gaan. En denk nu niet, dat
deze macht van gewoonte en gebruik eerst in onze moderne Maat-
schappij is opgekomen. In het verre Oosten waren deze vormen
zelfs van oudsher nog veel strenger bepaald, dan nu onder ons, en
tot in de formules, waarin men elkaar toesprak, heerschte wet en
regel. Ge merkt het wel als Abraham zijn graf koopt, of bij zijn
ontmoeting met Melchizedek. Dit werkt dan weer terug, aIs men
zelf gezelschap ontvangt. Dan moet de tent of het huis daarop zijn
ingericht. De toegang tot de vertrekken, de inrichting der vertrekken,
en hun meubileering, het moet dan alles beantwoorden aan zekere
door het gebruik geijkte regelen. Fantasie mag er onder spelen,
maar in hoofdzaak vindt ge bij personen van eenzelfden stand de
huiseIijke inrichting dan ook geheel eender, niet zooals ieder ze
verkoos, maar zoo als het gebruik ze voorschreef. In een brief
moogt ge niet maar den man of de vrouw aan wie ge schrijft

aanspreken naar goedvinden, non op het adres zetten wat ge wilt.
6
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Ook bier gelden vaste usantiën en regelen, die een welopgevoed
person stipt in acht neemt. Bij een gastmaal vindt ge allerwegen
bij personen van eenzelfden stand een gelijk soort gerechten, die
in een bepaalde volgorde worden opgediend, en is de tafel over-
laden met allerlei eetgereedschap en drinkgereedschap en sieradiën,
die wel wisselen met land en tijden, maar in eenzelfde land en in

dezelfde tijden een gedekte tafel bij den één precies op een gedekte
tafel bij den ander doen gelijken. Zelfs de orde waarin men aanzit,
het uur waarop men gaat aanzitten, het is alles bepaald door de
gewoonte, en die gewoonte geldt als een wet van Perzen en Meden,
waaraan een ieder zich onderwerpt. Zet dit onderzoek nu voort en
voort, en' sla de macht van de gewoonte en van het gebruik gade,

bij den landbouw, bij den winkelstand, bij allen handel, bij alle per-
soonlijkheid, en ge kunt tot geen andere slotsom komen, dan dat
de maatschappelijk gewoonte, het maatschappelijk gebruik, heel ons

leven in at zijn vertakkingen beheerscht.

iet geheel ten onrechte is men, met het oog op den
beleefdheidsvorm, waartoe deze macht van de gewoonte aanleiding geeft,

in de bres gesprongen voor de oprechtheid, die zienderoogen hier-
door bedreigd wordt. Meer dan één zal een erfoom geluk gaan
wenschen op zijn verjaardag, en in stilte bij zich zelf het bejam-
meren, dat de erfenis nog niet los komt. Men zal bij een ontmoeting
vau een persoon dien men niet lijden mag, hem met een vriendelijk
gelaat bejegenen, om straks achter zijn rug zich steen en been over
he n te beklagen. En vooral in brieven zal men van geacht en
hooggeacht en van onderdanigen dienaar spreken, hoewel men in
zij oordeel over dien persoon bij anderen zich hoogst ongunstig
uitliet. En zoo zal men op allerlei manier, om van den regel, dien
het gebruik ijkte, niet of te wijken, een houding aannemen en een

to il gebruiken, die niet in overeenstemming is met wat omgaat in
't hart. Dit nu oordeelde meer dan een, dat met de oprechtheid in
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strijd was, op leugen neerkwam, en daarom hoe eer hoe beter
moest worden afgeschaft. Nu ligt hier ten deele waarheid in. Het
gebruik overdreef, en dit overdrijven schaadde, maar and erzijds
moet er toch nadruk op gelegd, dat we dezen beleefdheidsvorm in
taal en houding niet missen kunnen. Gaf toch een ieder, bij elke
ontmoeting, door gesproken of geschreven woord, telkens uiting aan
wat in zijn hart omgaat, zoo zou er een stroom van bitterheid
uitvloeien, die alle saamleving vergiftigde. De apostel vermaant ons
dan ook, om niet „te twisten, maar vriendelijk te zijn jegens allen",
en hoewel de Kerk van Thessalonica hem bitter gegriefd had,
beroemt hij er zich op, dat hij nochtans vriendelijk onder hen
geweest was. Dat altijd willen oordeelen over anderen en tot in een
norsch gelaat en barsch woord telkens willen uitdrukken hoe ge
over iemand denkt, komt u zelfs niet toe. Gij zult zijn Ievensbe-
staan eerbiedigen, gelijk hij 't het uwe moet doen, en bij ontmoeting
is het niet de vraag, hoe gij, als rechter zittende, hem beoordeelen
zoudt, maar wat ge jegens hem als vrij man, in zijn stand en
positie, verschuldigd zijt. Juist de algemeenheid van de formules,
die men daarbij bezigt, houdt vanzelf in, dat ze geen persoonlijk
oordeel bedoelen, maar uitsluitend de algemeene verstandhouding
aangeven. Vaak zeggen ze u dan, hoe 't in u zijn moest, zoo uw
hart nederig, bescheiden was en goed stond. Al is 't dus alleszins
zaak, om hier niet te overdrijven en niet met het woord te spelen,
toch staat de menschelijke kring hooger, waarin men zichzelf
bedwingt en de beleefdheidsformules eerbiedigt, dan die andere
kringen, waarin men elkander brutaal telkens in het gezidht zegt
wat men alzoo denkt, en dan ook vaak elkander te lijf gaat. Zooals
Regeeringen, ook al staan ze op het punt om elkaar den oorlog
aan te doen, tot het laatste toe op de beleefdste wijze elkander
toespreken en bejegenen, zoo ook moet in den gemeenen omgang
de beleefdheidsformule gehandhaafd worden, zal vredelievende om-
gang mogelijk blijven. valschheid wordt dit eerst dan, zoo men
zuIke formules opzettelijk misbruikt, om elkaar te misleiden of er
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in te laten loopen, zooals Paulus sprak van sommige Galaten die
„een schoon gelaat toonden" om de volgelingen van Paulus te
bete te drukken. Dit mag nooit, dit is altoos zonde. Maar strekt
het gebruik van zulke termen en uitdrukkingen uitsluitend, om als
passe partout den gemeenen omgang op eerbaren voet te houden,

zoo is dit gebruik toe te juichen en maakt dit het leven dan ook
dragelijk, waar het anders ondragelijk zou worden en het handge-

mee n zoo Licht de levensgemeenschap zou verstoren. Het is zoo,
ook het lachend en altoos vriendelijk gelaat kan overdreven worden.
Er zijn lieden, in wie deze gemaakte vriendelijkheid ten slotte allen
ern; t bant. Maar op zichzelf is een vriendelijk gelaat in den omgang
met menschen uiterst gewenscht, al was het slechts als tegenwicht

tegen die norsche onvriendelijke tronies, waarin gramstorige karakters
zoo vaak hun kracht zoeken. Zie 't maar aan 't kind, dat, mits goed

opgevoed, u toelacht eer ge er om denkt. Eerst met de jaren ver-
dw jnt die lach, om voor norksheid plaats te maken, vooral bij het

mannelijk geslacht. En daarvoor nu hebben we de bewegelijke
trekken van ons gelaat en de uitdrukking van ons oog niet van
onzen God ontvangen. „Vriendelijk jegens allen" blijft de apostolische

ste regel, en uw Heiland kunt ge u zelfs tegenover den diepst ge-
val len zondaar niet anders voorstellen dan met een vriendelijken,
zachten, innemenden trek op het gelaat.
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IX.

Gebruik en Gewoonte.

De koning zond antwoord aan
Mum, den kanselier, en Simsai, den
schrijver, en de overigen van hunne
gezeischappen, die te Samaria woonden,
mitsgaders aan de overigen aan deze
zijde der rivier, aldus : Vrede, en op
zulken tijd.

EZRA 4:17.

go. E invloed, dien Gebruik en Gewoonte op het maatschappelijk
leven oefent, om voor alles een vasten vorm te ijken, be-
paalt zich in het minst niet tot de wijze van zich voor te doen,
te kleeden, te gedragen in zijn omgeving en om zijn huis in

te richten, maar strekt zich ten sIotte over alles uit. Bij sluiting van huwe-
lijk, bij geboorte, en bij begrafenis vooral hecht men van oudsher steeds
zeer aan vaste vormen, die weI in het ééne land van het andere
verschilden, maar allerwegen voor den kring, waarin men leefde en
stierf, als wet en regel golden; lets waarbij men zelfs tot in de
kleinste bijzonderheden afdaalde. Bij het bedrijf, bij spel, bij feest-
getijden, bij vredesluiting en bij oorlogvoering, kortom bij elk onder-
deel van het leven wist telkens weer Gebruik en Gewoonte haar
macht door te zetten. Er sprak gemis aan eerbied voor het voor-
gesIacht uit, zoo men van de wijze van doen der vaderen afweek.
Wat een Zwitsersch spreekwoord zegt : Lasset uns am Allen, so es
gut ist, halten, drukt volkomen juist den conservatieven grondtoon
uit, die het eens ingevoerd Gebruik in stand doet blijven. Dit ge-
bruik liep uiteen tot zelfs in vragen, hoe men by. een paard voor
den wagen zou spannen, en of men op den weg links of rechts uit
zou halen, maar in zijn omgeving stond dit alIes muurvast, en een
ieder was gehouden zich aan dien aangenomen vorm en die wijze
van doen te onderwerpen.
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Di: werd dan nog versterkt door de inmenging van de Overheid.
In veel oudere tijden toch strekte zich de voogdij van de Overheid
over het volksleven veel verder uit dan thans. De toestanden waren
desti ds veelszins nog te weinig geordend, om op eigen wieken te
drijv gin, en daarom beschouwde de Overheid het volk nog als on-
mondig en ter zake van die onmondigheid zich zelve geroepen, om
als oogdes de leiding van het openbare leven over te nemen ; iets
wat ce gereeder ingang vond, daar de Overheid zelve niet zoo zelden
als uit het familieleven was opgekomen. Aanvankelijk heeft de lei-
band, waaraan de Overheid de lieden loopen leerde, dan ook veelal
goed gewerkt en het leven vooruit gebracht ; alleen hield deze in-
menging van de Overheid in wat een zuiver maatschappelijk karakter
droeg te lang aan, en daalde niet zelden te zeer in het kleine af.
Dat om woekerwinst te keeren, voor de broodbakkerij een

verkoopprijs invoerde, was destijds zeer wel te verdedigen, maar dat
ze zich zelfs medezeggenschap aanmatigde in de keuze van stof en
snit voor de kleeding van verschillende standen, was in hooge mate
bedenkelijk. Doch zonder hierop nader in te gaan, gevoelt men toch
terstond, hoe hierdoor te vaster de door het Gebruik ingevoerde

Gewoonte tot een macht wierd, waar niemand tegen op kon, toen
ook de Overheid met haar dwingend gezag aan deze Gewoonte steun

bood en bestaansrecht verzekerde.
Tech zou zelfs het Overheidsgezag aan het Gewoonterecht geen

zoo vasten grondslag hebben kunnen geven, indien het eeren van
het Gebruik en van de Gewoonte niet als vanzelf ware opgekomen
uit en trek, die WI onze Schepping in onze menschelijke natuur is

gelegd. Dien trek zou men kunnen aangeven door de twee woorden :
meedoen en nadoen, beide neigingen, die vanzelf opkomen uit onze

onderlinge saamhoorigheid als menschen. Als er een begint te zingen,
voelen wie er bij zijn vanzelf een prikkel om meê te zingen. Als
het straatorgel een dansdeun inzet, en één jongen begint te dansen,
ziet ge terstond anderen 't gegeven voorbeeld volgen. Wie er bij is,

als er een begint te lachen, kan zich dikwijls niet houden, of hij
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lacht mee. Als men er bij is als iemand weent, kan men soms zelf
zijn tranen niet meer bedwingen. De gemoedsaandoening van den
een brengt de gemoedsaandoening van den ander al spoedig in
werking. Zoo gaat 't in 't klein, en zoo gaat 't in 't groot. Bij onze
kinderen ziet men telkens, hoe de een niet zien kan, dat een ander
een spelletje speelt, of aanstonds wil hij meedoen. Soms zelfs ziet
ge bij het vormen van plannen, om iets op te richten en voor armen
of voor de zending te doen, zekere spijt, dat een ander er in voor-
gaat, maar al is dit zoo, men doet toch meê. Overal saamwerking,
overal aaneensluiting, en dit alles uit de zucht naar meedoen op-
komend. En hiermee saam hangt het nadoen. Merkt men, dat een
ander elders iets ondernam of deed, dat slaagde en toejuiching
vond, dan prikkelt terstond de zucht om 't zoo ook in zijn eigen
woonplaats te doen, het althans niet minder te doen, en gelijken
lof in te oogsten. Zelfs werkt hieronder de meer instinctieve neiging
tot nabootsing, die vooraI bij minder ontwikkelden zeer sterk pleegt
te zijn. Wat men anderen ziet doen, wil men ook zelf doen. Het
zien van wat anderen doen, prikkelt, dwingt en drijft ons om niet
achter te blijven. lets waarbij dan als derde macht de Concurrentie
werkt. Wie ziet, dat de wijze, waarop deze of die jonge vrouw zich
kleedt, meer de aandacht trekt en toejuiching vindt, dan wat men
zelf draagt, is vanzelf geneigd om zijn kleeding naar die nieuwe
vinding te veranderen. Een winkelier, die ziet, dat een andere win-
kelier, door andere bereiding van zijn waar, door andere uitstalling
of andere verpakking, beter zaken maakt, vraagt zich al spoedig af:
waarom zou ik evenzoo niet doen ? En al deze zielkundige invloeden
saam brengen teweeg, dat de mensch zich in het sociale leven onvrij
gevoeIt, niet naar wilkeur te werk gaat, maar de Gewoonte opvolgt,
en hiermede den vasten band, die om 't sociale leven is gelegd,
voor zich persoonlijk niet alleen, maar ook voor zijn gezin en voor
zijn bedrijf aanvaardt en bevestigt.
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Nu heeft, ongetwijfeld, dle overwegende invloed van Gebruik en
Gewoonte de sociale ontwikkeling veelszins opgehouden. KIaarlijk
en d ep heeft ze de overtuiging ingedrukt, dat er buiten de wet van
het (iezin en van den Staat ook nog een andere wet van de „vader-
lijke gewoonte" is, die aan het maatschappelijk leven, naast beiden,

een eigen bestaan verzekert ; maar te ontkennen valt niet, dat de
ontwikkeling van de persoonlijke vrijheid er te zeer door is

belemmerd. Men heeft Gebruik en Gewoonte te hoog in zijn schatting
geplaatst, er met te hoogen eerbied tegen opgezien. Aan critiek

dorsi men zich langen tijd niet wagen. En zoo hield tientallen van
jaren vaak een verkeerd Gebruik stand, alleen omdat het nu een-
maal door de Gewoonte geijkt was. Ten slotte is dan een reactie hiervan
het gevolg geweest, die het eerst en sterkst bij studenten en artiesten
opkwam, wier toeleg en opzet juist was, te toonen, dat ze zich aan
niets stoorden en boven alles verheven waren. In de kunstenaars-
wereld gold bijna als regel, dat men zich anders kleedde, anders
zijn haar droeg, anders zich aanstelde, en heel anders optrad dan
een gewoon mensch, en in de dusgenaamde Vie Bohémiènne, dat
van de Zigeuners was afgezien, vierde deze reactie haar hoogtijde.
Maa ook afgezien van deze reactionaire losbandigheid, kwam er
toch ten slotte een algemeene reactie tegen het overgeleverde op,
en poogde men zich vrij te maken door van lieverlede de bestaande
en geldende vormen te wijzigen eerst, en dan straks door geheel

andere, soms tegenovergestelde vormen te vervangen. Zoo is by.
het gebed aan tafel opgekomen in tijden, toen ieder meebad en het
meende. Daarna heeft het lange jaren stand gehouden als bloote
vorm, omdat men het niet geoorloofd vond tegen dit door de

gewoonte geijkt gebruik in te gaan. Maar ten slotte wilde men zich
niet langer aan dezen godsdienstigen vorm onderwerpen, weigerde
zijn oogen te sluiten en vouwde zijn handen niet meer en zoo is
in het eind in de dusgenaamde „beschaafde kringen" het tafelgebed
geheel in onbruik geraakt. Niet te bidden aan tafel werd nu de

regel der beschaving, en aldus zette zich deze gewoonte van niet
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aan tafel te bidden weer evenzoo vast, zoo vast zelfs, dat menigeen,
die 't nog weI zou willen doen, het nu niet meer durft.

Geheel ditzelfde nu zag men allengs op elk terrein van het Ieven
gebeuren. De oude Gewoonte viel uit, maar er werd aanstonds een
nieuwe gewoonte met even ijzeren gezag voor in de plaats geschoven.
Hetzij dan dat de nieuwe wet voor het leven uit Parijs of dat ze
uit Londen kwam, een iegelijk moest zich nu haasten, om, wilde
hij toonen op de hoogte van zijn tijd te zijn, zich die nieuwe
Gewoonte eigen te maken. Wie dit niet deed, gold niet voor vol,
en alleen wie het precies zóó deed, was op de hoogte van zijn
tijd. Dit verliep zelfs tot in het bespottelijke. Toen men in Engeland
eenmaal de gewoonte had ingevoerd, om, als men bij slecht weer
uitging, de uiteinden van de pijpen van zijn pantalon met een
rand om te slaan, kon men al spoedig in onze groote steden jonge
mannen zien, die ook bij vollen zonneschijn nooit nalieten met
evenzoo omgeslagen pijpen te pronken. En zoo nu heeft in het
gemeen het moderne leven almeer de vaderlijke gewoonten op zij
gezet en verdrongen, en er een nieuw Gewoonterecht voor in de
plaats geschoven. Een Gewoonterecht, daarom te moeielijker te
dragen, omdat het de vastheid der aloude gewoonten mist, gedurig
wisselt, en onder den drang van het modegezag een steeds meer
tyranniek karakter aanneemt. Dit gaat zelfs zoover, dat het soms

finantieel geheele familiën te gronde richt. Men met dan meedoen,
en kan toch niet meedoen, en als men niet meedoet, geldt men
voor achterlijk. „Met zijn tijd meegaan !" is de booze formule, die
dan tot onbetaalbare uitgaven verlokt en verleidt, en de eerlijke
zin, die de tering naar de nering placht te zetten, Iijdt schade.
Doch al eindigt de macht van het Gebruik en van de Gewoonte
dientengevolge niet zelden met schade aan te brengen, op zichzelf
is de macht van de Gewoonte, en de waarde die men er aan hecht,
een van God verordende factor in ons menschelijk leven, die de
sociale anarchie uitbande, een welgeregeld saamleven mogelijk
maakte, en de beteekenis van het maatschappelijk leven als een
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zelfstandige levenskring steeds helderder deed uitkomen. De Gewoonte
bon 1 saam, vereenigde, sloot aaneen. In zooverre heeft ze als een
behoudende macht gewerkt. En het kwaad school slechts hierin,
dat de Gewoonte op zichzelf neutraal is, en zoowel 't goede als
't kwade kon sterken en bestendigen. Een goede gewoonte slijt niet
spoedig nit, maar ook, een verkeerde gewoonte bestendigt het kwade
in breeden kring en voor onafzienbaren fijd. Aan de grenzen kleine
contrabande binnen te smokkelen, werd door de gewoonte al meer

verontschuldigd, en ten slotte deed een ieder het, zonder het minste
besef, dat men hiermee de wet van het land schond.

tweede en groote middel, waarvan de Maatschappij zich
bediend heeft om haar invloed te vestigen, is het scheppen en
stichten van Vereenigingen. Ook dit woord als zoodanig komt in

de Schrift niet voor. Wel wordt daar gesproken van Gezelschappen,
iets wat geheel hetzelfde uitdrukt. Vereeniging is een kleurloos
woord, dat alleen zegt, dat zekere personen zich voor eenig doel
vereenigen. Maatschappij drukt meer uit, en zegt, dat deze personen
zich vereenigen als saam moats zijnde. En ditzelfde nu vindt ge in
lut woord: Gezelschap. Dit woord toch drukt niet alleen nit, dat
men zich saamvoegt en aaneensluit, maar dat men het doet als
Gezellen, wat met het moats in beteekenis overeenkomt, doch rijker
en schooner van opvatting is. Gezel beteekende oorspronkelijk :
huisgenoot, afgeleid van een woord, dat woning beteekent, en nog

in ons woord zaal over is. Men vatte dus de maatschappij op als
een tweede Gezin, als het groote Gezin, waartoe allen behoorden.
De natuurlijke saamhoorigheid van menschen en menschen lag
1 ier dus in het woord zelf opgesloten. Men hoorde niet eerst bijeen,
omdat men zich saam verbond, maar men verbond zich saam,
omdat men als leden van het groote Gezin, de Maatschappij, van

nature bijeen hoorde. Gezelschap is daarom een rijker, meer
beteekenend en meer zeggend woord, dan het afgetrokken woord
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Vereeniging. Dit voelt men nog, en daarom geven velen de voor-
keur aan het woord : Bond, of Confederatie, ook wel aan het woord :
Partij. Wie als van nature gezellen zich aaneensluiten, volgen hierbij
een drang, die in de Schepping van de zijde Gods op hen wordt
uitgeoefend, terwijl bij de Vereeniging meer de menschelijke wil op
den voorgrond treedt, die tot het zich saamvoegen besluit. Maar
welk woord men ook kieze, of men met onze Statenoverzetting van
Gezelschap, of met het tegenwoordige spraakgebruik van vereeni-
ging, Bond of Confederatie spreke, de zaak blijft één. Het duidt
alles op een poging van gelijkgezinden of gelijke belangen hebbenden,
om door eendracht macht te maken, zich door verbintenis tot een
macht in het leven op te werken, en wat één op zichzelf niet zou
kunnen tot stand brengen, nu saam te doen, saam zijn recht te
veroveren, en saam voor zijn belangen op te treden en in te staan.
Dit gezelschappelijke leven nu heeft daarom in de Maatschappij

zoo groote beteekenis erlangd, omdat de Maatschappij zelve elke
organisatie mist, geen bestuur heett, en geen hoofd bezit, die ze
leiden kan. Gezin en Staat bezitten dit alles, de Maatschappij niet.
En daar nu toch de behoefte aan organisatie in alle menschelijk
leven zoo luide spreekt, heeft die behoefte op sociaal gebied haar
bevrediging gezocht in het stichten van allerlei kleine organisaties,
die dan steeds meer den algemeenen vorm van een Vereeniging
hebben aangenomen. Deze vrije organisatie is in het minst geen
vrucht van latere vinding. Reeds in de oudste tijden en in het verre
Oosten waren zulke organisaties aan de orde van den dag. Men
weet, hoe in China, waar dit vereenigingsleven vooral in geheime
genootschappen bloeit, dit streven naar eigen organisatie voort-
durend een gevaar voor den Staat oplevert, en keer op keer tot de
bloedigste opstanden geleid heeft. Doch ook afgezien van het
politieke karakter, dat deze organisaties, vooral zoo ze in geheimen
vorm optreden, met zich kunnen brengen, was van oudsher in het
Oosten, meer nog dan bij onze voorvaderen, het zich vereenigen
voor een gemeenschappelijk belang vaste regel. In het tegenwoor-
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dige Nubia is dit zich organiseeren voor gemeenschappelijke be-
langen nog zoo sterk, dat de vele arbeiders en dienstboden, die
uit Nubië naar Egypte trekken om in Caïro of Alexandria in dienst
te gaan, in die steden afzonderlijke gilden hebben opgericht van
gewone dienstboden, van huisknechts, van koetsiers, van lastdragers
en wat niet al. Deze gilden staan in voor de eerlijkheid van het

personeel. Wordt er iets gemist of gestolen, dan vergoedt het gihde
dit aan den eigenaar, en wordt de schuhdige uit het gilde gezet, en
kan geen dienst meer bekomen. Hieruit ziet men, dat zelfs de
organisatie van de arbeiders volstrekt geen vinding van de 19e eeuw
was. In het Oosten vereenigde men zich letterlijk voor alhes. voor
godsdienstige doeleinden, voor de voortplanting van bijzondere
denkbeelden, voor het doen van weldadigheid, maar ook vooral
voor gemeenschappelijke belangen op het terrein van landbouw,
nijverheid, handel, vervoer en dienst. Alleen voelde men zich te

zwak. Men gevoelde, dat men elkander steeds noodig had. Ook het
geld speelde hierin een groote rol, daar het zelfstandig crediet nog
weinig ontwikkeld was, en men alzoo voor elkander als borgmoest
instaan. Vrij kan men dan ook zeggen, dat er bijna geen doeI op
ideaal of practisch gebied denkbaar was, waarvoor de belanghebbenden

zich niet in een orde, een gezelschap, of federatie vereenigden.
Toen in Turkije onlangs tot een boycot tegen Oostenrijk, en hater
tegen Griekenland werd besloten, ging deze boycot uit van de
gile en der kaaiwerkers, der hastdragers en der bootgezellen, die saam

den toestand beheersdhten.

nit vereenigingsleven heeft in de Middeneeuwen ook in het

Christelijk Europa gebloeid. Er was ook na de Reformatie aan de
Genootschappen, die men stichtte, geen einde, maar vooral in het
Gi dewezen, en later in de Compagnieën, ontwikkehde dit Vereeni-

gir gsheven een reusachtige kracht ; en het zou winste voor onzen
vo kstoestand geweest zijn, zoo dit Gihde- en Compagniewezen zich,

1k11 	 1{11411.141 I 	 I)	 II 	 II 	 AIS 	 114 	 it 	 I 	 41 I 	 I 	 I 	 I 	 I 014 	 II,



GEBRUIK EN GEWOONTE. 	 93

in den loop der jaren, naar eisch had kunnen ontwikkelen. Doch
dit deed het niet. Daartoe versteende het te zeer, paste allengs niet
meer op den toestand, werd een hindernis voor alle vrije beweging;
en toen nu in de Fransche Revolutie de ongebreidelde zucht naar
vrijmaking zoo gewelddadig doorbrak, heeft men op de meest roe-
kelooze wijze geheel dezen georganiseerden levensvorm van 't bedrijf
en van den arbeid ten doode gedoemd, zonder er iets beters voor
in de plaats te stellen. In dit laatste lag de fout. Dat het bestaande
niet meer voldeed, stemde ieder toe, maar omdat het huis caduque
wordt, sloopt ge het niet, om nu onder den vrijen hemel te gaan
leven. Voor het minst slaat ge dan een tent op, om in te schuilen.
Maar zelfs die tent gaf ons de Fransche Revolutie niet. Ze gaf
eeniglijk en uitsluitend het recht van vrije beweging, d.w.z. ze leidde
ons terug naar den toestand van eeuwen geleden, toen de eerste
organisatie nog moest opkomen. Aan de gevolgen van dezen misslag
lijden we thans nog. Geheel het sociale saamleven is er door ont-
redderd. En wel is toen vanzelf een nieuw leven in nieuwe orga-
nisatiën opgekomen, maar dit nieuwe bracht ons den klassenstrijd,
de organisatie van de arbeiders eenerzijds en anderzijds van de
patroons in hun bonden en trusts, en de politieke macht werd bij
den strijd de hoofdinzet. Dit zal nu van Iieverlede wel weer tot een
goed georganiseerd leven leiden, maar de overgang is hachelijk en
vol gevaren, omdat deze nieuwe organisatiën zich als de hoogste
macht opwerpen en aan Gezin en Staat de wet willen stellen. Toch
mag daarom dit nieuwe Vereenigingsleven niet worden tegengewerkt,
maar moet het veeleer worden aangemoedigd. Het zich vereenigen
van gelijkgezinden of gelijkbelanghebbenden in gezelschappen,
bonden en vereenigingen is het natuurlijk middeI, waardoor de
Maatschappij tot vaster, zelfstandiger bestaan hoopt te komen. Daar
ze zelve ahs Maatschappij geen organisatie bezit, en een alomvattende
organisatie krachtens haar aard niet verkrijgen kan, moest ze rusten
in de organisatie van haar deelen of saamstelIende leden. Dit Ver-
eenigingsleven begint dan met plaatselijk of gewestelijk te zijn, wordt
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ahlengs nationaal, maar schrijdt spoedig de grenzen over om een
internationaal karakter aan te nemen, en zoo steeds meer het denk-
beeld van een Maatschappij, die heel de menschheid omvat, te

verwezenlijken. Het is het persoonlijk initiatief, het is het vrij zich
verbinden, het is het zich als vrije mannen aaneensluiten, dat hier-

doo r bevorderd wordt ; en wat bovenal dit Vereenigingsleven voor
heeft is, dat waar het eenerzijds een verbintenis ter bevordering
van het kwade kan geven, op voet van gelijkheid het

vereenigingsleven ter bevordering van het goede en fer wering van het kwade
er rich tegenover kan stellen. Later zal ons dan ook bhijken, hoe
het Koningschap van Christus in de Maatschappij zich met name
door middel van dit vrije Vereenigiugsleven openbaart en handhaaft.
De Maatschappij heeft nu eenmaal geen eigen organisatie met een
eigen hoofd. Dan toch zou de Maatschappij, zoo eenmaal het booze
er in triomfeerde, reddeloos verloren zijn. Maar nu ze geen eigen
organisatie, die heel haar heven omspant, bezit, en aan geen hoofd
op aarde onderworpen is, kan ze juist door het vrije

Vereenigingsleven in twee stroomen haar leven splitsen. Er woelt in die Maat-
schappij een demonische geest, wat de apostel noemt : „de overste
van de macht der lucht", maar ook anderzijds gaat er in het
Chnistenland onder alle maatschappelijk leven een geest ter be-
houdenis uit, en die geest is de geest van Christus. Die twee komen
dan op heel het maatschappelijk terrein met elkaar in botsing. Nu
eens heeft de een, dan weer de ander de hooger hand. Doch al
begint de strijd tusschen die beiden persoonlijk in het hart, en ah

bepaalt hij zich daarna langen tijd tot het Gezinsleven, hierbij blijft
het niet, en kan het niet blijven. Organiseert zich wat door dien
demonischen geest geleid wordt tegen ons, en wiut het gaandeweg

in sterkte, dan ligt het in de roeping der Christenen, zich op hun
beurt evenzoo te sterken, op gelijke wijze in eendracht kracht te
zoeken, en het is en blijft alheen het Vereenigingsleven, dat hiertoe

beiderzijds het machtig instrument biedt.
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X.

De coryphaëen.

Zie, lk heb met name geroepen
Bezáleël, den zoon van Uri, den zoon

van Hur, van den stam van Juda.
EXOD. 3I : 2.

r4
,..4.4-,-

- PA 10'
T E derde kracht, waardoor de Maatschappij haar gezag

a ,,,,K0\ 	oefent, is het overwicht van een rijker begaafde Persoon-H 1-434-1
rp:745) , lijkheid op zijne omgeving. De eerste kracht, waarople A 44-

we wezen, bestond in Gebruik en Gewoonte, de tweede

kracht zoekt de Maatschappij in het Vereenigingsleven, en bij deze
twee voegt zich nu in de derde plaats de boven anderen uitstekende
Persoonlijkheid. Slechts schijnbaar staat deze beteekenis van de
Persoonlijkheid tegen het Vereenigingsleven over. Gemeenlijk toch
is er altoos iemand, die tot de oprichting van zulk een: vereeniging,
bond of gilde den eersten stap deed, er de hand voor aan het werk
sloeg, er anderen toe overhaalde, en die, Coen de vereeniging tot
stand kwam, er zijn stempel op afdrukte, haar zijn geest inboezemde,
en haar zich bewegen liet in het door hem getrokken spoor. Het
is zoo, er zijn ook allerlei vereenigingen, die werktuigelijk in elkander
zijn gezet, maar deze misten dan ook gemeenlijk kracht. Die ver-
eenigingen daarentegen, die krachtige propaganda hebben gedreven
voor een bezielend denkbeeld, of in gewichtige belangen op af-
doende wijze hebben ingegrepen, hadden meestal altoos een stichter
van naam, van wien de stoot, die haar in het leven riep, uitging.
Vereeniging en Persoonlijkheid staan dan ook niet tegenover elkander,
maar vullen elkander aan. Een vereeniging behoeft een man, die
haar leidt, en een krachtige persoonlijkheid heeft veelszins een bond
of vereeniging van noode voor zijn invloed op de maatschappij.
In de Schepping zelve lag beide in. Er was de enkele mensch, en
er was de saamvoeging van mensch en mensch. Adam de machtigere
in zijn persoon, maar Eva hem noodig als hulpe. Ook nu nog vindt
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ge onder menschen tweeërlei groep. Aan den eenen kant de sterkeren,
die ahles voor, en anderzijds de zwakkeren, die alhes tegen hebben.

Staande voor dit feit, wil nu wie Nietzsche naloopt, het zwakkere
elenient door het sterkere laten verdringen, tot tenslotte ahleen de
ster (ere persoonlijkheid overblijve. Een stelsel, vlak tegen het

Evangelie ingaande, dat, juist omgekeerd, den sterkere oproept om zich

tot het zwakkere neder te buigen, of hij het opheffen mocht. Slechts
zie men bij de prediking van dit Evangehie wel toe, dat men er niet
van make, dat de zwakkeren over de sterkeren heerschen. Dit leert
het Evangehie allerminst. Het Evangehie handhaaft de in de Schepping
zelve gestelde ordening, hierin bestaande, dat de persoonhijkheden

ongelijk zijn, dat de talenten hoogst ongelijk zijn toebedeehd, dat

hie r door sterkeren naast zwakkeren komen te staan, en dat alsnu
de sterkeren zullen voorgaan en leiden en het groote werk doen,
mar dat dan ook de zwakkeren zich bij hen zullen aansluiten en
hun tot hulpen zijn, teneinde wat men saam onderneemt, te doen

gelukken. Zóó nu verstaan, bestaat er tusschen den invloed van het
Vereenigingsleven en den invloed van de krachtiger Persoonlijkheden
geen strijd, maar hooren ze bijeen, en zijn ze als twee tandraderen,

die in ehkaar vatten. Zelfs kan men zeggen, dat heel het instituut
vau Christus' Kerk op deze grondgedachte rust. Ook zij toch is een
Vereeniging, die al haar kracht aan haar Hoofd ontheent, en

omgekeerd is het door die Kerk, als vereeniging, dat de invloed van het
Evangelie in de wereld en op de wereld werkt. Te veroordeelen
zij daarom en de Vereenigingen, die liefst op een grasveld

gelijken, elk sprietje evenhoog, zonder dat er een enkehe hehieknop
mag uitsteken ; maar ook te veroordeehen de sterkere

Persoonlijkheid, die zich op zichzehf stelt, en acht de hulp en medewerking
n anderen te kunnen ontberen, of wiht ge, de in zijn trots zelf-

genoegzame. De meeste is wie het beste dient, en ahheen uit dit
d enen kan het recht tot beheersching van andere geesten op-

k men.
Ook hier bederft de zonde. De zwakkere kan niet dulden, dat de
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sterkere boven hem uitsteekt, en telkens pogen vehe zwakkeren saam
dan den sterkere machteloos te maken. En omgekeerd mist de
sterkere zoo dikwijls de ware liefde voor de zwakkeren, en, zijn
roeping niet verstaande, acht hij zichzelf te hoog om zich veel met
hen in te laten, stoot ze eer af, en zetelt zehfgenoegzaam op den
troon zijner eigen heerlijkheid. Doch al komt ook hier het bederf
der zonde gedurig van beide zijden uit, de natuur der dingen wordt
er niet door veranderd. Ook de menschenwereld bhijft in haar saam-
stelling zooals God haar schiep. En waar nu die schepping de
ongelijkheid der personen in kracht, tahent en gaven instelde, kwam
er steeds en overah een sterkere naast een zwakkere te staan, en
moest dit keer op keer tot saamvoeging van den sterkere en den
zwakkere leiden. Riep dit nu het Vereenigingsleven tot aanzijn, even
noodzakehijk was, dat in die samenvoeging de sterkere zijn stempel
min of meer afdrukte op den zwakkere. Juist dit afdrukken nu van
zijn stempel op zijn omgeving is het groote middel, van God aan
de persoonlijkheid gegeven, om duurzamen invloed op het heven
der Maatschappij uit te oefenen. Het Gebruik en de Gewoonte
worden veelal onder zulk een invloed van een machtige persoon-
hijkheid vastgezet, en een vereenigingsleven, dat stand hield, dankte
bijna altoos aan zulk een invloed zijn opkomen. En al komt de
werehd met haar roepen van ,,Vrijheid, gehijkheid, broederschap",
hier telkens tegen op, de door de Schrift als Gods ordinantie ge-
predikte ongehijkheid blijft foch onveranderlijk stand houden. In wat
zoete droomen van gelijkheid de socialisten zich ook bedwelmen,
toch stond onder hen Marx boven allen, is het zijn geest, die hen
drijft en bezielt, en zijn het alleen andere machtige geesten onder
hen, die het door Marx op hen gedrukte stempel wijzigen kunnen.

De Prediker zegt : „Eén man uit duizend heb ik gevonden",
hiermee uitsprekende, dat waar een duizendtah personen saamzijn,
er ahlicht éen onder hen is, die een kop hoog boven de anderen

7
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uitsteekt, door zijn wijzer inzicht, zijn sterker wilskracht, zijn leven-
diger verbeelding, zijn meer leidend vermogen, zijn helderder blik
op d toekomst, zijn hooger cooed, zijn taaier volharding. Reeds in
Genesis 6 wordt gesproken van de reuzen of geweldigen, die „mannen
waren van naam", en die wel niet door edele eigenschappen, maar
dan t och door hun lichaamskracht meer vermochten dan de anderen.
En t- ls Israel uit Egypte uittrekt, is er maar één man onder hen,
die d eels door de aangeleerde wijsheid der Egyptenaren, deels door
zijn persoonlijkheid, en sterker nog door zijn nauwen omgang met
den God der vaderen, aller leidsman wordt. Ja, als de Tabernakel
moet worden opgeridht, en alle koperen gereedschappen en sieraden
voor dien Tabernakel en zijn dienst in gereedheid moeten gebracht
word en, steken weer Aholiab en Bezaleël verre boven alle andere
bouwmeesters en nijveren uit, en staat opgeteekend, dat de Geest
hen voor dit werk bekwaamde op bijzondere wijze en in bijzondere
mate Dit laatste versta men niet verkeerd. Steeds leert de Schrift
ons, dat het Scheppingswerk niet het werk van den Vader alleen
is, maar van God Drieëenig, van Vader, Zoon en Heiligen Geest,

at alzoo de Heilige Geest niet eerst in het genadeleven aan
de o rde komt, maar ook in alle natuurlijk en menschelijk leven
werkt. Als in Psalm 1O4 : 3O staat : „Zendt Gij uw Geest uit, zoo
wore en ze geschapen en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks",
dan wordt de inwerking van den Geest niet alleen op den mensch,
maar zelfs op plant en dier erkend. Meest wordt in dien zin niet
van den Heiligen Geest, maar enkel van den Geest gesproken, en
de Imam van Heiligen Geest meer opzettelijk gebezigd van de
werkingen in het Koninkrijk der hemelen. Maar welke naam ook

gebezigd wordt, bedoeld is altoos de derde Persoon in de Heilige
Drieëenheid, die in al wat leeft of zich roert met den vader en

den Zoon samenwerkt. Met name nu wordt hetgeen den persoon
tot persoon maakt, en dus ook zijn gaven en talenten, als een werk
van den Geest verheerlijkt. Alleen zoo is Mozes' bede (Num. 27 : 16)
te verstaan : „Dat de Heere, de God der geesten van alle vleesch,
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eem man stelle over deze vergadering." Hier toch gold het volstrekt
niet alleen de keuze bij de aanstelling, maar veel meer nog het
toebereiden van dien man met de gaven, die hij voor deze roeping
van noode zou hebben. Het is, naar Zacharias' heerlijk getuigenis,
de Heere, die niet alleen den hemel uitbreidt en de aarde formeert,
maar ook „den geest des menschen in zijn binnenste formeert", ja,
gelijk het elders heet, „Hij formeert hun aller hart." Als dan ook van
Aholiab en Bezaleël betuigd wordt, dat zij door den Geest voor
hun werk bekwaamd werden, mag dit niet zoo verstaan, alsof het
eigenlijk mannen zonder talent waren, die nu plotseling, op geheel
wonderbare wijze, de kunst ontvingen, om dit alles tot stand te
brengen ; maar moet het werk des Geestes ook in hen verstaan
worden in samenwerking met hun schepping en levensloop.

Er was voor het groote werk, dat deze beide mannen ondernemen
zouden, een kunstzin, een kunsttalent van noode, dat in niemand
voorkomt, tenzij het van zijn geboorte af in hem zij ingeschapen.
Kennis kan men aanleeren, kunstenaar bij de gratie Gods wordt
men door enkel aanleeren nooit. Daartoe is een gesteldheid van
den geest, een inborst, een gave, een zin van noode, die in de
ontvangenis en geboorte reeds in den persoon moet zijn ingeschapen.
Zulk een talent kan onderdrukt worden en schuil blijven, zoo het
geen voedsel ontvangt en zich hierdoor niet ontwikkelen kan. Maar
nooit kan er zulk een talent in. iemand opbloeien, tenzij het van
meetaf in hem gelegd zij. Hij moet het in zijn persoon bezitten van
zijn eerste ontstaan af. Later kan het nooit meer worden aamge-
bracht. Bij Aholiab en Bezaleël hebben we alzoo te denken aan
.{wee mannen, met kunstzin hoog begaafd, maar er door God voor
bestemd om straks het groote werk, dat hun zou worden toever-
trouwd, te voleinden. Zelfs mag en moet worden aangenomen, dat
God hen in Egypte, waar het kunstleven hoog ontwikkeld was, zoo
heeft geleld, dat die ingeschapen kunstzin bij hun opgroeien niet
was bIijven schuilen, maar tot ontwikkeling was gekomen. Ze stonden
alzoo, toen ze aan hun taak toekwamen, als we zoo zeggen mogen,



1O0 	 PRO REGE.

gereed om er de hand aan te slaan. En het eenige, wat bij de actie
de Geest in hem werkte, was, dat de Geest hen bezielde voor het
heerI jk werk, hun verbeelding en kunstzin daardoor op het hoogst
spande, en hun zoo de heilige kunstinspiratie schonk, die hen in
dit grootsche werk zichzelf deed overtreffen.

ar al greep bij deze beide mannen een bijzondere kunst-inspi-
ratie plaats, toch geldt in beginsel wat in hen te roemen is van
alle rijkerbegaafden op elk terrein des levens, tot zelfs in het kleinste
en schijnbaar nietigste. In Lamech's geslacht school blijkbaar hooge

begaafdheid, en drie van zijn zomen brachten metterdaad een ver-
andering van beteekenis in het menscbelijk leven tot stand. In het
landleven moet natuurlijk het maatschappelijk leven begonnen zijn.
Was er nu iemand, die door scherpen blik en vindigrijkheid er
iets op vond, om een paard beter aan zijn wil te onderwerpen, en
was hij hierln allen de baas, doordien hij 't eerst een gebit

aanlegde of een spoor uitvond, dan kon het niet anders, of anderen zagen
dit eerst verwonderd aan, maar maakten zich even spoedig op, om
het v an hem af te zien en het hem na te doen. Was er iemand, die
door nadenken een middel vond, om het ogedierte of het onkruid
bete' van zijn akker af te houden, dan heerschte al spoedig zijn
geese op alle land van rondom, doordien men er achter zocht te
komen, hoe hij dit deed, en het straks deed als hij. Jacob was
Laban te slim af in de productie van gespikkeld vee, dat hooger
prijs bedog. Zoo begon ook in de veeteelt vooruitgag te komen,
maaraltoos door den een of anderen meer begaafden landman, die
er jets op vond of verzon, wat aan den ander ontgaan was. En
zoo . Is 't op 't gebied van den landbouw en de veeteelt was, zoo
ook was het op technisch gebied. Het spinnen van wol en vlas,
en het weven uit het spinsel van kleed en tapijt, nam gaandeweg
in lugheid, degelijkheid en sierlijkheid toe ; maar alleen daardoor,
dat een hooger begaafde er iets op vond, om 't anders en beter te
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doen dan men het dusver deed. Niet anders was het met het ge-
reedmaken van gereedschappen en vooral met het bewerken van
metaIen, en in verband daarmede met het smeden en het vegen
van zwaarden, en het maken van boog en pijl. Altoos was er een
man van meer vindigrijkheid, van fijner doorzicht, van meer kunst-
zin, die het gebruik verder bracht, en steeds deden anderen na wat
hij gevonden had, en breidde hierdoor vanzeIf zijn invloed zich uit
op heel de maatschappelijke omgeving te midden waarvan hij optrad.
Was er een, die met grooter talent zich een huis bouwde en inrichtte,
dan werd welhaast zijn wijze van bouwen regel voor al zijn dorps-
genooten. lets wat zoo sterk doorgaat, dat in heel het Berner Ober-
land, op onze Veluwe en elders, de huizen nog allen eenzelfde
grondtype vertoonen ; iets wat uitteraard van één man herkomstig
moet zijn. GeheeI hetzelfde geldt voor de bereidig van spijzen en
dranken. Van een eenvoudige pollenta, waar de rondreizende Italiaan
op teert, tot een disch, naar de regelen der Fransche kookkunst toe-
bereid, ligt een nauw na te rekenen afstand, maar ook dit danken
de fijmproevers aan een man of vrouw, die, met talent voor dit werk
begaafd, telkens en telkens juister den aard van het voedsel wist
te begluren, en het in overeenstemmig bracht met 's menschen
smaak of verteringsorganen. Een schijnbare kleinigheid, en toch geen
kleinigheid, want als God ons alle gaven voor onze voeding schenkt,
is het zijn gave niet eeren, zoo we het de moeite niet waard achten,
er uit te halen wat er in zit, en er de voedende kracht door onze
zorgeloosheid van verminderen. Ook de keuken staat, welbeziem,
in den dienst van God, om wat Hij geeft met alle zorg in het beste
voedsel voor den mensch om te zetten.

Van winkelstand en handeI geldt geheel hetzelfde. Ook dit alles
is op zeer Iagen, kleinen voet begonnen, en gedurig is de aard er
van uitgebreid en verbeterd. En ook dit kwam niet anders tot stand,
dan doordat God mannen en vrouwen begaafde met hooger talent
en rijker gaven om de gelegenheid van 't werk helderder in te zien,
en er gedurig die veranderingen in aan te brengen, waardoor het
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tot hooger standpunt werd opgevoerd. Met het verkeer en de daar-
voor noodige middelen stond het evemzoo, en niet anders met de
scheepvaart. Altoos was het God de Heere, die op al deze terreinen
van bet levem persomen verwekte van helderder inzicht, meer practi-
scher zin, krachtiger wil en hooger ondernemigsmoed, en die
hierdoor hun volk, als we het zoo moemen mogen, weer een stap
vooruit hielpen. Altoos de sterkeren, die voorgigen, en de minder
begaafden, die volgden, en lang na den dood van deze
rijkerbegaafden leefde wat zij verzonnen en uitgedacht hadden nog in de

maatschappij, te midden waarvan ze eens leefden, voort. De kleedig
verse hilt onder alle volken van oudsher, en ook in die kleedig is
een opklimmen van minder tot beter, door gemakkelijker dracht,
beter uitwerkig op de gezondheid, duurzamer stof, goedkooper be-
reiding en meerdere sierlijkheid, en ook deze vooruitgang is de
vrucht vam wat mannen en vrouwen, met zin hiervoor begaafd, eens
uitvonden. Vooral in Azië vindt men nu nog kleederdrachten, die
eem getrouwe nabootsing zijn van wat zulk een begaafd persoon
eens uitdacht en zelf aantrok.

Ju ist op deze eenvoudige, gewone behoeften vam het leven moet
hier nadruk gelegd, om wel te doen inzien, hoe ommetelijk ver de
invloed reikt, die van één hoogerbegaafd persoon op de Maatschappij
kan uitgaan. Gemeenlijk denkt men bij hooger begaafde personen
alleen aan machtige vorstem, groote denkers, zegevierende veldheeren
en kunstenaars van den eersten rag ; maar zoo verklaart men de
Maatschappij niet. De Maatschappij bestaat voor negen tiende deelen
var. haar leven juist uit het gewome en alledaagsche, en daarom
me et wel in de eerste plaats gelet op die personen, die door hooger
zir en begaafdheid op de inrichting van een huifs, op de bereiding
vac' kleederen, en ook wel op landbouw, nijverheid en handel het
stempel van hun wijze van doen hebben afgedrukt. De Maatschappij
zou niet zijn vooruitgekomen, zoo God in het gewone leven niet
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deze mannen en vrouwen van hooger begaafdheid gegeven had.
Derzulken invloed was onweerstaanbaar, zonder dat ze dit opzettelijk
beoogden. En zoo'n man of zoo'n vrouw hielp dan alle verdere
geslachten ln het leven der Maatschappij vooruit, zonder dat men
ooit weer op zijn schreden terugkwam. Maar natuurlijk geldt het-
zelfde in nog veel hooger mate van die hoogbegaafde personen, die
op hooger terrein den toon aangaven en wier arm verder reikte dan
die hunner voorgangers. Machtige zagers hebben heeI een volk
bezield en tot groote daden in staat gesteld. Scherpziende veld-
heeren hebben den toestand van heel een volk omgezet en het van
onbeduidendheid tot de plaats der eere verheven. Denkers, die
voor duizenden en nogmaals duizenden dachten, hebben heel het
bewustzijn van hun volk vaak in andere paden geleid. Opvoeders
van den eersten rang hebben niet zelden in de opvoeding der jeugd
een zoo machtige omkeerig tot stand gebracht, dat geheel het
volksleven allegs een anderen plooi aannam. Predikers van hooge
zeden hebben meer dan eens het volk uit de laagheid van het
zedelooze tot een leven in deugd en gerechtigheid weten op te
heffen. Diep-religieuse naturen zijn er keer op keer in geslaagd, om
het inzicht in den hemel weer voor hun yolk te ontsluiten en echte
vroomheid voor den vormendienst in de plaats te stellen. Het zijn
altoos en op elk gebied de krachtige persoonlijkheden, van wie de
stoot uitgaat. Dat leeren u de Richters en de Profeten in Israël, de
Oranjes en de Marnixen in onze eigen historie, de Apostelen en
Kerkvaders op kerkelijk terrein, en zoo ook een Augustinus, een
Luther en een Calvijn in het werk der genade.

Het is niet waar, dat de mensch zelf het leven der Maatschappij
beheerscht. Dan toch zou er van een Konigschap van Christus in
de Maatschappij nimmer sprake kumnen zijn. God regeert in het
Gezin, in den Staat, maar ook in de Maatschappij. Elke kracht, die
in de Maatschappij werkt, is uit zijn Scheppig, en Hij is het, die,
door ons mannen en vrouwen met rijker gaven en hooger talenten
te schenken, voortdurend op de ontwikkeling van het maatschappe-
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lijk leven invloed oefent en dit leven beheerscht. Wat gaven iemand
bezit, hagt niet van hemzelf noch van zijn ouders af, maar alIeen
van God, die hem schiep, en die gaven komen niet tot het dragen
van vrucht, zoo God hem niet op zulk een plaats doet geboren
worden, en alzóo zijn levem leidt, dat die gaven rijpen en vrucht

dragen kunnen. Het is zoo, we staan hier voor het mysterie, waarom
het onzen God zoo vaak behaagt, deze rijker gaven en hooger
talent en in personen te leggen, die Hem niet vreezen en wier invloed
deswege zoo vaak verderfelijk is. Dit hagt er aan, of zij

aange-grepen worden door Zijn Geest, dan wel door den demonischen
geest, die in de wereld rondwaart. Het Rijk der genade en het Rijk
der wereld loopen miet ééit pad, maar volgen elk hun eigen weg
en geraken juist daardoor in botsig. Kennelijk nu is het hierbij
Gods bedoelig, dat de ontwikkeling der Maatschappij, ook buiten
het Rijk der genade, op eigem manier de schatten aan het licht
brenge, die Hij in Zijn Scheppig voor die Maatschappij verordend
had. Dat leven der Maatschappij gaat aldoor zijn eigen gag, zoodat
wel ook zijn Christenvolk hiervan het profijt trekt, en zelfs zijn
Kerk er de vrucht van geniet, maar dan toch altoos zoo, dat deze

ontwikkeling haar eigen spoor volgt. Lamech was een geweldenaar,
die God noch mensch vreesde, maar wat hij uitvond hield stand,
en op het orgel zingen wij mog de psalmen, welke David tokkelde
op de harp, die een vinding was van Lamech's gezin. Doch al
blijft hier voor ons een mysterie, — geen mysterie, maar klaar

inzicht is het, dat ons tot de erkenning brengt, hoe het God is, die
door het verwekken van hooger begaafde personen het leven der
Maatschappij tot zijn tegenwoordige hoogte heeft opgevoerd.
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XI.

De macht van het woord.

Zij zetten hunnen mond tegen den
hemel, en hunne tong wandelt op de
aarde.

PsALM 73:9.

EERT alzoo de zegekar, waarop de Maatschappij zich
in haar ontwikkeling voortspoedde, in de macht der
Gewoonte, in een rijk vertakt Vereenigingsleven, en in
de aantrekkingskracht, door rijk begaafde Personen

uitgeoefend, thans moeten hier nog de vier raderen aan wonden
toegevoegd, waarop ze zich in haar triomfwagen steeds voortbe-
weegt, t.w. de macht van het Woord, van het Geld, van den invloed
van het Spel, en van de Vrouw.

Het gesproken, gedachte, geschreven of gedrukte Woord is vooral
voor de hoogere zijde van het maatschappelijk leven van allesbe-
heerschende beteekenis, vooral zoo men het in vollen omvag neemt
als het gesprek in den omgag en in het verkeer, als toespraak en
rede in vergaderingen en bijeenkomsten, als correspondentie door
post, telephoon of telegraaf, als lied en zang, als nationale letter-
kunde, als geschrift van allerlei aard, in boek, vlugschrift, tractaat
of strooibiljet, en vooral ten slotte als periodiek uitgaand woord in
Pers en Tijdschrift. Zelfs het in beeld gebracht woord kan hieraan
worden toegevoegd, en alle teekenig of gravure, die uitsluitend
dient om het geschrevene te illustreeren, is en blijft slechts middel
om wat door den één gevoeld of gedacht is ook in het denken
van den ander te doen opkomen. In dien breeden omvag nu ge-
nomen, is het woord de polsslag van heel ons Maatschappelijk leven.
Ontstaat de Maatschappij zoodra en doordien meerderen uit hun
Gezin uitgaan en op publiek erf met elkander in aanrakig komen,
het eerst, wat men over en weer bij die ontmoetig doet, is spreken,
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en r iet in het Gezin, maar in het maatschappelijk leven, dat aan
allen gemeen is, heeft zich dan ook de taal in hooger zin gevormd.
In afgelegen streken, waar het maatschappelijk Ieven nog nauwelijks

meetelt, en eigenlijk niet anders dan Gezinsleven gevonden wordt,
is ook wel een taal, maar o, zoo arm. Het getal woorden, waarmee
men zich nu nog op een afgelegen stuk heigrond in een arbeiders-
gezin behelpt, is zoo ongelooflijk klein, en gaat het getal van vier,
vijf honderd niet Licht te boven, terwijl een woordenboek als van

Dalen uitgaf den Nederlandschen woordenschat in duizenden en
nogmaals duizenden woorden uitstalt. Dit verklaart zich daaruit, dat
het aantal zaken, die uitsluitend het Gezinsleven raken, vooral in

geïsoleerden toestand, zoo uiterst beperkt is, maar ook daaruit, dat
men in een Gezin elkander, ook zonder veel woorden te gebruiken,
zoo spoedig verstaat en begrijpt. Gedragen door de gewoonte, weet
met aan een enkel woord wat de ander bedoelt. Men generaliseert
niet, en spreekt niet van rundvee, maar geeft elke koe een eigen
naa n. Men wijst met den vinger naar iets heen, en ieder verstaat
wat dit zeggen wil. Men spreekt met zijn gelaatstrekken, ook al

komt er geen woord over de lippen. Men redeneert weinig, maar
zint en peinst en uit zich met een uitroep. Nooit zou dan ook de
taal van welk volk ook tot hooger ontplooiig zijn gekomen, zoo
nie het uitgaan uit het Gezin in de Maatschappij den drag hiertoe
vanzelf gegeven had. Ontmoet men een vreemde, dan moeten wij
hen en moet hij ons alles uitleggen, toestanden worden met

toestanden vergeleken, van het bijzondere klimt men tot het algemeene
op er komt gedachtenwisselig en redegeving, en uit dit alles

bloeit de taal in veel grooter rijkdom op. Ook spreekt men op
ma atschappelijk terrein vollediger en beter en welluidender, dan

in den kleinen krig van het Gezin. In het Gezin verstaat men elk
woord bij afkorting en afknottig, op maatschappelijk terrein met

deren verkeerend, moet men duidelijk, moet men overluid spreken,
er poogt men gemeenlijk iets vriendelijks in zijn toon en uitspraak
te leggen. Zoo zijn Taal en Maatschappij op het innigst verbonden,
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en naarmate het maatschappelijk leven ruimer omvag verkreeg,
heeft ook de TaaI zich uitgezet.

Het woord is niet maar een klank, maar de uiting van een
gedachte of van een wilsneigig, die in ons innerlijk wezen rijpte.

Voor anderen moet bij de uiting de klank bijkomen, maar de
eigenlijke essentie van het woord ligt in ons gemoedsleven. Vooral
de Schrift heeft ons deze beteekenis van het woord verklaard. Keer
op keer wordt in de Schrift van een woord gesproken, als wij van

een zaak, ding of gebeurtenis zouden spreken. Als er staat, dat er
een woord gevallen is in Israel, is niet bedoeld een klank, maar
een daad Gods, die het yolk toesprak. Vandaar dat we zoo dikwijls
lezen, dat de Heere zijn volk een woord niet heeft doen hooren,
maar heeft doen zien. Zoo heet het in Jeremia 23 : 18: „Wie heeft
zijn woord gezien of gehoord?" met het zien nog wel voorop. Als
er gezegd wordt dat de stormwind Gods woord doet, is er geen
sprake van een betuiging in woorden, maar van een feit dat plaats
grijpt en gedachten opwekt. Maar het machtigst openbaart de Schrift
ons de eigenlijke beteekenis van het woord, doordien de tweede
Persoon in de Drieëenheid zelf het Woord genoemd wordt, als
inbegrip van alle zelf bewuste en doorgedachte mogendheid. Hij was
het Woord van eeuwigheid, nog eer Hij ooit in onze menschelijke
taal den mensch had toegesproken. En dit Woord is alzoo niet een
klank, maar kracht, gelijk er dan ook staat, dat het Woord alle
digen schiep, en dat de Heere alle dingen draagt door het Woord
zijner kracht. En zoo ook is in ons het woord, eer het naar buiten
treedt. Als een veldheer het bevel zal uitroepen om aan te vallen,
is al wat hiermeê saamhangt in zijn geest doordacht en tot rijpheid
gekomen, en als eindelijk het commando uitgaat, is dit slechts de
kondgevig aan zijn troepen van wat in hem reeds vaststond. De
dingen komen uit ons woord op, niet ons woord uit de digen,
en de eigenlijke kracht, waardoor de dingen tot stand komen, is
niet het woond, in klank uitgesproken, maar het woord, dat in ons
schuilt, en in ons inwendig wezen tot stand kwam. In ons woord
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is oils bewuste leven, en dat bewuste leven is er, eer de klank
uitga at of ook uitgaan kan.

Het uitgaan van het in ons gerijpte woord en de klank, die het
tot anderen overbrengt, heeft daarom wel een zeer wezenlijk mee-
tellende beteekenis, maar die klank blijft altoos de ailing van onze
innerlijk gevormde denk- of wilskracht, en is nooit die kracht zelve.
De Maatschappij leeft, en ze leeft in het leven der personen, die
in cie Maatschappij met elkander in aanrakig komen, en als er

gesproken wordt is het dit leven der Maatschappij, dat in het
gesproken woord opborrelt, en zijn kracht naar buiten doet werken.
Het spreken komt maar niet bij ons handelen, maar is zelf een
daad, die zich in het leven der Maatschappij als macht openbaart.
In een nog zwak ontwikkeld maatschappelijk leven spreekt men
weinig, in hooger ontwikkeling staat bij ontmoeting de tog nooit
stil. De een moge zwijgzamer van aard zijn, de ander tot uitflappen
overhellend, maar over het algemeen genomen kan gezegd, dat in
de Maatschappij het spreken veel sterker en drukker is dan in het
Gezinsleven. In een groot gezelschap, dat bijeen is, is er soms geen
woo •d tusschen te krijgen en valt de een den ander gedurig in de
rede En dit spraakzame komt daaruit voort, dat het gemoed in
rustelooze beweging is, en dat dit leven van binnen naar buiten
een uitweg zoekt. veilig kan dan ook gezegd, dat het spreken een
der machtigste factoren is, die het gezelschappelijk en maatschap-
pelijk saamleven bevorderen. Wie geen conversatie heeft, laat men

alleen, wie rijk aan conversatie is, wordt van alle kanten gezocht.
Het gewone gesprek, of wat men met een bastaardwoord conversatie
noemt, is dan ook een der meest uitwerkende uitingen van het
wocrd. In die conversatie vermegt zich het innerlijk leven van
den éen met dat van een ander. Geest ontmoet geest en wisselt
zijn schat uit. Na een vertrouwelijk, innig en Iangdurig gesprek valt
daarom het scheiden zoo vaak moeilijk. In dit saamleven in de
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conversatie voelde men zijn eigen leven verrijkt, en men scheidt
onder den indruk, dat het afbreken van die gemoedsuitig de
gedachtenuitwisseling verarmt.

Jammer slechts, dat in die conversatie maar al te dikwijls een
afwezige het gelag moet betalen. In de gewone conversatie voelt
men zich vrij en ogebonden, en werkt dus eigen zondige natuur
vrij op. De booze trekken in ons van nijd, haat, afgunst, zucht tot
oordeelen en veroordeelen hebben daarbij vrij spel. Zoo ontstaat
er een lust en drang tot belasteren en kwaadspreken, die vooral
in de lagere conversatie zich zoo onbeteugeld uiten kan. Van-
daar dat de conversatie aan den éénen kant mensch en mensch
verbindt, maar ook anderzijds schifting en scheiding en vijand-
schap te weeg brengt, en zeer booze hartstochten in actie zet.
Juist dit nu heeft op de vorming van het maatschappelijk leven
zoo ongemeenen invloed. Het plaatst aan den éénen kant vertrouwen,
maar wekt aan den anderen kant wantrouwen; de beide factoren,
die op de formatie van het maatschappelijk leven zoo sterk inwer-
ken. Gelukkig intusschen, dat de conversatie ook zeer dikwijls aan
dezen boozen hartstocht gespeend blijft, zich op het goede en edele
richt, wederkeerig opbouwt en sterkt. Vooral zoo het een geestelijke
conversatie tusschen twee vrome personen zijn mag, neemt die con-
versatie vaak zeer hooge vlucht en liet vaak kennelijk zegen achter.
Het is niet te zeggen, hoevele edele daden, grootsche ondernemingen
en veelzeggende voornemens in zulk een vrije, vertrouwelijke en
hoogstaande conversatie gerijpt zijn. De conversatie geeft den toon in
het Ieven aan. Reeds bij knapen en jogedochters vormt zich in den
omgang en de daarbij gevoerde gesprekken de toon en grondslag van
het toekomstig leven, en wie in zijn eigen leven of in het leven van
interessante personen teruggaat, zal schier altoos vinden, dat het
herhaaldelijk zulk een degelijk en vertrouwelijk gesprek is geweest,
dat den gag van het leven bepaald heeft. Ook bier dus goed en
kwaad, licht en schaduw, degelijkheid en ijdelheid. Ook de con-
versatie is op zichzelf een neutraal instrument van ons leven. Ze
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kan ten vloek, maar ze kan ook ten zegen zijn, maar onder wat
vorm ook, ze is en blijft altoos een der machtigste factoren van het
maatschappelijk leven. Een volk, dat nog edel in zijn gesprek is,
staat hoog en is tot groote dingen bekwaam ; een volk daarentegen
dat Rijn conversatie in het booze, lasterlijke, gemeene en vuile ver-
loopen laat, is rijp voor het verderf. Het blijft bij het apostolisch
woord : „kwade saamsprekingen bederven goede zeden" ; iets waaruit

vanzelf bij tegensiag volgt, dat goede saamsprekigen de zeden, die
goed zijn, in stand houden. Het is daarom zoo zaak, in den huise-
lijken krig, bij het familiaire gesprek, altoos de uiterste kieschheid

in teal en woorden te handhaven. De ellendige gewoonte, om vuile
dingen in het gesprek te mengen, en zilch allerlei schunnige
uitdrukkingen te veroorloven, wordt een kanker, die aan den welstand
van het gezin knaagt en straks ook den maatschappelijken levens-
standaard verlaagt.

(p den invloed van de gewone conversatie, waarmee de corres-
pondentie per post en telegraaf of telephoon onder één hoofd samen-
valt, moest daarom met zekeren nadruk gewezen, omdat men ge-
meenlijk dezen factor van het maatschappelijk leven onderschat, en
sch er uitsluitend op het openbare woord de aandacht vestigt. Als
de profeten en psalmisten klagen, dat „der boozen tog over de

wandelt"; dat men „een bitter woord aanlegt als een pip", dat
de smaders roepen „onze lippen zijn onzer", dat ze „vleien met hun
tong en Iiegen met hun mond", en dat ze „met hun tog de lieden

verslinden", ja, „hun mond tegen den hemel zetten", is in hoofd-
zaak gedoeld op wat in de onderlige gesprekken gezondigd en
gelasterd wordt. Het openbaar woord was in die dagen bijna nog
tot geen ontwikkelig gekomen. Geschriften kwamen weinlg uit.
Meetigs kende men nog niet dan bij uitzonderig, en een periodieke
pens bestond nog niet. Alleen de profeten zijn een verschijnsel van

mcer openlijk optreden, die gelijk Jesaia zelfs met aanplakborden
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soms een woord tot heel de stad of heel het yolk deden uitgaan.
Maar al moet daarom op de conversatie meer dan dusver nadruk
worden gelegd, de rede of openbare toespraak is toch zoo oud als
er maatschappelijk samenleven geweest is, en vooral in het oosten

deed men de openbare rede schitteren in oosterschen gloed. voor
die rede nu vormde men een geheel andere, veel verhevener taal,
men zocht naar beeldspraak, men koos zijn woorden nauwkeurig
uit, en legde zich vooral toe op een welluidend spreken in boeiende
taal. Zoo kwam de welbespraaktheid eerst, toen de welsprekendheid
op; en het is niet te zeggen, wat macht deze vorm van het woord
op den loop der digen en op den gang van het maatschappelijk
leven heeft uitgeoefend. Hiermede toch kwam een geheel ander
element op, het toespreken van velen tegelijk. In zulk een bijeen-
komst nu heeft wie spreekt vanzelf een groot overwicht. Hij alleen
is actief, de anderen zijn allen saam passief. Ze ondergaan den in-
vloed van zijn taal en woondkunst, van den gloed van zijn woord
en van zijn bezielig, en al spoedig blijkt dan, hoe de zielkundige
gesteldheid van de menigte alom van dien aard is, dat ze plotseling
ontgloeien kan en tot groote digen te bewegen is, 't zij in 't goede
't zij in het kwade.

Komt daar nu bij het schrift, zoodat men niet alleen de lieden
van een plaats, maar van heel een land, ja tot over de grenzen,
in zijn geschreven woord kan toespreken, en komt straks de drukpers
door vermenigvuldigig het woord verduizendvoudigen, dan leert
de historie, hoe één enkel woord van dien aard, dat onder de schare
uitging, de menigte geheel kan omzetten, de geesten kan wakker
maken, in actie brengen, en op een Joel richten, en aldus een
geheelen ommekeer in de maatschappelijke saamlevig kan tot stand
bregen. Natuurlijk lokte dit ook tegenspraak uit, gelijk op de
bijeenkomsten vaak redenaar tegen redenaar optrad, en dit gaf dan
vanzelf aanleidig, om den maatschappelijken kring in tweeën of
drieën te splitsen, groote vraagstukken bij het publiek aanhangig te
maken, en alzoo heel het leven voor soms meerdere jaren te be-
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heerschen. Dit scheelt in het eene land bij het andere. In het Oosten
was elk spreker een bezieler der menigte, en zijn welsprekendheid
en ;loed van taal vaak onweerstaanbaar. Wij, Westerlingen, kennen

dien gloed van taal niet dan zeer zejden, soms daalt in het publiek
debat de taal zelfs beneden peil. Maar hoog of laag staande, zulk

een toespreken en bezweren van de schare door het gesproken
woord heeft altoos zijn stille nawerking, en het maatschappelijke
saamleven ondergaat er den invloed van.

De zag en het lied kwam in het Oosten op uit dezelfde aandrift.

Het was de drag om wat in het gemoed gevoeld en doorleefd
weri uit te zigen ; sets waardoor het innerlijk doorleefde bij zijn
uiting vanzelf een vorm kreeg, die zich gemakkelijk in het geheugen

prelate. Vooral toen er noch schrift noch druk was om het woord
in breeder krig te verspreiden, was het lied de aagewezen vorm
om zijn innerlijk leven in veler ziel over te storten. Het gesproken
woord bleef er door hangen, en zoo is het niet het minst door
deze nationale volkspoëzie, dat Lage eeuwen het maatschappelijk
leven beheerscht werd. Het kon een liefdelied, het kon een historisch
epos, het kon een gewijde zang, het kon een lied der wrake zijn,
may r in wat sfeer van het leven ook indrigende, het lied werkte
gelijk het thans onder ons niet meer werken kan. De groote ver-
and gyring, die het woord ondergig, toen het niet meer gezogen,
mar gedrukt werd, heeft van lieverlede zelfs geheel de gemoeds-
stemming van de volken omgezet. Men spreekt minder poëtisch,
meer prozaïsch, en dit heeft ook het kunstlied zijn invloed doen
inboeten. Als kunstproduct heeft het lied zelfs hooger rag igenomen
dan weleer, maar als factor in het maatschappelijk leven daalde
het in beteekenis.

Daareritegen wist het woord zich een nieuwe toekomst te
verzekeren, door het vIugschrift, het pamflet en het boek. Men zog

niet meer een lied na, maar gig lezen. Dit gaf aan de letterkunde

I I 	 I 	 II 	 4 	 lo 	 I.EG 	 I 	 I	 I



DE MACHT VAN HET WOORD. 	 113

de mogelijkheid, om op breede schaal haar vleugelen te ontplooien
in allerlei verzinning, waarin het maatschappelijk leven zich uitsprak
zooaIs het doorleefd werd, of als ideaal voor oogen zweefde. Doch
ook Kier kon de afgleidig in het onheilige niet uitblijven. De eerst
hoogstaande en veredelende letterkunde streefde steeds meer naar
het realisme, verviel dan ook al spoedig in het grijpen naar het
zondige en onreine leven, en nu reeds zijn we zoover, dat een boek,
om opgag te maken, vooral de slechte, zondige zijde van het
menschelijk leven naar den voorgrond moet trekken, bij voorkeur
de zonde van het geslachtsleven moet onderstellen, een zwakker
of sterker pornographisch karakter moet dnagen, om vat anders
schuilen bleef voor een ieder in Ievend beeld te doen zien, liefst

met een afbeelding en dusgenaamde illustratie er bij. Niet alsof de
letterkunde reeds geheel hierin verzonk ; gelukkig weet zich ook
nu nog een nobeler, zelfs een beslist Christelijke letterkunde te
handhaven ; maar ontkend kan niet, dat de smaak in het maatschap-
pelijk leven reeds veelszins bedorven is, zoodat een uitgever veel
beter kans ziet, om een vuil boek, dan om een nobel product van
onze Ietterkunde aan den man te bregen. Maar hetzij dan in kwaden,
't zij in goeden zin genomen, de letterkunde oefent op de verwording
van het maatschappelijk Ieven een steeds scherper geteekenden
invloed, en het is niet 't minst door de letterkunde, dat thans het
woord onder de schare uitgaat, om haar gemoedsleven te steunen.

Naast de letterkunde staat ook de ongemeen groote litteratuur
over aIle vakken van kunst, wetenschap en practisch belag. In
die rijke litteratuur Iigt het denken der menschheid voor een ieder
bloot. Er gaat bijna niets meer in hoofd of hart of in het leven
om, of het is gephotografeerd in boekdeelen. Bijna kan men zich
uit het leven terugtrekken en zich in zijn bibliotheek opsluiten,
zonder iets van de actualiteit van het leven te verliezen.

Maar bovenal werd het woord tot een alles overheerschende

maatschappelijke macht in de periodieke litteratuur van dagbladpers
en maandschrift. Vooral de invloed der gewone dagbladpers is toon-

8
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gevend geworden, en ge kunt ze bij duizenden en duizenden vinden
die zoo goed als nooit lets anders lezen dan hun courant. Voor
elken dag krijgt men zijn bete broods. Over alles vindt men mede-
deeling van feiten en een oordeel over die feiten. Men raakt in heel
de wereld thuis, is van alles op de hoogte, weet over alles mee

te spreken, en heeft over alles een opinie, die men dan uit zijn
dagolad heeft overgenomen. Nu heeft die Pers dit eigenaardige, dat

mer anders voor alle vakken wordt opgeleid, maar bij de Pers
zich kan aanmelden zonder eenig diploma. vooral vlugschrijvers
zijn in de Pers aan het woord, die dan nog meestal, doordat ze
niet met hun naam uitkomen, schrijven kunnen wat ze willen, ge-

dek: als ze zijn door het schild der anonymiteit. Die Pers nu is
opgekomen toen het Liberalisme op elk terrein den toon aangaf,
en vandaar dat de invloed van de Pers in schier alle landen,
Engeland alleen uitgezonderd, bijna geheel op één hand was, en
hierdoor in het maatschappelijk leven, dat we de wereld noemen,
toongevend voor de denkwijze, de levenswijze en de wijze van

saamleven werd. Ook dit betert en verandert wet, maar het heeft
tocl fag geduurd eer ook een Christelijke Pers van eenige bedui-
den s zich naast de Liberale Pers een plaats wist te veroveren ; en

doordien de Pers in zoo groote mate afhagt van de gunst van den
handel en het notariaat, staan ook nu nog de krachten van beide

zijd .m in zeer ongelijke evenredigheid tegenover elkander. En wat
het opmerkelijkst is, veel vrome, vermogende Christenen, die waarIijk
hun Konig liefhebben, zien nog maar altoos niet in, hoe het een
stel ige eisch van het Koningschap van Christus over de Maat-
sch appij is, dat, nu eenmaal de dagbladpers een der machtigste
instrumenten geworden is om het maatschappelijk denken te be-
beerschen, dit Koningschap van Christus schade moet lijden, zoolag
ool: op dit gebied de wapens niet gelijk zijn, en de Christelijke

Pers niet even welgewapend kan optreden, als de Liberale Pers
dit sinds meer dan een eeuw deed.
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XII.

Het Geld.

Niemand kan twee heeren dienen ;
want of hij zal den eenen haten en den
anderen liefhebben, Of hij zal den
eenen aanhangen en den anderen ver-
aehten. Gij kunt niet God dienen en
den Mammon.

MATTH. 6 : 24.

LS tweede kracht, die het maatschappelijk Ieven doet
opbloeien en saambindt, wezen we op het Geld. Ook
het Geld toch, al is het na verloop van tijd onder
Staatshoogheid gekomen, is in merg en been een maat-

schappelijke kracht. Gelijk ons toch later zal blijken, moet bij de
bemoeiing van den Staat steeds wèl onderscheiden tusschen datgene
wat rechtstreeks uit de Overheidsgedachte voortvloeit en tusschen
die geheel andere bezigheid, waarbij de Staat zich tot het regelen
van maatschappelijke aangelegenheden gehouden ziet. Als de Over-
heid recht spreekt of oorlog voert, doet ze dit krachtens de autoriteit
die op haar aIs zoodanig rust. Richt ze daarentegen middelen in
tot blussching van brand, tot inperking van besmettelijke krankheid,
tot te keer gaan van te hooge broodprijzen enz., dan begeeft ze
zich op het terrein der Maatschappij, is niet meer op eigen erf, en
verleent haar steun om de Maatschappij in stand te houden, evenals
ze door haar wetgeving op 't huwelijk en het erfrecht het hare
bijdraagt tot de instandhoudig van het Gezin. En ditzelfde geldt
nu ook bier. De behoefte aan geld als ruilmiddel en de invoerig
ervan komt uit het maatschappelijk leven op. Het geld deed als
ruilmiddel lange eeuwen dienst zonder eenige Overheidsinmengig,
en het is eerst later, dat de Overheid, om misbruik te keeren en
spoed te bevorderen, den muntslag bij het geld in practijk bracht.
Vermoedelijk reeds Iang vóór den Zondvloed kende men het ruil-
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mid fel als onmisbaar, om handel op eenigszins beteekenende schaaI
te drijven. Of staat er niet, ze namen ten huwelijk en werden ten
huwelijk gegeven, ze aten en dronken, ze kochten en ze verkochten
tot op den dag dat de zondvloed kwam (Luk. 17: 251)). Maar zij
't al dat het geldgebruik needs vóór den Zondvloed bestond, eerst
in de 7e eeuw vóór Christus is in enkele steden van Klein-Azië

het munten van geld door de Overheid begonnen. In het oude
Rome zijn de eerste goud- en zilverstukken pas in 268 vóór Christus
gemunt. De Phoeniciers uit Tyrus en Sidon, die lange eeuwen den

handel in de oude wereldzee beheerschten, bleven, ook toen het
gemunt geld reeds was ingevoerd, zichzelf op andere wijze behelpen.

En zelfs nu nog wordt in China op Lag niet zoo kleine schaal
geld zonder muntslag verrekend. Geld wegen in plaats van tellen is
no bij tal van gelegenheden in zwag. En wie het wezen van het
Geld verstaan wil, moet allereerst met het feit rekenen, dat geld
oorspronkelijk geen stuk goud, zilver of koper was, maar een in

eel land veelvuldig voorkomend product.
Zoo was het bij herdersvolken zeer gewoon, om als geld een

schaap te gebruiken. Men kocht of verkocht iets voor zoo en zoo-
veel schapen, en betaalde met schapen. Het bekende Latijnsche
woord petunia voor geld komt dan ook vermoedelijk van pecus,
een kudde. Waar jacht op wild volksbedrijf was, betaalde men,
er betaalt men sons nog, met zóó en zooveel kostbare huiden, die
voor de verschillende dieren een vasten prijs vertegenwoordigden.
Then Amerika ontdekt werd, vond men dat in Mexico betaald werd
met Cacaoboonen. In het hoogland van Azië betaalde men met koekjes
van saamgeperste thee, en op de Indische kust werd vaak met
schelpen betaald. Eerst later kwam het gebruik op van staafjes
goud of zilver, of ook van stukjes tin of koper ; ook wel maakte
men gouden of zilveren ringen van een bepaald gewicht, die zich
aan een stokje of koord gemakkelijk lieten saamrijgen. Bij groote
erzendigen van waarde geeft een machtige Bank zelfs nu nog aan
taven de voorkeur. Eerst het bedrog dat opkwam, noodzaakte later
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op veiligheidsmaatregelen bedacht te zijn, om misleidig in het
gewicht en de fijnheid van het metaal te voorkomen. Op zichzelf
daarentegen was de muntslag allerminst noodzakelijk. Hadden de
kooplieden met elkaar afgesproken wat als ruilmiddel gelden zou,
en dit ruilmiddel stipt eerlijk in gebruik gebracht, er zou geen
behoefte aan Overheidsbemoeiig zijn opgekomen, en de Maat-
schappij zou zich zelve hebben gered. Maar ook hier sloop
de zonde in, en het is die zonde van misleiding en bedrog,
die de Overheid tot krachtdadig optreden gedwogen heeft. Als
wij van geld spreken, denken we vanzelf aan gouden of zilveren
specie, of ook aan papier dat er de waarde van vertegenwoordigt,
maar oorspronkelijk ligt dit in het woord geld in het minst niet in.
Geld beteekent niets dan de waarde, en het middel waarmee men
die waarde betalen kan. Geld is oorspronkelijk bijna hetzelfde als
wat wij den prijs van eenige zaak noemen. In het werkwoord gelden
komt dit nog duidelijk genoeg uit. Wat men ter bepalig of ter
verrekening van waarden alleen noodig had, was één bepaald soort
van dingen, waarmee men de waarde van alle overige digen ver-
geleek. Bij zaken van ondergeschikte beteekenis was dit aanvanke-
lijk niet noodig. Voor gewone huiselijke digen voorzag ieder in
zijn behoefte door eigen teelt of aankweekig, en voor zooveel
noodig ruilde men deze van gezin tot gezin in kleine hoeveelheden
uit. Zooveel kaas tegen zooveel tarwe. Zooveel dadels tegen zooveel
bananen, enz. Maar als men een tent, een paard, een rund moest
koopen, of een fijnbewerkt wapen, of een kostbaar sieraad, dan
moest er een algemeene waardemeter wezen, en daartoe leende zich
bij herders-volken het schaap zeer goed. Een tent tien schapen,
een paard twintig schapen, een parelsnoer vijftig schapen ; en wijl
men schapen in massa had, gaf men dan zijn tien, twintig, vijftig
schapen in ruil, en zoo werd almeer de waarde van alle digen

naar de waarde van 't schaap bepaald. Een schaap was toen geld.
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Maar natuurlijk kon dit niet voor andere volken gelden, die niet
in massa schapen teelden, want als geld kan alleen iets dienst doen,
dat ieder onder zijn bereik heeft. vandaar dat men toen al spoedig
aan het goud en het zilver voorkeur gaf, omdat het zoo klein in
omvang was, omdat het zoo weinig sleet, en omdat het door zijn
tint !n klank licht als echt herkenbaar was. En eerst toen men op

dit standpunt was aagekomen, vond ock de kleine munt in tin

of koper igag, en werd alle geld een metaal. Dit nu bevorderde
den handel ongemeen. Het maakte elken ruil zooveel gemakkelijker.
Game gaf men alles voor goud- of zilvergeld, omdat men voor
dit goud en zilver alles zelf in kon koopen wat men van noode had.
Bij verkoop of aankoop van allerlei dingen op eenmaal gaf het een
gemakkelijke verrekenig. Nooit zat men verlegen. Er was nooit
meer sprake van eieren tegen hennip, of kaas tegen wol uit te
ruilen. Men verkocht voor het nieuwe geld, en kocht zelf wat men
van noode had voor dit ontvagen nieuwe geld in. Wat vroeger

voor geld dienst deed, had geen duurzaamheid en vereischte zorg.
Zoo men iets verkocht voor honderd schapen, dan moest men die
scha pen weiden, en straks stierven ervan. Goud of zilver daaren-

tegen had geen verzorgig, alleen bewarig van noode, en bleef
zijn waarde behouden tot in legte van dagen. Dit maakte allengs
het bijeenzamelen van grooter bezit mogelijk. Wie vroeger kapitaal
wild beleggen, moest dit doen in parelen, in diamanten, in sieraden,
in k ostelijke zalven, gelijk de vorsten in Indië nog lagen tijd er
zulke schatkamers op na hielden. Maar dit kapitaal bleef renteloos,
en lion het bezit niet doen aanwassen. Toen daarentegen het goud
en let zilver voor geld gold, was het mogelijk groote schatten daar-
van bijeen te brengen, en ze door uitzettig vrucht te doen dragen.
Eerst daardoor werden ondernemigen op groote schaal mogelijk.

Eerst zoo konden groote stichtingen worden aagelegd. Kortom,
eerst hierdoor werd een uitbreidig van het maatschappelijk leven

in grootere evenredigheden denkbaar.
Ook bespoedigde het goud- en zilvergeld de afdoenig van zaken.
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Zoolag men nog het éene goed tegen het andere uitruilde, kostte
het op die manier soms uren, eer men iemand gevonden had, die
juist noodig had wat de een aanbood, en daarvoor in ruil kon geven,

wat de verkooper zelf noodig had. Maar toen eenmaal dit algemeene
ruilmiddel igag had gevonden, kon men dan ook verkoopen tegen
zóo en zooveel munt, zeker als men was, zelf voor die munt bij
een ander te kunnen inkoopen wat men zelf mee naar huis wilde
nemen. Zoo kon een ieder ter markt opgaan, zoo kon een ieder
in den winkel terstond terecht komen, zoo kon elk koopman
in korten tijd zijn zaken afdoen. Eerst gaf dit dan nog het opont-
houd van het keuren van het goud of zilver, of 't wel echt was,
en van de staafjes, of ze wel de juiste lengte en breedte of het
juiste gewicht hadden ; maar toen de aanmuntig van Staatswege
ook deze bezwaren ophief, werd het goud- en zilvergeld het
groote, almeer welkome middel, om aan de wederzijdsche behoeften
van den één en den ander in de Maatschappij op staanden voet te
voldoen. Met het aldus aangemunte geId in beurs of zak was men
overal heer en meester van zijn aankoopen, kon spaarzaamheid en
zuinigheid haar intocht doen, kon men door over te leggen zijn
bezit vergrooten, en zoo eerst is in de Maatschappij die vrije, com-
mercieele beweging opgekomen, die een ieder bevredigde, en de
gezamenlijke kracht in de Maatschappij sterkte en vergrootte. Doch
juist hierdoor werd dan ook het geld een der meest hechte krachten,
die den maatschappelijken krig in hetzelfde land saambond. Men
voelde dit, zoodra men de grenzen overtrok. In eigen krig, waar
dezelfde muntslag gold, was men aanstonds gereed. In het buiten-
land daarentegen, waar die munt niet gold, stond men aanstonds
verlegen. Eén munt gaf één nauw aaneengesloten maatschappelijken
kring. De munt van een ander land daarentegen scheidde. Ook dit
ogemak is men later te boven gekomen, door de waarde van de
munt van het ééne land nauwkeurig tegen die van het andere land
of te wegen. Later is het papieren geld, dat waarde vertegenwoor-
digde op garantie van het goud, dat in de bank lag, dezen geld-
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handel nog komen vergemakkelijken. Maar toch heeft in den wissel-
handel de Maatschappij weer zelve haar oorspronkelijke taak op

zich genomen. Wie op wissel geeft of een wissel accepteert als
betaalmiddel, rekent wel naar de marktwaarde, maar doet het als koop-

man met koopman op eigen manier af. De verdere ontwikkeling

van dezen geldhandel in schuldbrieven, aandeelen enz., kan bier
buiten bespreking blijven, wijl dit alles van algemeen gebruik en
van algemeene bekendheid is. Genoeg zoo maar blijkt, hoe de ruiI
van waar fegen waar door ruil tegen munt of geldswaardig papier

moest vervagen worden, zou de handel zijn vleugelen kunnen uit-
slaan, en de Maatschappij uit haar eersten kinderlijken staat zich
tot hooger ontwikkeling opheffen.

Deze machtige ontwikkeling nu was op zichzelf niet uit den Booze,

maar geheel naar Gods bestel, niet ten vloek bedoeld, maar ten
zeger. . Ze kwam natuurlijk en vanzelf op uit de wijze, waarop God
de menschen onderling en met de producten van de natuur in ver-
band had gebracht, en het goud en het zilver, dat deze ontwikke-
lig mogelijk maakte, was Zijn scheppig. Hij was het, die ter be-
schik king van den mensch metalen van edeler waarde stelde, die
er in elk opzicht zich toe leenden, om aldus bij den ruil in gebruik te

worden genomen. Alleen maar, ook op deze ontwikkeling van het
maatschappelijk Leven greep de zonde in. Het goud- en zilvergeld
vertoonde een mysterieuze almachtigheid. Het goud scheen al spoedig

een te zijn. Het glansde en bekoorde als metaal, en voor goud
kon men alles hebben wat het hart begeerde. Wie het miste, stond

in toenemende machteloosheid ; wie het bezat, bezat een groote
were . dkracht, werd een geheeI onafhankelijk man, kon schier aIles
aan zich onderwerpen, en in breeden kring heerschen. voor goud
was alIes te koop. Wie goud bezat, had geheel de wereld ter zijner
beschikking staan. Alles zwichtte er voor, alles boog er voor. Tot
zelfs de mensch was voor goud veil. Slaven kreeg men voor goud
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te over, en zoo de manneneer als de vrouwelijke schaamte bleek al
spoedig voor den glans van het goud te bezwijken. Aldus kwam

Mammon op. De goden waren machtig, maar ook in het goud zat
zekere almachtigheid. Wie diep in het goud zat, voelde zich aI
spoedig als een halve god. Hij had niets meer te vragen, niets meer

te duchten. Met elke honderd talenten zilvers, die hij meer oplegde,
klom zijn macht en mogendheid. Alles stond ter zijner beschikking.
Voor niets behoefde hij terug te deinzen. Zoolang zijn goud hem

niet ontstolen werd, bleef bij hem macht en geluk.
Dit bracht vanzelf mede, dat menig man van energie al spoedig

Been machtiger aandrift kende dan dit goud aan zich te trekken, op
te hoopen, en in grooten schat zich ten eigendom te maken. Daarop
werd hart en zinnen gezet. In het nastreven van dit doel gig men
al meer op. En daar er nu twee wegen waren om 't geld machtig
te worden, de eerlijke weg, en de weg van oneerIijkheid en
bedrog, kwam al spoedig de verleiding en drang op, om ook dien
oneerlijken weg niet te schuwen. En daartegenover verhief zich toen
de geest van roof en diefstal, die zelfs het leven van den reiziger
en van den stillen bewoner niet spaarde, indien men hem zijn geld
en goud maar of handig kon maken. De geldzucht werd hartstocht,
bij den één om het te hebben en er van te genieten, en bij den
ander om het geld als geld te bezitten, ten einde als echte gierigaard
zich in het bezit van dat geld gelukzalig te gevoelen.

Hierdoor nu bracht het geld in ons maatschappelijk Ieven de
viervoudige boosheid, ten eerste dat het van God aftrekt, en de
almachtigheid niet bij God, maar bij Mammon deed zoeken ; iets
wat er bovendien toe leidde, om de ideëele neiging in het maat-
schappelijk leven voor een materialistischen trek te doen wijken.
Ten tweede kweekt de magnetische aantrekkig van het geld oneer-
lijkheid, en daarnaast roof, diefstal, moord. In de derde plaats roept
het de elIendige figuur van den gierigaard in het Ieven, die bij
zijn geldkist sterft zonder ooit met zijn geld zich zelven of anderen
wel te hebben gedaan. En ten vierde voerde het geld licht bij den
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man of de vrouw van tegenovergesteld karakter tot een weelde
en verkwistinh, die karakter en persoon in zingenot deed ondergaan.
Dit ,ulles nu lag niet aan het geld als zoodanig. Ook het geld is
een gave God aan de Maatschappij als middel tot haar hoogere
en rijkere ontwikkeling. Neen het kwaad kwam ook hier uitsluitend
en eeniglijk op uit het zondig menschenhart. In dit menschenhart

woelde de zucht, om door het bezit van het geld zelf almachtig

als een god te worden. Uit dit menschenhart kwam de passie der
oneerlijkheid en schaamteloosheid op, om het geld meester te

worden. Dit zondig menschenhart inspireerde tot roof en diefstal,
en als 't niet anders kon, tot moord. Uit dit hart kwam de vrek,
en lit ditzelfde menschenhart de roekelooze verkwister, die met
zijn geld een zedelijken zelfmoord aan zich en zijn gezin beging.
Mammon is een figuur der verbeelding, die door satan ons moge
zijn voorgespiegeld, maar die toch zijn wezentrekken één voor
één uit de inblazing van ons zondig hart nam. Er kwam door
het geldverkeer een Verzoeking op, die wet de sterkste verzoeking

was die den mensch alle eeuwen door belaagd heeft. Tegen die
Verzoeking was de mensch niet bestand. Het „leid ons niet in

verzoeking, maar verlos ons van den Booze !" verstierf al meer
op de lippen. „Wat kwaad steekt er in, dat men zwoegde om
zijr bezit te vergrooten ?" was de zejfverontschuldiging, die alle
aan klacht van de conscientie terugwees. En zoo is het geld, dat ten
zegen aan de Maatschappij geschonken was, in een vloek verkeerd,
en heeft meer dan iets anders tot vergiftiging van het maatschap-
pel jk leven bijgedragen.

"re scheller steekt deze jammerlijke uitwerking van het geld op
ons maatschappelijk leven af, zoo we anderzijds rekenen met den
zegen dien het ons aanbracht. Die zegen toont zich in het stille, gewone
leven van den burger, wiens handel en verkeer er zoo ongelooflijk
door verrijkt en vergemakkelijkt is. Maar die zegen toont zich niet
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minder op het breede veld van weldadigheid, waarop men zonder

het geld alleen door verstrekking van natuurproducten werkzaam
kon zijn, maar dank zij het geld op allerlei manier voor de nooden
van de behoeftige en de lijdende menschheid zorg kan dragen. At
onze stichtingen en vereenigigen voor armen en behoeftigen, voor
weezen en weduwen, voor ouden van dagen, voor blinden, voor
krankzinnigen, voor zieken, voor hulpeloozen van allerlei aard, zijn
eerst door de invoerig van het geld mogelijk geworden. Dat geld
toch bracht de kapitalen saam, waaruit de stichting opkwam, en
voedt nog steeds door giften en contribution elke onderneming van
philantropischen aard. Zelfs voor de Kerk van Christus is het geld
ten zegen geworden. Haar kerkgebouwen, die heel het Christelijk
Europa en Amerika als bedekken, zijn alle door het geld verrezen.
De dienaren der Kerk zijn eerst door het geld vrijer en onafhanke-
lijker in hun bestaan geworden. De mission, die naar Azië en Afrika
uitgaan, zijn zonder geld in den vorm, waarin ze kunnen werken,
niet wel denkbaar. De collecten voor de armen houden de Diaconieën
in stand. De leerscholen voor hooger onderricht, die de Kerk voor
haar leeraren niet missen kan, kunnen zonder geld niet bestaan. En
ook de vrije school, die het leven der Kerk bij de jeugd steunen
moet, kan opkomen noch bloeien tenzij er geld geofferd worde. De
tweeheid van strekking, die bij elke kracht, die in de Maatschappij
werkt, voor den dag kwam, ontwaren we dus ook hier. Ook het
geld is op zichzelf neutraal. Het kan ten goede, het kan ten kwade
gekeerd worden, en welke dier twee wegen het kiest, hangt eeniglijk
of van de gesteldheid van ons menschelijk hart. Wie voor Mammon
knielt, gebruikt het ten verderve ; wie voor Christus als zijn Koning
de knie buigt, weet het zóó aan te wenden, dat het den glans van
Christus' Koningschap verhoogt.

Dit nu hangt er maar aan, wien men in zijn hart als zijn Koning
en Heere dient. Slooft en slaaft men om groot in de wereld te zijn,
dan is, of men wil of niet, Mammon onze Gebieder en Heer, naar
wien we ons voegen en wiens eere we hoog houden. Hebt ge
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daarentegen in het diepst van uw hart God Almachtig tot uw Heere
en Gebieder gekozen, en eert ge deswege vóòr alle dingen in uw
ziel het Konigschap van Christus, dan weet en belijdt ge, dat niets
van wat ge hebt, het uwe is, dat het alles aan uw Koning toebe-

hoort, en dat ge den Heere verantwoordelijk zijt voor het gebruik
dat ge van uw geld gemaakt hebt. Dan is de wezenlijke eigenaar
van uw goed en geld niet uw ik, maar uw Koning, en zijt gij
slechts de rentmeester, die het in zijn naam en tot zijn eer te
besteden hebt. In den dag des oordeels zult ge rekenschap geven
van elk woord dat over uw lippen kwam, maar ook van elken
penr ing lien ge uit uw beurs hebt genomen. De scheidslijn gaat
bier scherp langs de grens, die de heerschappij van Mammon van
het Koningschap van Christus afscheidt. Eigenlijk bedoelen u zelven
te verrijken, en zelf door uw geld machtig en onafhankelijk te
worden, en dan daarbenevens uw aalmoezen voor Christus' zaak
uitreiken, is een halfslachtig bestaan, dat geestelijk geen posifie
geeft. Ge dobbert dan bestendig tusschen uw ik en uw Koning, en
gelijk het dan gemeenlijk gaat, staat uw ik in den glans van uw
you t en uw Konig in de donkere schaduw. lets waarmeê natuurlijk
niet gezegd is, dat ge uw geld ook niet moogt aanwenden voor
het leven en de behoeften van u zelf en uw gezin, een ieder naar
den stand, waarin God hem geplaatst heeft. Dit is zelfs Gods wil.
Wie zijn eigen gezin zou verwaarloozen, ware ook in dit opzicht
ergs dan een ongeloovige. Maar het geld is nu eenmaal in deze
wereld, na het woord, de grootste macht. De macht die het verst
reikt, en het meest de begeerlijkheid opwekt. Alles hangt er daarom
voor u zelf en voor uw Konig maar aan, hoe die macht wordt
aangewend. En waar het nu vast staat, dat de geest der wereld
die macht naar Mammon keert, is het een onafwijsbare eisch, aan
elk discipel van den Christus gesteld, dat hij juist zijn geld en goed
tegen Mammon keere, en er de kracht van aan het Koningschap
van Christus, zoo in zijn gezin als daarbuiten, ten goede doe komen.

Wie van zijn geld zich zelven zegent, en Christus' Kerk verarmen
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laat, toont nog altoos twee heeren te willen dienen, iets wat geen

enkel menschelijk hart kan. Christus zelf is hier onze getuige.

XII I.

Het Spel.

Doch waarbij zal ik dit geslacht
vergelijken ? Het is gelijk aan de kin-
derkens, die op de markten zitten, en
hunnen gezellen toeroepen,

En zeggen: Wij hebben u op de
fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst;
wij hebben u klaagliederen gezongen,
en gij hebt niet geweend.

MATTH. 11 : 16 en I7.

AN lagere orde, maar niettemin eveneens van beteekenis
voor de saambindig en ontplooiig van het Maat-
schappelijk Leven is het Spel. We nemen het spel hier
in zijn meest uitgebreiden zin, zoodat er ook het

bespelen van muziekinstrumenten en het zagspel onder valt. De
kunst in hoogeren zin blijft er buiten ; die komt later afzonderlijk
ter sprake ; maar inzooverre ook de toonkunst, reeds blijkens het
spraakgebruik, zich tot spel leent, en ons het spelen en bespelen
geeft, moet ze hier onder het algemeen begrip van spel worden
opgenomen.

Het spel nu is een ogedwongen uitig van onze menschelijke
natuur, en op zich zelf ligt in het speI zoo weinig iets verkeerds,
dat zelfs van de Eeuwige Wijsheid, die in den Tweeden Persoon
der H. Drieëenheid verpersoonlijkt is, in Spr. 8 : 30-31 gezegd
wordt, dat hij „te allen tijd voor Gods aagezicht spelende was,
en spelende in de wereld zijns aardrijks, zoodat zijn vermakingen
waren met de menschenkinderen." De neigig tot het spel is alzoo
niet iets, dat strijdt met ons geschapen zijn naar den Beelde Gods
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en naar Zijn gelijkenis, maar dat er veeleer uit voortvloeit. Bij het
kind ziet ge die neiging om te spelen en dien trek naar het spel
dan ook van zelf opkomen. Ge moogt aan het kinderspel leidig

kunnen geven en het kunnen verrijken, mar te leeren behoeft ge

het spelen aan het kind niet. Een frisch en gezond kind speelt van

zelf, en een miserig en dreinerig kind, waarin geen natuurlijke trek

werkt, leert ge 't spelen toch nooit. Ge kunt 't kind wel speelgoed

geven, maar noodzakelijk is dit niet, en al te veelsoortig en te zeer

fgewerkt speelgoed onderdrukt veeleer den lust in het spel bij het

kind, dan dat het dien aanmoedigt. Met iets wat 't vanzelf bedacht,

gevonden of gemaakt heeft, speek het kind veel liever dan met uw

prachtige speeldoozen. En ook dit ligt in den aard der zaak. Het

spel toch is in zijn wezen niet anders dan een bezig zijn met het

1 chaam, of een bezig-zijn met den geest in volkomen onafhankelijkheid,

geheel naar eigen inval, aandrift of inspiratie. Achter ons gewone

doen zit het heilig moeten, sterke drang en dwang van taak en

roeping; het is alles plichtmatig, onvrij en noodzakelijk; hetzij dan

dat die dwang en noodzaak komt van anderen die ze ons opleggen,

o wel dat de ernst van ons eigen bedoelen er ons zelf toe venplicht.

Tegen dit gedwongene nu van het moeten stint het spel als vrije
actie over. Wie moet, is bij dit moeten gebonden aan allerlei regelen,

allerlei voorschriften, en allerlei hinderpalen staan hem in den weg.

A s hij in heel iets anders lust zou hebben, moet hij dit hem lieve

laten, en zich beijveren in wat hem niet aantrekt. Tusschen plicht

en neiging gaapt gedurig een klove, die slechts hooger ernst over-

ugt. Vandaar de prikkels, die gedurig werken moeten om iemand

aan zijn plicht en taak te binden, en de straffe hand, die soms moet

aagelegd om hem te houden bij wat hij liever glippen liet.

Doch nu komt het spel om 't kind, om den mensch uit die onvrije

in een vrije wereld over plaatsen. Als de taak of is, kan men

tweeërlei doen ; òf genot zoeken in het niets doen, óf zich vermaken
in het anders doen. Het eerste kweekt den luiaard, het tweede het

fr ssche karakter. En dat anders doen is nu vanzelf spelen, waarin
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't spel dan ook besta. Men heeft dan een behoefte, om als de taak
of is, toch bezig te zijn, maar wil nu bezig zijn op eigen manier ;
niet met een bepaald doel; aan niets en niemand gebonden ;
geheel den teugel vierend aan zijn zin en lust; niet aan de koude
werkelijkheid, maar aan de rijke verbeelding zich aansluitend ;
en in die wereld der verbeeldig naar hartelust te werk gaande.
In het spel maakt men van alles wat men wil. Men geeft onder
kinderen elkaar andere namen. De een is papa, de tweede mama,
de derde is tante, de vierde is de bode, de hond is de wolf,
en zoo krijgt alles, mensch, dier of dig, een naam of betee-
kenis uit de pure fantasie. Men speelt dat men in den Haag is,
terwijl men zeer goed weet dat men op Urk zit. Een moet zich
ziek houden, die zeer goed weet, dat hij perfect gezond is. Al dat
spelen van kinderen onder elkander is pure verzinnig, waarmeê
men speelt' en toovert gelijk men goed vindt ; maar bijna altijd
spelen de kinderen dat ze groote menschen zijn, en plaatsen zich
op die manier in een eigen, verzonnen Leven. Een ander maal zal
dat spel zich niet op de fantasie richten, maar op betoon van
kracht, wie het hardst loopen, wie het hoogst sprigen, wie 't ]agst
hinken kan. Weer een andermaal zal men exercitie van vindig-
rijkheid en geheugen en nadenken houden, door raadsels op te geven.

Dan weer zal 't een spel op goed geluk zijn, als men met den
blinddoek voor oogen de personen zoeken moet. Kortom, op allerlei
manier zoekt 't kind voor hand, hoofd of hart een bezig zijn in

volle vrijheid, vrij vooral van plicht en taak.

Nu doet zich reeds bij het spelen van onze kinderen het ver-
schijnsel voor, dat ze medespelers buitenshuis zoeken. Ook de
kinderen van eenzelfde gezin spelen wel met elkander, vooral in
de prilste jeugd, maar als de kinderen even opgroeien, geeft toch
het saamgaan met andere kinderen aan hun spel eerst den waren fleur.
Er worden kinderen van buitenaf gevraagd om met hen te spelen,
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of ze worden zelve gevraagd om bij anderen to komen speIen ; of
ook ze gaan met andere kinderen de straat op of de wei in. Dit
Iigt nu ten deele zeker daaraan, dat een kind niet dan hoogst zeld-
zaam een kind, dat even oud is, in eigen gezin vindt ; dat meisjes
eerst meisjes, en jongens aanvankelijk jongens zoeken, en dat dit
in eigen gezin niet altijd lukt. Later slaat dit weer om en doet zich
het omgekeerde bezwaar thuis voor. Ook komt het voor, dat een
kind wel buitenaf, maar niet in eigen huis een kind van zijn soort,

aard en inborst vindt. Reeds op zichzelf trekt ook de variatie
Een kind van de buren bregt leven, een ander element in

den krig. Maar hoofdoorzaak van deze neiging om 't vreemde kind
e zoeken, is en blijft toch de saamhoorigheid van mensch en mensch,
en aller inzijn in het organisme der ééne menschheid. Het is de
gemeenschapstrek, die in onze kinderen vooraI bij het spel uitkomt;
a reeds hieraan ziet men, hoe ook het spel behoort onder die

verreikende factoren van ons menschelijk leven, die ons het gezin
nit en in de maatschappij brengen. Spel vereenigt. Alleen gaat
't spelen niet. En het brengt op voet van gemakkelijker omgang

saam en bijeen, wat anders stijf kings elkaar heen leeft. Vandaar
dat het spel welterdege mee rekent als maatschappelijk saambindende

en maatschappelijk mensch aan mensch snoerende kracht.
Die beteekenis zou het spel natuurlijk niet bezitten, indien het

tit onze kinderwereld beperkt bleef, maar juist dit is niet het
g eval, en moet het niet zijn. Als de ouderdom en de grijsheid daar
1 -s, en stramheid der spieren de vrije beweging bemoeilijkt, moge
N oor vele spelen de lust er uitgaan, toch stelt zelfs de oude van
c agen zich dan schadeloos op ander gebied door schaakspeI, toon-
kunstspel, het zien naar spelen van voorstelling en dies meer.
I)och de oude dag nu daargelaten, verzelt het spel ons menschelijk
I even aI zijn stadia, ook al neemt het gedurig een ander karakter
aan. Juist om de strakke inspannig, waarin men zijn dagtaak

volbrengt, heeft men behoefte aan ontspannig en uitspannig, twee

beeldspreukig gekozen woorden, maar die de zaak toch niet onjuist
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uitdrukken. Zoolang het paard den wagen trekt, is het in het lemoen
of aan den disselboom vast, zit bekneld in het tuig, draagt in den
bek de stang, loopt aan den teugel en hoort de zweep achter
zich. Dat is ingespannen zijn. Maar mag het naar de wei, dan vaIlen
at die banden, dan gaat het uit zijn beklemming, draaft huppelend
het land in of roll zich in het malsche gras spelend om. En dat
is het ontspannen of uitgespannen zijn. En zoo nu heeft ook de
mensch gedurig ontspanning noodig, ontspanning voor den geest,
ontspannig voor het lichaam. Blijft die uit, dan lijdt de stemmig.
Het eentonige van het alledaagsche leven stemt somber, dooft den
moed, wekt verveling. De vele verdrietelijkheden en moeilijkheden van
het leven maken onze gal te zeer werkzaam. Vooral personen van melan-

cholieken aanleg kunnen op die manier geheel in hypochondrie verval-
len. En juist de ontspanning die het spel geeft, is het natuurlijke en van-
zelf geboden middel, om deze wolk der somberheden te doen af-
drijven. Maar ook omgekeerd, als hooge vreugde het hart vervult,
en de feeststemming zich van ons meester maakt, sprak altoos de
behoefte, om deze vreugde ook in het spel te uiten, tot zelfs in
het heilige toe. Mirjam met haar maagden speelden, zogen en dansten
toen Israël de Roode Zee achter zich had, en David speelde en
danste voor de Ark uit, toen deze naar Sinaï's heuvelvlak werd
opgevoerd. Volksfeesten zijn dan ook ondenkbaar zonder dat er zich
't spelen op allerlei muziekinstrument en het zich vermeien in allerlei
volksspelen meê verbindt. Zeker, ook feestdagen worden misbruikt
en Ioopen soms uit op uitgietig van brooddronkenheid, maar op
zichzelf is het houden van feestdagen onmisbaar voor het

volkshumeur, en in het blijgeestig houden van dit volkshumeur ligt met-
terdaad volkskracht. Ten strijde trekt een Ieger moediger en be-
zielder op, zoo de muziek indringend en ernstig spelend voorop-
gaat. Men weet wat wonderen de jonge tamboers van Napoleon
uitrichtten. Er moet nu en dan brekig in het leven komen, ons
instinctieve Ieven moet of en toe ons denkend en plichtsleven op
zij zetten, men moet zich eens kunnen geven zooals men is, men

9
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inoet dit niet in de eenzaamheid, maar met anderen saâm kunnen

doen. En bij al deze ontspannig, op wat voet ook ingericht, komt
Roos het spel weer opduiken. Bij een bruiloft zelfs van lieden op

reeds gevorderden leeftijd, wil men muziek, wil men voorstellingen
even, wil men allerlei gezelschapsspelen meêspelen. Men heeft dan

behoefte uit zijn stijven Hollandschen plooi te komen, en spieren,
zenuwen, hersenen te ontspannen, en aan de gal hare heerschappij
cver ons gemoedsIeven te betwisten.

Ons volk komt daarbij, vergeleken bij andere volken, stellig achter-
a an. Onze aard is niet los, maar eer stiff, en als we uit die stiff-
h eid uitkomen, en los worden, slaat het karakter van ons yolk licht
in ruwheid en ogebondenheid over. Onze volkszag is niet
ontwikkeld, goed zigen kan een groep uit ons yolk maar zelden, de

volksdans is bier niet inheemsch, onze volksfantasie is sober
aangelegd, we hebben voor de ontspanningsuren geen hoogen aanleg.

De grens aan het oosten over, hoort ge in Duitschland daarentegen
oe el schooner zang, veel rijker toonkunstspel, en beweegt zich alles
in beteren sier. En komt ge in Italië of Spanje, of ook maar in

ankrijk, dan ziet ge terstond, dat de aanleg voor een goed yoIks-
feast in het zuiden en westen veel geschikter is dan bij ons. Zelfs
in België valt dit reeds op te merken. Toch is daarom het speI van
al erlei aard ook bij ons steeds vrij sterk ontwikkeld geweest. Het
kolven, het kegelen, het schieten naar de gaai, het rigsteken en

ringrijden was hier van oudsher inheemsch. Het schaatsenrijden was
steeds een echt Hollandsch vermaak. Als het ijs zich even vlijde,
vlamden in Friesland de oogen van jog en oud reeds op. Zelfs
ken men zeggen, dat eer met name in Egeland de lichaamsspelen
zich zoo krachtig ontwikkelden, deze soort spelen in ons land, in
or zen bloeitijd, terdege hebben gebloeid. Nu verval hun deel is,
nu bootsten we de Engelsche spelen na. Of dit voor onzen yoIks-

& rd winst of verlies beteekent, zij nu daargelaten. We wijzen er
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slechts op, dat het volksspeI ook hier te lande in onze Calvinistische
bloeiperiode een zeer hooge beteekenis heeft gehad, en dat alleen
het pseudo-Calvinisme aan alle spelen zijn haat zwoer. Wat hiertoe
aanleidig gaf, komt zoostraks ter sprake, thans zij er slechts op
gewezen, dat de drang naar spel en ontspanning ook hier wel waar-
lijk gevoeld is, en zich op allerlei doeltreffende wijze heeft geuit.
Men zocht het spel voor vrije lichaamsbewegig, men zocht het spel
voor vrije geestesoefenig, men zocht het spel ter bevrediging van
zijn fantasie. Zelfs zoo ontvankelijk was ons yolk voor poëzie, dat
Cats als dichter een plaats in ons volksleven wist te veroveren,
zooals dit aan bijna niet één dichter, bij wat yolk ook, gelukt is.
De vatbaarheid voor poëtisch genot, zij 't ook op lage schaal, zat
er bij ons volk nog in. Schommel en wip, stuivertje verwisselen en
hardloopen, biljartspel enz. sterken de lichaamsbewegigen. Raadsels
raden, dammen, schaken en wat niet al oefenen de geestelijke facul-
teiten. Zelfs speelde men in het klein komedie om de fantasie te
bevredigen. Op alle terrein zocht en vond men ontspanning met
vrije inspannig gepaard. Dat hield ons lichaam toen blijmoedig,
onzen geest frisch, en het zijn niet de slechtste dagen uit ons natio-
nale leven geweest, toen dit breken van den ernst van het leven
door het spel, wel te verstaan door een onschuldig spelen, nog
vaderlandsche gewoonte was.

Maar natuurlijk, ook hier kwam de zonde zich in mengen, en bedierf
het spel almeer op elk terrein. Drieërlei werkte hiertoe mede : het
geld onzedelijk bedoelen, en de zucht om van de Fortuin instee
van God Almachtig zijn hell te verwachten. Het om geld spelen
drog bij alles in. Bij het biljartspel, bij het kaatsspel, bij het damspel,
soms zelfs bij het anders zoo edele schaakspel. Als er geen geld
als inzet was, deed men zijn best niet. Ook vroeger had men dat
wel gevoeld, maar loofde toen prijzen uit, lets wat altoos veel
nobeler karakter toont dan het spelen om baar geld. Vooral bij het
mastklimmen droegen die prijzen in alIe steden een eigenaardig

karakter. De prijzen higen dan omhoog, en men moest tegen de
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gezeepte mast op, om er die prijzen of te halen. Maar die idee
van een pnijs ging almeer teloor, en geld werd hoofdzaak. Vooral
het kaartspel heeft er dat om geld spelen ingebracht. AIleen het
dominospel wist er zich nog lag aan te onttrekken, tot ook dit ten
slotte voor de verleiding bezweek. Vooral hieruit verklaart zich de
tegenzin, dien het kaartspelen in onze kringen almeer begon in te
bcezemen, zoodat men zeer wel zeggen kan, dat het kaartspel bij
ons thans contrabande is geworden. Het geld had ook dit, dat het

't vaIsche spelen bevorderde, en mee hierdoor het kaartspeI geIukkig
in miscrediet bracht. Op zichzelf is het kaartspel natuurlijk even
onschuldig als andere spelen, deels op vernuftige vinding, deels op
good geIuk drijvend, maar het misbruik bracht het onder ons, en
terecht, in onbruik. Gelijke uitwerkig had de zonde, zij 't ook op
ane ere manier, door het zich mengen van het onzedelijke in het
spel. lets wat zich met name voordeed bij den dans en bij de
koniedie, Beide zijn in bun aard onschuIdig, en zoolang ze bij
onze kinderen in dien staat van onschuld blijven, wekken ze
niemands tegenzin. Men ziet het graag dat kinderen huppeIen,

springen en dansen, en men vindt het aardig als ze op hun wijze
komedietje spelen. Maar op later leeftijd mengen de passies zich
hien n, en hierdoor ging maar al te spoedig het onschuldig karakter
teloor. Bij den dans behoeft dit geen nadere aanwijzig, en ook ons
tooneel zonk er geheel onder weg. Volksvertooningen liet zelfs
Calvijn te Genève op de openbare markt spelen. Wat kwaads zou
er cok in steken, om een historisch drama of een zedespel door
levende personen te doen vertoonen. Maar allengs werd de komedie
een tooneel van beroepsartiesten, en Coen hier ook de vrouw zich in
mengde op een wijze, die alIe schaamte ten leste terzijde wierp, en schier

aan e Ike vrouw het deugdzaam blijven onmogelijk maakte, ontaardde het
tooneel zelf al spoedig in een vertoonig van schaamtelooze onzedeIijk-
heid en zonde, zoodat het niet anders dan slechten invloed van zich
kon doen uitgaan. Een deugdzaam spel trok niet. Een vuil stuk bracht
geld bij hoopen op. En zoo is allengs heel ons tooneel ontaard.
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Maar toch, het diepst greep de zonde in het spel in, toen schier
uitsluitend het hopen op kans en op goed geluk het spel gig be-
heerschen. Hoe minder de geest zich bij het spel had in te spannen,
hoe meer men er op uit was, om in 't spel de Fortuin te aanbidden,

en bij de Fortuin eigen fortuin te zoeken. Dit voedde de verborgen
gedachte, dat er nog weI een andere macht dan God is, bij wie
men zijn geluk kon beproeven, en zoo kwam voor het geldzuchtig
hart de Fortuin op de plaats te staan, die alIeen aan God toekomt.
Vergeten werd, dat wel het lot in den schoot wordt geworpen, maar
dat het beleid daarvan bij den Heere is. Maar neen, het beleid van
het geldspeI zou nimmer bij God, maar eeniglijk bij de Fortuin zijn,

en de gunst van die Fortuin zou men zich pogen te verwerven.
Dit doodde alle religie, werd afgoderij in schaamteloozen vorm, en
zoo is toen het lotspel, de speelbank en de weddenschap bij wed-
strijden opgekomen, die maar al te vaak in volkomen finantieeIe
schipbreuk en zelfmoord geëindigd zijn. Later is dit roekelooze
spel op de beurs overgebracht, en vond in de speculatie op de
beurs haar voleindig. Het gevaar dat hierin school, is voIstrekt
niet terstond igezien. Soms zelfs zijn oudtijds kerken uit lotspel
gebouwd, zijn er weldadigheidsloterijen door vrome Christenen
ingevoerd, en meer dan één belijdend Christen, die gruwde van het
kaartspel en de speelbank uit de hoogte veroordeelde, zag er toch
niets geen kwaad in, om aan de specuIatie op de beurs mede te
doen. Zoo weet de zonde het geestesoog te verblinden. Het zoeken
van de beslissing door het lot kan geoorloofd en zelfs geboden zijn,
zoo men den Heere zijn God daarmee om de beslissig kan vragen.
Maar alle lotspel, dat niet in afhankelijkheid van God ge-

speeld wordt, dat alleen aast op de gunst van de Fortuin, is reeds
daarom geoordeeld. Bij het spel, dat naar zijn oorspronkelijke be-
doeIing ontspannen en den geest verfrisschen moet, wordt de

speler door alIe lotspel veeleer in duizend angsten gekneld. Het
benauwt in steê dat het ontspannen zou. Het zoekt Mammon in
plaats van den Heere, en hoe meer het gelukt om het lotspel tegen
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te gaan, hoe meer gevaren van het volksleven zullen worden
afge-wend end. Vooral de Overheid moet ophouden, dit lotspelen in geId
d or haar eigen Staatsloterij aan te moedigen. Het heet dan wel

d ze dit doet, om aan verkeerde loterijen den pas of te snijden.
Naar zonde wordt nooit door zonde gekeerd. En hoe onschuldig
ook het kienen om enkele centen moge schijnen, toch voedt en
kiveekt het den trek bij het kind, om door het lot geld machtig te

worden, en werkt daardoor altoos verkeerd.
Ontegenzeglijk heeft dit alzijdig insluipen van de zonde in het

spel, voor wie vroom leven wil, het terrein van het speI zeer beperkt,
ook daardoor, dat het spel op maatschappelijk gebied ons en onze
kinderen zoo vaak in aanraking brengt met personen uit krigen,
wear een geheel andere levensopvatting heerscht, iets wat zoo licht
verleidend kan werken. Men voelt gedurig, dat men zijn kinderen
niet met alle andere kinderen kan laten omgaan, en zelf voelen
we, hoe de omgang met lieden van geheeI anderen zin aItoos
slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. De toestand is nu eenmaaI
zó5, dat wie van Christeiijken huize is, zonder onderscheid alle
spelen te mijden heeft, waarbij het geld inzet, de zedeiijke standaard
gezonken, en de Fortuin de beheerscheresse is geworden. En ten
an deren dat wij voor ons en onze kinderen deze spelen goeddeels
op eigen terrein hebben te zoeken, waarbij vooral de oprichting
van Christelijke zag- en muziekgezelschappen, van Christelijke
jor geiigen- en meisjesvereenigigen en zooveel meer hulpe kan
bie den. Alleen hiervoor wachte men zich, dat men om het misbruik
he gebruik van het spel niet in den ban doe. Lichaamsspelen zijn
voor ons noodig, om het lichaam gezond en op kracht te houden ;
spelen van geestelijken aanleg zooals domino-, dam- en schaakspel
zijn voor ons onmisbaar ; gemegde spelen die deels het lichaam
oefenen en deels den geest scherpen, zooals het biIjart, de kolfbaan
en::., mogen niet uit ons leven geweerd worden. Alle creatuur speelt.
De dieren spelen en Gods egelen spelen voor zijn heiligen troon.

He spel staat nu eenmaal tegen het sloven en slaven over. Het

•
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brengt een ontspannig, waaraan ook onze menschelijke natuur
een ingeschapen behoefte heeft. Het is een der vele factoren, die
het maatschappelijk leven saambinden, instandhouden en veraage-
namen. En de kunst is maar, en zal in toenemende mate worden,
om voor ons en onze kinderen ook op het spel zulk een eigen
stempeI te drukken, dat het insluipen der zonde zooveel doenlijk
gekeerd worde, en het spel gericht, en eenigIijk gericht, worde op
het doel, waartoe God het spel ook aan den mensch, en in den
mensch den zin en den lust voor het speI, gegeven heeft.

XIV.

De Vrouw.

En Adam is niet verleid geworden;
maar de vrouw, verleid zijnde, is in
overtreding geweest.

1 TIM. 2 : I4.

ENSLOTTE eischt onder de beteekenende factoren van
bet maatschappelijk leven de vrouw nog een afzonder-
lijke besprekig. Moge al de hoofdroepig van de vrouw

in het Gezin liggen, en al moge niets dwazer zijn, dan
de pogig in onderscheidene landen door vermande vrouwen aan-
gewend om in den Slaat met den man gelijk te worden gesteld,

ontkend kan niet, dat zij ook in de Maatschappij niet alleen thuis
hoort, maar er een geheel eigen plaats inneemt, en dat Naar invloed
op het maatschappeIijk leven bijna geen grenzen kent.

Men kent het spreekwoord, dat bij alle intrigues een ieder op de
lippen komt : cherchez la femme, d.w.z. Ga na, wie de vrouw is,
die dit spel heeft opgezet. En wat óók de aandacht verdient is,
dat de Heilige Schrift ons in het boek der Openbarig van Johannes,
in de „groote hoer", als vrouw, het beeld teekent van de verdervende
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macht, die in de toenmalige Maatscbappij door de vrouw werd
uitgeoefend.. Dit beeld taclt strekt om to doen uitkomen, hoe het

kwaad dat toen het leven verdierf, niet zoozeer uit den man, maar
veel meer uit de vrouw was opgekomen. Van Izébel verhaalt de

Schrift ons hetzelfde. Niet alsof de invloed, die van de vrouw

uitgaat, noodzakelijk ten verderve moest Leiden. Integendeel leert de
Schrift ons een geheele reeks van vrouwen kennen, wier invloed
uitnemend was, en nu nog komen ze ieder vanzelf in de gedachte,
e uitnemende Christenvrouwen, die in ons land en in andere landen

c en toon van het volksleven geadeld hebben, en schier niet dan
zegen van zich lieten uitgaan. Maar 't zij ten kwade, 't zij ten goede,

c e beteekenis van de vrouw in het maatschappeiijk Ieven reikt stellig
verder dan die van den man. Uit mannen èn vrouwen is de

Maatschappij saamgesteld ; maar over het algemeen kan gezegd,
dat de invloed van de vrouw op den man grooter is, dan de in-
vloed van den man op de vrouw. In officieele zaken en publieke
aangelegenheden is dit niet zoo, maar de Maatschappij biedt uit
haar aard in alle breedte en lengte allereerst een vrij levensverkeer
am, waarop allerlei geheime, verborgen kracht kan inwerken ; en
die stille kracht nu, die titel noch ambt bezit, gaat in veel sterker
mate van de vrouw uit dan van den man. Adam was de heer der
Schepping, maar de invIoed van Eva ten kwade was op Adam
s erker, dan de invloed ten goede van Adam op haar. Zij is in over-
t! edig geweest, en door haar is ook de man verleid.

Daarbij komt ten tweede, dat vrouwen zich gemeenlijk nauwer
aaneensluiten dan mannen. Haar omgang onderling is intiemer van
acrd en vertrouwelijker van manier. Het gesprek van vrouwen onder
e kander draagt gemeenIijk een geheeI ander karakter, dan dat van

mannen onderlig. Al wat vrouw is, voelt zich altijd door de supre-
matie van het andere geslacht min of meer gedrukt. Dit besef van
gedruktheid leidt tot onderlinge verstandhouding, een verstand-
houding, die al spoedig den vorm van zeker complot aanneemt. Ze
overleggen saam, ze zinnen saam, ze kouten saam, en denken zich
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aI spoedig als een eenheid, die een eigen terrein te verdedigen
heeft. Vandaar dat het gesprek onder meisjes en vrouwen aanstonds
beter vlot, veel spoediger een intiem karakter aanneemt, en, als ze
even aan het praten geraken, schier geen eind neemt. Een behaag-
zieke vrouw is er op uit om gevierd en bewonderd te worden. Ze
zoekt invloed. Ze is niet tevreden, aIs men geen notitie van haar
neemt. Het Iigt in haar aard en natuur, dat ze gaarne de aandacht
trekt, en dat ze door haar mimzaamheid en vriendelijkheid de gunst
poogt te winnen van mannen van invloed in haar krig, om door
hun invloed haar eigen invloed te verrijken. Daar nu de man in
den regel voor de toegenegenheid van zulke vrouwen niet onge-
voe lig is, gelukt het haar maar al te vaak, enkelen dezer naar haar
hand te zetten, in zekere of hankelijkheid van zich te brengen, en
zoo hen te gebruiken als instrumenten voor de sterkig van haar klein
koninkrijkje. De bladzijden zijn niet te tellen, waarop de historie
ons van de exploten van zuIke invloedrijke vrouwen verhaaIt.
Juist doordat ze meest achter de schermen blijven, kunnen ze dezen
haar invloed laten doorwerken. Ze zijn daarbij veelal meer slim
van aanleg dan schrander, ook al heeft 't aan zeer schrandere
vrouwen niet ontbroken. Deze sIimheid van aanleg leent zich vanzelf
tot de stille intrigue. Als er gevaar komt, trekken zlj zich terug,
en laten den man voor de gevolgen opkomen. En zóó is de rust
niet weer teruggekeerd en het gevaar geweken, of ze halen haar
spinnewiel weer voor den dag, en spinnen aan den draad van haar
intrigue voort. Soms is geheel het leven van de vrouw aan dit

winnen van kwaden, althans gevaarlijken invIoed gewijd. Natuurlijk
geldt dit in die hooge mate alleen van zoodanige vrouwen, die door
haar hooge positie, haar connecties en haar persoonIijke aantrek-
kigskracht, zich hiervoor de middelen zien geboden. Maar wat in
de hoogere sfeer alleen rijke, hooggeplaatste vrouwen vermogen,
wordt toch, zij 't al op veel kleiner schaal, ook in de gewone
Ievenskringen door meer dan één ordinaire vrouw in praktijk gebracht.



138	 PRO REGE.     

Er zijn nu eenmaal, onder de vrouwen evengoed als onder de
mannen, onbeduidende, gewone en hoogstaande personen, en het
spreekt vanzelf, dat de invloed, die van deze drie soorten uitgaat,
zeer onderscheiden is, zoowel wat haar invloed ten goede betreft,
als wat aangaat haar invloed ten kwade ; maar naar welke schaal

die invloed ook moge uitgaan, altoos hebt ge met vrouwenaard te
doen, en het is die vrouwenaard die aan den invloed der vrouw
vorm en wezen leent. Dezulken die den man nabootsen, schakeIen

we hier uit. Haar pogen is toch juist, om te schijnen wat ze niet
zijn, en haar vrouwenaard te verloochenen. Maar wat gewicht leggen
deze enkele afgedoolden in de schaal tegenover de milIioenen van
vrouwen die op aarde leven ? Ze halen aIlen saam het eerste
honderdduizend niet. En de overgroote massa die vrouw bleef en
steeds blijven zal, kan niet anders en doet niet anders dan op de
maatschappij inwerken, deels met die lichteffecten, maar ook deeIs
met die schaduwtinten, die met den aard der vrouw als vrouw
samenhangen. Een vnouw is voor het gezellig saamleven zooveel
rijker begaafd dan een man. Reeds van de joge dochter geIdt dit
in vergelijk met den jongen man. Ze vult meer. Er gaat meer

magnetische werking van haar uit. Ze doet het anders stijve leven
;melten en maakt het vloeibaar. Tot zelfs over niets weet ze altijd
ets te zeggen, en mits ze het gevat en aardig zegt, doet het toch

zijnwerking. De man is altoos met de boomen, zij met de bloemen
bezig. Het kleine boeit haar, en bij die duizend kleine digen in
het Ieven, waar de man overheen loopt, staat zij stil, zint en broedt
er over, en maakt er iets van, dat toch soms zeer intenessant is.
Soms, dat behoeft wel nauwelijks opgemerkt, kan dit hagen blijven

in beuzelingen in zeuren overslaan en dan ongemeen saai en
vervelend worden. Vooral, zoo meer op breed en lag verhaal, dan op

pittige en puntige opmerking wordt gedoeld. Dan wordt het een
draadverhaai zonder eind, onder allerlei nietige bijzonderheden be-

dolven, en morgen en overmorgen, even nietig als 't is, met dezelfde
taaiheid herhaald. Maan wie zoo beuzelen zijn dan de carricaturen
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van de echte vrouw ; de vrouw naar haar aard leeft in het kIeine,
speelt met het kleine, en leent aan het kleine haar vernuft.

Natuurlijk scheelt dit naar stand, opvoedig en talent, maar toch

vergist ge u, zoo ge de invIoedrijke vrouw alIeen in de salons van
hoofdstad en residentie zoekt. Tot zelfs op onze meest afgelegen
dorpen vindt ge onder de vrouwen die meetellen, er altoos een
enkele die in haar kleinen kring den toon aangeeft, tot wie de overige
vrouwen opzien, op wier gunst ze gesteld zijn, en die daardoor
zeker sociaal gezag uitoefent. In geen gezelschap van joge meisjes
of volwassen vrouwen kunt ge worden binnegeIaten, of binnen
't half uur weet ge precies wie er de vocalen zijn, en wie als
consonnanten dienst doen. Tot zelfs in stegen en sloppen behoeft
ge bij een burengerucht slechts even in te loopen, om aanstonds te

weten, welke vrouw in die steeg voor „doyenne" speelt. Want of die
naam van „doyenne" eigenlijk al in de zeer hooge diplomatieke kringen
thuis hoort, wat haar in die krigen kenmerkt, is precies hetzelfde wat
ge in zulk een slop of steeg kunt waarnemen. Onder meerdere vrouwen
is er altoos één die naar de oogen wordt gezien, naar wier smaak
en oordeel men zich richt, op wier goedkeurig men prijs stelt,
en wier intimiteit men daarom zoekt. Het fijnere of het ruwere van
den vorm scheidt de standen, maar wijzigt den vrouwenaard niet
in zijn wortel. veel sterker dau onder de mannen plaatst die aard
onzer vrouw en vocalen en consonnanten naast elkander, verbindt
ze en doet ze zich aaneensluiten. Zelfs in den kus, waarmee
vrouwen elkaar steeds ontmoeten en van elkaar scheiden, spreekt
die nauwere intimiteit zich uit. Zij 't al in groepen igedeeld, elk
groepje vrouwen vormt, veel meer dan bij de mannen, een compact
geheel, en toon en wijze van doen wordt in haar krig veel sterker
door een enkele invloedrijke vrouw beheerscht. Het is haar invloed,

die zich door alle geIedigen van zulk een groep voortplant. Dit
werkt terug op het Gezinsleven ; en die invloed werkt gestadig om
den man te leiden waar men hem hebben wil. Door het compacte

van het geheel werkt dan eenzelfde invloed op heeI den kring van
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mannen, die tot deze groep behoort. velen denken dan wel, dat de
mannen het doen, maar feitelijk doen het de vrouwen, zij 't aI in
den regel door de mannen. En het is op deze wijze, dat heeI
't Iand door, ja, heel de beschaafde en onbeschaafde wereld door,
de vrouw, als resultaat van den aard, die bij de Scheppig in haar

gelegd is, op heel het maatschappelijk leven een stille kracht oefent,
die minder in het groote dan in het kleine, maar dan ook juist door
het vele kleine den gang van het leven bepaalt.

Die invloed nu werkt, zoo de vrouw goed voor haar God staat,
op heel de Maatschappij en op elken kring in die Maatschappij
altijd ten zegen ; maar ook, zoo dikwijls in dien invloed het zondige
in de vrouw zijn Joel najaagt, altoos ten vloek. In het Oosten, en
met name onder den Islam, is de publieke Maatschappij zoo goed
als uitsluitend een maatschappij van mannen, en de vrouw blijft
in haar Harem. Vergelijkt men nu het gezelschappelijk leven in het
Christenland, waar de vrouw vrij verkeert en haar invloed oefent,
met het soortgelijke leven in zulke landen, waar de vrouw van het
gemeenschappelijk leven is uitgesloten, dan springt aanstonds het
verschil in het oog. Men vindt onnatuur voor natuur. De zenuwen
van het maatschappelijk leven zijn er overspannen, en het teedere
spierleven van het maatschappelijk lichaam ontbreekt er geheel.
Hetzelfde is vaak ook opgemerkt bij groote legers, die soms jaren
buiten ons maatschappelijk leven waren gesloten. Mannen alleen

maken geen maatschappelijk geheel. Op de schepen van oorIog is
vooral in vroegere eeuwen, toen de reis zoolag duurde, gelijke
indruk ontvangen. Niet alleen in het Gezin, maar ook in de Maat-
schappij is de vrouw onmisbaar. Ontbreekt ze, dan Ioopt elk rad
stroef en knarst en kraakt, en eerst als zij weer haar olie op de
raderen druppelt, loopt heel het raderwerk der Maatschappij glad,
vlot en vanzelf. Wat de Schrift zegt, dat de vrouw aan Adam
gegeven werd, opdat ze als een hulpe tegenover hem zij, is allerminst
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uitsluitend bedoeld met het oog op het sexueele leven ; integendeel,
het geldt van heel ons leven, in al zijn vertakkingen. Een wereld
van enkel mannen ware een ondenkbare misgreep in de Schepping

geweest. Eerst door de vrouw verkrijgt het !even der Maatschappij
zijn volledig karakter. Waar zij ontbreekt is een leemte, die aan-
stonds door een ieder wordt gevoeId. Haar taak en roeping kan
geen man overnemen, evenmin als de vrouw de taak kan overnemen,
die voor den man beschikt is. De vrouw verrijkt, de vrouw ver-
warmt, de vrouw veredelt ons menscheIijk leven. Zij zingt uit een
toon, waaruit wij, mannen, niet zingen kunnen ; en niet bij gevaI,
maar opzettelijk is aan den man zulk een sterke neigig tot de
vrouw ingeschapen, dat beiden niet botsen tegen elkander, maar
beider leven in één rijker, voIler en gelukkiger leven saamvloeit.

Doch juist deze hooge beteekenis van de vrouw voor het maat-
schappelijk leven maakt haar invloed dan ook dubbel gevaarlijk,
zoodra deze een zondig karakter aanneemt. Dan toch wordt de
eerlijke omgag in een weefseI van listige intrigues omgezet, de
ijdelheid wint hand over hand veld, en ten slotte slaat de kuischheid
die de echte vrouw siert, om in bandelooze weIlustigheid. ZooIag
hooger beginseI de vrouw bindt, en tegen de zonde in haar eigen
hart beveiIigt, is ze oprecht, gespeend aan ijdelheid en in het uiterste
der kuischheid haar vrouweneere zoekend. Maar Iaat het hooge
beginsel haar Ios, wint in de Maatschappij een Tosser toon veld,
en komt hierdoor ook het zondige in de vrouw meer naar voren,
dan wordt het gaas der schaamte steeds doorzichtiger, wordt zelf-

verheffing op zinnelijk schoon regel, is pronken met kleedij en sieraad
haar lievelingsbezigheid, en spat ze ten slotte in zinnelijke orgieën
uit, nog erger dan de man. Ogelooflijk droef is dan ook in de
historie van aIIe volken het verhaal van het kwade en zedebeder-
vende, door de zinnelijke vrouw in het maatschappelijk leven aan-
gebracht. Om het meesterschap van den man wordt dan gelachen.
De band van het huwelijk wordt veeI to klemmend geacht; de vrije

liefde voorgesproken. Echtbreuk wordt een speI, hoererij in alIe
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steden en groote dorpen regel. Om aan eigen ijdelheid te kunnen
botvieren, is geld onmisbaar, en voor geld geeft de slechte vrouw

alles veil. Onkuische litteratuur wordt verslonden, onkiesche taal
in de gesprekken regel, en op alle manier poogt de zichzelf ver-
lagende vrouw misbruik te maken van den aan den man aageboren

trek naar de vrouw, om hem zedelijk te vergiftigen en tot een
speelbal van haar eigen lust te maken. De vrouw zinkt dan veel
dieper dan de man die zondigt. Voor niets staat ze. De ogerech-
tigheid grijpt ze aan als levensregeI. En steeds is ze er op uit, om
de edele, kuische vrouw te discrediteeren, en haar eigen boozen
invloed over den invloed der edeler vrouw te doen triomfeeren.

Eerst vermoordt ze hierdoor het gezinsleven, door man en zoons
in haar garen te lokken. Ze vergiftigt de bloem der natie aan de
Universiteit en bij Leger en Vloot. En steeds is ze er op bedacht,
om haar verderfelijken invloed op heeI het maatschappelijk terrein
uit te breiden. Of leert de historie niet, hoe tal van genieën en
groote mannen, artisten, vorsten, veldheeren en staatslieden, in haar
strikken gevagen zijn ?

En hierbij blijft het niet. Men kan het leven, gelijk het in de
realiteit bestaat, ook in beeld brengen door de kunst, door schilder-
stukken, door beeldhouwwerken, door de letterkunde, en door het
tooneel. Wie dan de realiteit mint, kan zich in het beeld verzondigen,
en door dat beeld wordt de zonde geprikkeld en nieuwe zondige
realiteit te voorschijn geroepen. Men kent de schaamtelooze porno-
graphie, man ook het schaamtelooze tooneel, waarop de schaamte-
loosheid zooven gaat, dat te New-York vrouwen in volstrekte
naaktheid optraden, en te Berlijn de politie aan het steeds naakter
zich vertoonen van de vrouw een einde moest maken. De weg
helt, en de vrouw die eenmaal op dien hellenden weg haar voet
heeft gezet, komt van kwaad tot erger. In Rom. I beschrijft de

aposteI ook de schade door de vrouw in het toenmalig leven
aagericht, een boosheid die ten slotte in het zondigen van vrouw
met vrouw en van man met man oversloeg. Het was een hel op
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aarde geworden. En al is toen voor een tijdlag door het Christendom
deze gruwel gestuit, toch heeft de slechte vrouw nooit opgehouden
het leven te vergiftigen. En het gevaar voor het heden is vooral
daarin gelegen, dat de publieke opinie dit booze kwaad weer
begint te verontschuldigen en ons terugvoert naar toestanden, aIs
eens de Grieksche en Romeinsche wereld ten val brachten.

Dit nu splitst het maatschappeIijk leven almeer in drie, zeer
wel te onderscheiden krigen. Er is een in zonde diep verzonken
krig, die 't gif der zedeloosheid naar alIe kanten op het leven
spuwt. Er staat hier tegenover een krig van de vrome, kuische
Christenvrouwen. En tusschen die beide in leeft een breede onbe-
sliste krig, dien we den krig der toongevende wereld kunnen
noemen. In dien krig der wereld wordt de invIoed van het Chris-
telijk beginsel steeds zwakker, onderwijl hij hand over hand zich
door den eerstbedoelden sIechten krig bewerken Iaat. Het is de
krig der burgerlijk brave mannen en vrouwen, die er op gesteId
zijn voor „fatsoenlijk" door te gaan, en zich beleedigd zouden
achten zoo ge hen met de Iieden uit den zondigen krig op één
lijn wildet stellen. Maar onder dezen dekmanteI van het burgerIijk
brave en fatsoenlijke, kan steeds meer meê door. Men bezoekt
tooneelvertooningen, waar men vandaan moest bIijven. 'Men leest
boeken, die niet in huis moesten komen. Men went zich aan ge-
sprekken, die de schaamte beleedigen. En toch, juist deze midden-
krig der wereld beslist over den toon die in de maatschappij
heerschen zaI, deeIs omdat deze krig verreweg de breedste is, en
deels omdat die krig ook stand, fortuin en particulieren levenstoon
beheerscht. Niet dat er zonde in deze krigen schuilt, is het be-
denkeIijke. Dat vindt ge in ChristeIijke krigen evenzeer. Maar het
kwaad is, dat het booze en zondige almeer vergoelijkt wordt, dat
de inspraak der conscientie wordt verzwakt, en dat hierdoor de
norm van het leven zienderoogen daalt.
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Te ernstiger wordt hierdoor de roepig van de Christelijke vrouw,
om tegen deze ontaarding van het maatschappelijk leven, een
zuivering en veredeling van dit leven over te steIlen. Heeft de
vrouw der wereld juist door haar positie aIs vrouw een zoo ver
reikenden invloed ten kwade, ook de Christenvrouw beschikt over
gaven en talenten van ernst, kuischheid en zoekende liefde, die

haar tot een beteekenende kracht in het midden van de Maatschappij
maken. En die kracht zal ze oefenen, en oefent ze steeds meer,
hoemeer zij zich met andere Christenvrouwen vereenigt, om tegen
het kwaad haar protest te laten uitgaan ; hoemeer ze door eigen
voorbeeld een tegenovergestelde opvatting van het leven weet aan
te bevelen, en niet door de Maatschappij te vlieden, maar juist
door moedig in die Maatschappij op te treden, het beeld van de
nobele vrouw in het midden van die Maatschappij te aanschouwen
geeft. Ze moet spreken en niet zwijgen. Ze moet haar vrouweIijken
invloed niet schuiI houden, maar werken laten. Ze moet het terrein
van het leven niet braak laten liggen, maar er het goede zaad over
uitstrooien, en waar ze kan, het onkruid wieden. En bij dit Vies
moet zij zich gevoelen als een instrument van Christus haar Konig.
Ze moet zegenen waar anderen vloeken, maar nooit om hierdoor
zelve als Christenvrouw met haar vnoomheid en braafheid te pronken.
Dan toch is haar kracht weg. Ze moet dienen en in dit dienen
haar grootheid zoeken. En dit dienen moet altoos in de eerste
plaats zijn een dienen van haar Konig, en eerst in Zijn dienst
een dienen van den naaste, die om haar hulpe roept.
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XV.

Particulier initiatief.

Vermaan hen, dat zij den overheden
en machten onderdanig zijn, dat zij
haar gehoorzaam zijn, dat zij tot alle
goed werk bereid zijn.

TITUS 3 : 1.

ATTEN we nu wat we dusver vonden saâm, dan blijkt,
hoe de beteekenis van de Maatschappij zich in den
gang der algemeene ontwikkeling van ons gesIacht
steeds heeft uitgebreid. Maatschappelijke krachten, die

lange eeuwen schuil bIeven, zijn allengs in het leven der volkeren
werkzaam geworden. De Maatschappij heeft in den loop der eeuwen
haar vleugelen uitgesIagen over een terrein meer dan tienmaal zoo
breed en Iang aIs eertijds. Er is in die Maatschappij een macht
opgekomen, die nu reeds de macht van den Staat en van de
Overheid in den Staat verre te boven gaat. In rijkontwikkeIde
Staten kan de Overheid zich niet anders staande houden dan
door met de wenschen en denkbeeIden, die in de Maatschappij
vasten wortel schoten, voor haar wetgeving, haar rechtspraak
en haar uitvoerend bewind te rekenen. Het is het vrije Volksleven,
dat in de Maatschappij steeds meer zich zelf bewust is geworden
en gedurig poogt zijn wil aan de Overheid ten wet te stelIen.
Voor zooveel de Overheid hiermee weigerde te rekenen, nam ze,
uit reactie, maar al te vaak haar toevIucht tot maatregeIen van
geweld, die de actie van het volk tot nog sterker uitig prikkelden.
Dat eindigde dan met tegen elkaar te botsen. Tegenover de reactie
brak maar al te vaak de revoIutie uit. En wel triomfeerde dan ten
slotte altoos weer zekere vorm van gezag, daar zonder gezag een-
voudig geen eenigszins geordend volksleven of StaatsIeven denkbaar
is. Maar na elke botsig van dien aard had toch aItoos de Maat-
schappij weer aan overwicht gewonnen, en was de zedelijke opper-

10
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nacht der Overheid te meer aan banden gelegd. Aan de Maatschappij
als een geheel gedacht, is de heerschzucht aageboren. GeIijk ze
n het dagelijksch leven iedere groep burgers, en elk op zich zelf
staand burger poogt te onderwerpen aan de vormen en usantiën,
manieren en denkbeelden, die zij geijkt heeft, en buiten haar meetel-

[enden kring bant wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zoo
heeft ze almeer haar heerschzucht ook op het Staatsleven pogen
oe te passen. Zelfs won in meer dan één krig reeds de zucht
veld, om den Staat tot een orgaan of aanhagsel van de Maatschappij
te verlagen, aan de Overheid elk zelfstandig karakter te ontnemen,
en haar wil aan den Staat op te leggen. In het Anarchisme, dat
alle Overheid verwerpt, viert dit streven der Maatschappij zijn
hoogsten triomf. In de Commune poogde men het Overheidsgezag
tot de plaatselijke gemeente te beperken, met opheffig van alle
staatsverband. En de Sociaal-democratie streeft er principieel naar
om den Staat zelven in een georganiseerde Maatschappij om te
zetten. Vooral door de stembus poogt de Maatschappij haar macht
over den Staat uit te breiden. In de Pers, op meetigs en in yolks-
vergaderigen van de kiezers poogt men de vertegenwoordigers van
het volk steeds meer afhankelijk van de Maatschappij te maken.
En het resultaat hiervan is, dat de zin en wil die zich in de
Maatschappij weet te openbaren en den boventoon te erlagen,
steeds meer de macht in den Staat wordt, waarnaar de Overheid
zich heeft te voegen.

Toch moogt ge, zonder het verkeerde dat hierin woelt, en het
gevaar dat hierin schuilt, ook maar in het minst te verbloemen,
het oog niet sluiten voor het goede en prijzenswaardige element,
dat hiermee in het leven trad, te weten, het kostelijk element van
het particulier initiatief. Aan de werking van dit particulier initiatief
bestond veel minder behoefte, toen er in het yolk in hoofdzaak
eenheid van zin en gedachte heerschte. Want wel zijn er alle
eeuwen door, onder eenigszins ontwikkelde volkeren, alIerlei ver-
schillen aanhagig geweest, die vaak tot burgeroorlog leidden, maar
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de verschillen die destijds de inzichten verdeelden, waren bijna
uitsluitend van bijkomstigen aard. Verschil over de diepste levens-

beginseIen daarentegen bestond er oudtijds of niet of veel minder,
en dan nog steeds uitsluitend bij een zeer kleine groep van wijs-
geerig aangelegden, die met de religie van het volk braken. Het
yolk als geheel genomen daarentegen was veelal één van zin ,en
bedoelen, had eenzelfde religie, eenzelfden zedelijken standaard,
eenzelfde levensbeschouwig, eenzelfde opvatting van het nationale
leven, en kende een partij-indeeIing en partij-tegensteIling, gelijk

die onder ons opkwam, nog voIstrekt niet. Er waren toongevende
kringen en krigen die over onderdrukkig klaagden, maar keerde
straks de kans, dan sIoeg het rad om, en verdrukte op zijn beurt
wie eerst onderdrukt werd, en hoe men ook streed voor zijn be-
langen, in de diepste opvattig van het leven der Maatschappij en
van den Staat bleef men één, en bij die gemeene opvatting goId
het als regel, dat tal van dingen, die nu de wet regelt, aan het
goedvinden van de eigen praktijk der burgers werden overgeIaten,
terwijI omgekeerd een ieder het voor normaal aanzag, zoo de
Overheid over alIerlei digen, die veel minder den Staat dan de
Maatschappij aagigen, bij ordinantiën haar regel stelde. Zelfs de
beschikkig over zijn eigendom was veel meer dan thans aan de
ordinantiën van de Overheid gebonden. Zoo herinneren ouden van
dagen zich nog de vaststelling door de Overheid van den prijs
waarvoor het brood moest worden verkocht, terwijl daarentegen
het particulier initiatief nog zoo weinig ontwikkeld was, dat niemand
er aan dacht zelf uit eigen middelen zijn kerk te helpen onderhouden.

Doch vanzelf moest hierin een keer tot stand komen, naar gelang
steeds meer de eenheid van levensopvattig onder het yolk teloor-
ging. In kleine bijzonderheden liet men zich den druk van de
Overheid welgevallen, maar die druk hield op duldbaar te zijn,
zoodra de diepste levensovertuigingen uiteegingen, en de Overheid
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voor eén van die tegenover de andere partij koos. Reeds aanstonds
in ons verzet tegen Spanje trad dit in het licht. De verschillende
provinciën die thans ons vaderland vormen, waren destijds onder
den Koning van Spanje gekomen. De Spaansche Konig was toen
de wettige opperheer. En toen nu Kier in het Iand de Reformatie
igag vond, en Spanje's Konig als wettige Overheid de Gerefor-
meerde Religie met geweld poogde te onderdrukken, gold het in
den grooten strijd tusschen Maatschappij en Staat niet meer een

bijzaak, waarin men zich voegen kon, en waarin men zich desnoods
'est onderwerpen, maar een verschil in de diepste levensopvattig
en alzoo in hetgeen men, krachtens zijn conscientie, aan God den

Heere achtte verschuldigd te zijn. Vandaar dat toen het particuIier
nitiatief op eenmaal een hooge vlucht nam. Men organiseerde zich

op vrijen voet tegen de Overheid. Hieruit ontstond strijd en
worsteling. En het einde was, dat de Overheid het onderspit delfde, de
vrije bewegig, die uit het volk was opgekomen, tniomfeerde en
straks een nieuwe, uit die volksbewegig opgekomen Overheid het
Spaansche gezag verving. Het gold toen een geheel gelijken strijd,
ls wij thans in onzen schoolstrijd doorworsteld hebben. Bij die

laatste worstelig stond het niet : Reformatie tegenover Rome, noch
ook Nederland tegenover Spanje, maar gold het een worstelig
an het Christelijk element tegen de neutrale Humaniteit. Maar al
erschilden de vormen, in den grond was de strijd één. Ook bij

onzen schoolstrijd toch gold het verschil van tegensteIlig in de
diepste levensopvattig. De Doopsbelofte stond tegen de onder-
werpig aan de neutrale school rechtdraads over. Jegens God den
Heere voelde elk Christenouder zich gehouden en verplicht, om zijn
I roost in den dienst van Jezus op te voeden, en de Overheid van
(Ins land wilde met dwang een stelsel van schoolopvoedig door-
zetten, dat de Christelijke opvoedig van het opkomend gesIacht
verhinderde. En ook nu weer zag men geheel hetzelfde aIs in de
dagen van ons verzet tegen Spanje. Ook nu werd het particulier
initiatief wakker. Eigener beweging vereenigde men zich, om zelf
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scholen te organiseeren, gelijk men in de dagen van Spanje eigen
kerken stichttte. Dit particulier initiatief werd gedragen door een
hooger beginseI en bleek daarom offervaardig te zijn. En allegs

heeft zich toen ult die actie van het particulier initiatief een onweer-
staanbare kracht ontwikkeld, die tot een algeheele omzettig van
het onderwijs, ten slotte ook in de wet van het land, geleid heeft.

Ons yolk bleek niet meer één van zin en bedoelen te zijn. Steeds
duidelijker trad aan het licht, wat diepgaande tegenstelling in de
diepste levensopvatting de burgers van hetzelfde land verdeeld
hield. Andere tegenstelligen ontwikkelden zich daarnaast. Het bleek
dat de hoogere ontwikkeling, waartoe ook ons yolk allengs ge-
komen was, de vroegere eenheid steeds meer in verschillende

stegels aan de ééne nationale plant uiteen deed gaan. Veelvor-
migheid vervig de vroegere eenvormigheid. Om allerlei uiteen-
loopende beginselen groepeerden zich zekere volkskringen, die
één van zin, een eigen doel nastreefden. De poging, lange

jaren nog door de Overheid beproefd, om door het stempel dat
haar wet op het leven zette, de vroegere eenheid te bestendigen,
mislukte steeds meer. Hierdoor trad in het licht, dat de Over-
heid steeds meer onbekwaam werd, om zich met de regeling van
het geestelijk leven des yolks in te laten. Heil bij dien stand
van zaken was alleen daarin te vinden, dat de Overheid zich
steeds meer van dat geestelijk terrein terugtrok, om Kerk en School
aan de belaghebbenden over te laten. En dit nu gaf vanzelf aan
het particulier initiatief een vroeger ongekenden spoorslag, om met
moed en volhardig op te treden en zich door veerkracht en offerande
derwijs te sterken, dat het allegs bekwaam werd, om de taak, die
de Overheid vroeger vervulde, maar nu niet meer vervullen kon,
zelf op zich te nemen. Vandaar, dat vooral in onze Christelijke
kringen de liefde voor het particulier initiatief sterk ontwikkeld is
en dat zij met zeker kwaad vermoeden elke pogig van de Overheid
gadeslaan, om zich meester te maken van het terrein, waarop het
particulier initiatief er in slaagde zijn krachtige werkzaamheid te
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ontwikkelen. In zooverre kan dan ook gezegd, dat het streven om de
Maatschappij tegenover den Staat meer zelfstandig te maken, ook
ons niet vreemd was.

Toch mag deze neiging de oogen niet doen sluiten voor het verre
van denkbeeldig gevaar, dat hieruit kon opkomen, het gevaar namelijk,
dat we ongemerkt in één span gigen loopen met de lofzingers

van het revolutionair Individualisme. Het Individualisme school ten
c eele reeds in het volstrekte eigendomsrecht van de Romeinen, is
c oor de Fransche Revolutie op het uiterste gespannen, en ook voor

het meer gematigd Liberalisme uitgagspunt van alle StaatsbeIeid
geworden. Terwijl in Israëls wetgevig allerlei geboden, van Gods-
wege aan het yolk opgelegd, de volstrekt vrije beschikkig over
ztjn goed inperkten, voelde een oud-Romein zich in zóó absoluten
zin meester op eigen erf en over eigen goed, dat althans wie goed
had en bezat, zijn ikheid tegenover den organischen samenhag van
het maatschappelijk seven op alle manier gelden deed. Diezelfde
gedachte is, niet hoofdzakeiijk op grond van het bezit, maar op
grond van het hebben van een eigen wil, in het roepen voor
„Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap" tot politiek beginsel geijkt. En

ook ten onzent heeft zelfs het meer bezadigd Liberalisme steeds de
overtuigig bepleit, dat ons ik in de Maatschappij, en de Maat-
schappij tegenover den Staat, een volkomen zelfstandige positie
behoorden in te nemen.

l)it leidde er vanzelf toe, dat de Maatschappij steeds meer aan
zichzelf werd overgelaten, en dat de Staat, als schier uitsluitend

Rechtsstaat, zich op het gebied van het Recht had terug te trekken.
In de Maatschappij kon dan de een met den ander om de opper-
ma lit worstelen. Wie de zwakkere was kwam onder, wie de

ma chtigere was behieId het overwicht. En daar de strijd alom in
de Maatschappij niet met 't zwaard, maar met het geld werd gevoerd,
schoot het kapitalisme steeds dieper wortel, kon bij wie geen hooger
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beginsel kenden, de meest onverzoenlijke strijd niet uitblijven, en
was het juist het holle geroep voor vrijheid en zeIfstandigheid,
waardoor het Maatschappelijk gebouw uit zijn voegen werd gelicht.

Op dien weg nu mogen wij ons niet laten meêsIepen. Zoo dikwijls
de Overheid in het maatschappelijk leven onze geestelijke vrijheid
aantast, en ons dwigen wil iets te doen of te laten, wat uit onze
souvereiniteit in eigen krig voortvloeit en welks handhaving ons
van God tot plicht is gesteId, zullen we onS met hand en tand verweren.
Zoo is het geschied op kerkelijk-, zoo is het geschied op school-
gebied, maar hieruit volgt volstrekt niet, dat we alzoo ons te weer
mogen stelIen op elk gebied. Souvereiniteit in eigen kring omvat
alle Bigen, waarover God ons zelf Souverein heeft gemaakt, ons
Zijnerzijds rechten heeft toegekend en ons plichten heeft opgelegd.
Hierbij gaat 't altoos om onze conscientie. Een vader of moeder
mag aan 't hun van God gegeven kind niet onthouden, wat 't kind
aan geestelijk voedsel behoeft. Een man mag zich niet uit zijn recht als
hoofd des gezins laten ontzetten. Tegen dwang in zake de conscientie
moet verzet opkomen. In onzen dienst van God mogen we niet be-
lemmerd worden. En zoo ook een geleerde bij de gratie Gods of een
kunstenaar bij de gratie Gods mogen zich door menschen geen wetten
laten stelIen, die hen nopen zouden in te gaan tegen hun overtuigig.
In dat alles voelt onze persoon zich alleen aan God gebonden. De
souvereiniteit, die zijn eigen ik bezit en moet bezielen, komt hem
van God toe. En voor die souvereiniteit moest hij desnoods het
offer van zijn Ieven kunnen brengen. Maar hieruit voIgt in het minst
niet, dat hij uit dien hoofde de bemoeienis van de Overheid van
heeI het erf der Maatschappij zou mogen terugdringen, of ook zich
een vrijmachtige beschikking over zijn goed en have zou mogen
aanmatigen, ten behoeve waarvan hij elke ordonnantie der Over-
heid, als met zijn primordiaal recht in strijd, afwees. Wie zich daartoe
verIeiden liet, miskent ten eenenmale het organisch verband van het
maatschappelijk leven, bedreigt de natuurlijke orde van dit leven,
en glijdt ongemerkt van de beginselen der Heilige Schrift naar de
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beginselen van de mannen der Revolutie over. Grondfout hierbij is,
dat men niet met de uitwerking der zonde rekent. Ja, in een Maat-
schappij van heiligen, waarin geen zonde gekend werd, daar zou

elke bemoeienis van de Overheid met het maatschappelijk leven
vanzelf uitblijven, en zou in zekeren zin de Overheid zelve over-
tollig zijn geworden. Was het besef van eigen recht, van anderer

recht en van het recht Gods in elk burger klaar en heIder, en kende
n emand een andere aandrift, dan om stiptelijk alle deze rechten
te eerbiedigen, en onveranderlijk in den weg van pIicht en roeping

te wandelen, zoo behoefde de Maatschappij om te bloeien niets dan
zich zelve. Ze zou zich zelve volkomen genoegzaam zijn, en naar
gun steun van buiten zou worden omgezien. Maar van zulk een
to :stand heeft onze toestand niets. De zonde doorwoelt heel het maat-
schappelijk samenstel, en juist daarom is de hulp ook van den Staat
als Medicijnmeester onmisbaar, en is zonder die hulp niet alleen de
vrede, maar zelfs de orde in het maatschappelijk leven gedurig
bedreigd. Wie kerngezond is loopt op eigen beenen, wie half verlamd
is, heeft behoefte aan krukken.

['it nu sIaat volstrekt niet emkel op het tekeer gaan van de mis-
daad, maar wel ter dege ook op de vaststellig en handhaving van
reel ten in de burgermaatschappij. ZuIk recht en het besef van dit
recht komt uit de maatschappij zelve op, en rust Iangen tijd schier
uitsluitend op gewoonte of afspraak; maar zoodra het voIksIeven
zich te ver uitbreidt en te ingewikkeld van aard wordt, vohdoet dit
gewoonterecht niet meer, en komt de behoefte op om dit recht vast
te E tell en. Ons burgerlijk wetboek is dan ook feitelijk niet anders

dan een poging op groote schaal om de onderlinge en wederzijd-
sche rechten van de burgers in het maatschappelijk leven aan een
vasten vorm te binden, verwarring te voorkomen, en de pogig tot
eigen handhavig van zijn rechten overbodig te maken. Het huwelijk

is in zijn diepsten grond het Ieggen van een liefdeband om twee
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personen, en in zooverre zou men kunnen zeggen, dat het huwelijk
alleen de twee die met elkaar huwden aagig. Bij puur individua-
listische opvattig van het leven is dit dan ook zoo, maar door
niets zoozeer als juist door het huwelijk wordt dit individualisme
dan ook geoordeeld. Wie met elkaar huwen, behooren straks beiden

tot één gezin, zijn uit één familie, uit één geslacht. Uit hun huwelijk
staan kinderen geboren te worden. Die kinderen moeten worden
opgevoed en voor die kinderen moet worden gezorgd. De gehuwden
hebben een bezit, klein of groot. Komen ze nu te sterven, dan moet

vaststaan, hoe over dit goed beschikt zal worden. Kortom, al is het
sluiten van het huwelijk iets, dat uit de intimiteit der liefde van
twee harten opkomt, toch zijn de huwenden niet vrij, om hun eigen
willen tot wet te stellen. Ze staan in organisch verband met andere
personen. Er is alzoo regelig van rechten noodig. Die regeling
komt op uit de natuur en de gewoonte, maar is die gewoonte niet

eenparig, komt gewoonte tegenover gewoonte te sfaan, dan dreigt
verwarring, wanorde en twist, en daaruit wordt dan de noodzake-
lijkheid geboren, om wederzijdsche rechten en plichten vast te stellen.
Dit deed in het huweIijk eerst de familie of het geslacht, daarna
ten deele de Kerk, en deed ten slotte de Overheid.

Geheel de stellig, dat de Overheid niet regelend in de Maat-

schappij zou mogen optreden, is daarom volstrekt onhoudbaar. Onze
Belijdenis gaat in Artikel 36 dan ook van een geheel ander stand-
punt uit. Ze stelt vast, dat, ware de menschheid niet verdorven,
het leven aan zichzelf kon worden overgeIaten, maar dat, nu de zonde
woelt, „onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid des
menschelijken geslachts, Overheden verordend heeft, willende dat de
wereld geregeerd worde door wetten en politiën", en dit niet alleen

„opdat de ogebondenheid der menschen bedwogen worde", maar
ook opdat „het alles met goede ordinantie onder de menschen toega."
Hiermede is in het minst niet ontkend, dat de Overheid, die zelf
uit zondige personen bestaat, hierin niet veelszins verder kan gaan
en vaak is gegaan, dan Gods bestel eischt, maar het feit blijft



154 	 PRO REGE.

niettemin vaststaan, dat ook het maatschappelijk leven niet aan

zichzeIf kan worden overgelaten, en dat het de Overheid is, die,
voor zooveel noodig, ook in de Maatschappij orde moet scheppen
en regel moet stellen. Dit komt daarvandaan, dat de Maatschappij

zeIve wel organisch ineen zit, maar niettemin een eigen alomvattende

organisatie mist. Ze mist een hoofd, dat orde bestellen en handhaven
kan. Dit zou nu niet hinderen, zoo in de Maatschappij aller beIang

zich in éénzelfde richting bewoog en aller zin en wil eenparig
werkte. Nu dit echter niet alzoo is, maar in elke sfeer en op elk
gebied van ons maatschappelijk leven de neiging, het belag en de
wiI van den een vaak tegen de neiging, het belag en den wiI van
den ander overstaat, is het stellen van regelen en het uitvaardigen
van ordinantiën onvermijdeiijk. Juist immers de samenhang van het
maatschappelijk leven is oorzaak, dat al wiI de meerderheid zich
ten goede schikken, zelfs een zeer kleine halsstarrige minderheid
deze goede bedoelig verijdelen kan, en oorzaak kan worden dat
allerlei schadelijke wanverhoudingen voortduren, en niet uit den

weg te ruimen zijn. Vandaar, dat we niet alleen een Wetboek van
strafrecht hebben, om de ogebondenheid der menschen te be-
dwingen, maar ook een Burgerlijk wetboek om allerlei wederzijdsche
verhoudigen te regelen, en zelfs een Wetboek van KoophandeI om
n het op zichzelf geheel vrije bedrijf van den Handel, het alles

met goede ordinantie, gelijk onze Belijdenis zegt, te doen toegaan.
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XVI.

De Overheid.

Wilt gij nu de macht niet vreezen,
doe het goede, en gij zult lof van
haar hebben.

Rom. 13: 3b.

N een volgende reeks zal de beteekenis van het Koning-
schap van Christus voor den Staat nader worden toe-
gelicht, thans behoefde alleen aagetoond, dat de Overheid

het recht bezit om voor het leven der Maatschappij
ordinantiën vast te stellen, waaruit vanzelf volgt, dat het Ieven
der Maatschappij voor een niet gerig gedeelte ook door het

optreden der Overheid beheerscht wordt. De Maatschappij zelve
bezit geen alomvattende organisatie, ze heeft geen hoofd, ze heeft
geen orgaan om algemeen geldende verordeningen uit te vaardigen.
Voor zoover nu de Maatschappij toch niet buiten alle regehig kan,
is de Overheid veelal de eenig bekwame om haar die regeling te
geven. Wel poogt de Maatschappij eerst op usantierecht te drijven,
maar als dit usantierecht geen stand meer houdt, kan ze niet recht-
loos bestaan, en is de Overheid geroepen haar dat beschreven recht
te geven. Of men het al anders wenschen zou, er is geen andere
uitweg. Doch juist dit bregt teweeg, dat bij het zich vormen van
een juist beeld van het maatschappelijk Ieven, wel ter dege ook
met den invloed van de Overheid te rekenen valt. Zij toch kan dien
invloed op tweeërlei wijs uitoefenen, of door zelve aan de Maat-

schappij de wet te stellen, of door in de Maatschappij zekere organen
in het leven te roepen, die, door haar met gezag bekleed, de noodige
regeligen geven kunnen. Nu is dit laatste altoos het meest ge-

wenscht. De Maatschappij bewaart dan beter haar zelfstandig karakter,
en de kans is er door geboden, dat de uit te vaardigen ordinantiën
beter passen op den bestaanden toestand. De Overheid toch kan
niet genoegzaam rekening houden met de bijzondere toestanden, die
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zich op elk gebied in het maatschappelijk leven voordoen. De Staat
is een eenheid, de Maatschappij is op alle manier verscheiden. Deze

tegenstellig teekent beider karakter. Eenvormigheid is van elke
staatsregeling onafscheidelijk, en toch blijft juist veelvormigheid de
eisch van het maatschappelijk leven. Het veiligst gaat men deswege,

zoo de Overheid de Maatschappij zelve in staat stelt haar eigen

leven, in overeenstemming met de groote verscheidenheid van dit
leven, op velerlei onderscheidene wijze te regelen, en deze uit de
Maatschappij zelve opgekomen regeligen met haar gezag bekleedt.

Ook vroeger is dit in de gildebrieven beproefd, maar toch mag
niet ontkend, dat in oude tijden de Overheid meest geheel
eigenmachtig igreep, en daardoor vaak de vrije ontwikkeling van het
naatschappelijk leven eer tegenhield dan bevorderde. Aanvankelijk
'vas dit zelfs niet anders mogelijk. De krachten in de Maatschappij
ivaren nog te weinig tot zelf bewuste uitig gekomen. Misbruik

tapel de zich op misbruik door den overmoed en de overmacht
c er machthebbenden. En het was hiertegen, dat de Overheid aan
den zwakke recht moest verschaffen. Was er bijv. gebrek aan koren,
gelijk dit destijds bij misoogst en gebrek aan aanvoer van elders
gedurig voorkwam, dan maakten zij, die het koren op hun zolders
hadden, hiervan gedurig misbruik, om den prijs van het brood op
t€ zetten ; iets wat neerkwam op gebrekIijden voor de armeren.

Vandaar toen de broodzettig, d.i. de bepaling door de Overheid
van den prijs waarvoor het brood verkocht moest worden. Natuurlijk
w as dit een sterk igrijpen van de Overheid in het particulier
be drijf, maar dit was noodzakelijk en geboden om de Maatschappij
vc or honger te vrijwaren. Soortgelijke bepalingen vindt ge ook keer
or keer in de MozaIsche wetgeving. Zoo was er bepaald, dat wie
eel stuk Iand bezat, het slechts zes aehtereenvolgende jaren mocht
omploegen en bezaaien en het in geheel het zevende jaar braak
moest Iaten liggen, met dien verstande, dat wat er dan nog op wies,

door de armen van den akker mocht worden gehaald. Een voorschrift
met het tweeledig doel, om eenerzijds het land niet uit te putten,
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waar de kunstmatige bemesting nog niet bekend was, en om
anderzijds in den nood der armen te voorzien. Juist op dit voor-
beeld dient intusschen gewezen, omdat er zoo sterke beperking

van het eigendomsrecht in lag. De man aan wien de akker hoorde,
was eigenaar van zijn land, maar toch mocht hij er niet mee doen
wat hij wilde. Een jaar lag moest hij elke zeven jaar zijn land

braak laten liggen. En dit niet alleen, maar, als het voor braak
Iag, had hij niets over zijn land te zeggen en moest het aanzien,
dat anderen op zijn akker kwamen, en er van afhaalden wat er
dan nog op gegroeid was. Nu wil dit natuurlijk niet zeggen, dat

deze bepalig uit wat God aan Israël ten wet stelde, ook voor ons
land moet gelden. De wet aan IsraëI was voor een bepaald yolk

en in bepaalde omstandigheden gegeven. Maar het beginsel ligt
bier dan toch uitgestippeld, dat de Overheid gerechtigd kan zijn
om in het algemeen belang regelingen te geven, die zelfs zeer diep
in het eigendomsrecht ingrijpen.

Nu doet geheel hetzelfde vraagstuk zich bij ons uiteraard onder

geheel andere omstandigheden voor. Gebrek aan koren kent men
in onze Europeesche Staten bijna niet meer. Men rekent hierbij
niet meer met den oogst van zijn eigen land, maar met den wereld-
oogst. Men weet, dank zij de landbouwstatistieken, op elk gegeven
oogenblik, waar koren te veel en waar koren te weinig is. De
handel is er volledig op ingericht, om in minder dan geen tijd
het koren aan te voeren waar het ontbreekt. En aI mag dit den
prijs van het koren soms enkele centen doen opslaan, veel heeft
dit niet te beduiden, en gebrek aan koren komt niet meer voor.
Wel daarentegen kent men thans de zoogenaamde trusts, die de

beschikkig over de wereldproductie aan zich weten te trekken, en
ten eigen bate den prijs er van opzetten, zooals dit met de petroheum
reeds herhaaldelijk is gezien. Deze macht van het zich vereenigend

kapitaal, die vroeger geheel onbekend was, begint zich nu reeds
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almeer te doen gevoelen, en hieruit is de vraag gerezen, of de
Staat niet geroepen is, het misbruik dat hieruit kan voortkomen,
tegen te gaan, of zelfs den handel van zuIk een wereldproduct aan
zich te trekken. Zoo vallen vraagstukken, die eertijds het leven
bemoeilijkten, vanzelf weg, maar andere, niet minder gevaarlijke
vraagstukken van gelijken aard komen er voor in plaats. Gedurig

toch doen zich hier problemen voor, wier oplossig dáárom zoo
uiterst moeilijk is, omdat ze alleen is door te zetten, zoo alien
meedoen, maar juist jammerlijkerwijze zoo telkens op den onwil

van enkelen afstuit. Vroeger sloten de winkels vanzelf als 't donker
werd. Er was geen stnaatverlichtig, en met het invallen van den
donker sloot een ieder zijn huts en zijn winkel. Maar sinds heeft
as en electriciteit, althans in onze steden, van den nacht een dag

gemaakt. Men beweegt zich Tangs onze straten tot het midder-
nachtelijk uur zelfs midden in den winter. Vandaar het nu zoo

laat openblijven van de winkels. Dit maakt het winkelleven tot
een slavenleven, en zoo rees vanzelf de vraag, of men, door onder-
I nge overeenkomst, den winkel niet tegen zeven of negen uur

avonds sluiten kon. Doch aanstonds stuitte ook dit voornemen
op den onwil van wie weigerde mee te doen.

Sluiten nu van de zeg twintig kruidenierswinkels tien om zeven
uur, maar blijven tien andere open, dan ligt het in den aard der
zaak, dat de tien die open blijven, alle avonden koopers trekken,

dat de tien andene die sluiten, schade beloopen. Vroegere sluitig
is gewenscht, en vroegere sluitig is mogelijk, mits allen samen-

werken, en nu vraagt men zich af, of de Overheid de vroegere
sluitig niet aan allen kan opleggen. Zich zelf redden kan de
Maatschappij hier niet. Zal het opgeworpen denkbeeld voor ver-

wezenlijkig vatbaar zijn, dan moet de Overheid tusschenbeide
treden. Anders beneikt men het voorgestelde doel niet.

En zoo nu komt de vraag om hulp van Overheidswege thans

almeer op alIerIei gebied in tal van vormen aan de orde, waar
vroeger niet aan gedacht werd. Men zag het aan de bedrijfsonge-
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vallen. Door de invoerig van de machine bij tal van bedrijven is
het gevaar van wie er meê omgaan, aanmerkelijk vergroot. Ongevalhen,
waaraan voorheen niet gedacht werd, komen in grooten getale voor.
Ware nu de Maatschappij in gezonden toestand geweest, dan zou
ieder patroon gevoeld hebben, dat hij voor een werkman die in
zijn bedrijf een ongeluk kreeg, zelf moest zorgen ; zorgen ook, zoo
de werkman 't bestierf, voor zijn weduwe en zijn kinderen. Maar
aI waren er ook nu goede patroons die dit eigener bewegig deden,
verreweg de meesten deden dit niet. lets hieIpen ze voor de eerste
weken, maar verder lieten ze den ogelukkige, en, zoo hij 't
bestierf, zijn vrouw en kroost aan hun ellende over. Ze zouden
wel niet zoo gehandeId hebben, zoo hun concurrenten 't niet
hadden gedaan, maar nu dezen hardvochtig bIeken, moesten zij
't ook wel worden. Anders toch was de concurrentie met dezen
niet voI te houden. Zoo de één jaarlijks duizenden guldens voor
hen die een ogeval kregen, moest uitbetalen, en de ander
niet, stond de wedstrijd niet meer gelijk. Vandaar dat men dus
allegs tot de overtuiging is gekomen, dat er hier maar één red-
middel was en dat dit hierin bestond, dat men den plicht om voor
zulk een door een ongeval getroffen werkman te zorgen, aan alien
oplegde. Andere landen gingen hierin voor, tot ten leste ook ons
land gevolgd is, en natuurIijk kon alleen de Overheid den hier
onmisbaren dwang oefenen. Natuurlijk ware het ook hlerbij beter
geweest, zoo de Overheid in de Maatschappij zelve organen ge-
vonden had om dit te regelen en aan deze organen executoir gezag
had toegestaan, maar dit denkbeeld vond geen ingang en toen bleef
er niets anders over, dan dat de Overheid eenvoudig bij de wet
de voor arbeidersongevallen te geven vergoeding regeIde. Ongetwijfeld
was ook dit een tamelijk diep igrijpen in de vrije Ievenskrigen
der burgerij, maar nu de Maatschappij zelve onmachtig of onwillig
bleek, was er geen andere uitweg.
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Ook de Maatschappij ontvagt loon naar werken. Kwijt ze zich

eigener bewegig van haar plicht, volvoert ze zeIve haar taak en
voorziet ze telkens opnieuw in de behoefte die elke nieuwe periode
voor het leven met zich bregt, dan houdt de Overheid zich van

verre en denkt er niet aan zich in haar aagelegenheden te megen.

Zie het aan wat in de Vereenigde Staten op kerkelijk gebied en
op het gebied van het Hooger Onderwijs gebeurt. De Kerken onder-
houden er alle zich zelve en het Hooger Onderwijs is in de meeste
Staten geheel vrij Hoogen Onderwijs. En nu wane men niet, dat
daarom het kerkelijk leven er kwijnt of het Hooger Onderwijs zich
op schralen voet behelpen moet. Het tegendeel is waar. Nergens
worden grooter bedragen voor godsdienstige doeleinden uitgegeven
!n in geen land in Europa zijn de Hoogescholen naar verhoudig
alrijker en rijker met hulpmiddelen uitgerust. In onze oude wereId

daarentegen voelde de Maatschappij geen drag om in deze behoeften
van hooger orde zelve te voorzien. Zelfs onze Gereformeerde Kerken
voelden, na de Reformatie in de 16de en 17de eeuw, schier hoegenaamd

B een aandrang, om in eigen behoeften zelve raad te schaffen. Voor
de traktementen der predikanten riep men Staatshulp in en voor
het bouwen nam men al te vaak zijn toevlucht tot loterijen. En
v !el minder werd er nog aan gedacht om op wetenschappelijk
gebied het particulier initiatief te doen bloeien. Huizen van barm-
hartigheid werden uit legaten gesticht en de Diaconieën hadden
door de collecten goede inkomsten, maar een innerlijken drag om
voor heel het geesteIijk leven van het yolk op te komen en dit te
doen wassen, kende men niet. Vamdaar dat de Overheid toen raad
moest schaffen en dat niet alleen aan de Kerken inkomsten werden
gewaarborgd, maar dat evenzoo de Academiën door Overheids-
beschikking in het leven geroepen en uit openbare fondsen onder-
houden werden. Men gevoelde niet, dat ook in de Wetenschap een

atschappeIijk belang school, en liet de zorge er voor varen. Had
de Maatschappij zich zelve hiervoor aangegord, zoo zou nooit aan
de Overheid zoo groote invloed op wetenschappelijk gebied gegund
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zijn, terwijl zij thans door het benoemingsrecht der hoogleeraren
het feitelijk in haar macht heeft, voor een goed deeI den gag der
wetenschappelijke ontwikkeling te beheerschen.

Geheel hetzelfde geschiedt op schier elk stuk van het maat-
schappelijk terrein. Doet de Maatschappij zelve op elk terrein haar
plicht, dan blijft de Overheid er buiten en bet is nooit anders dan
ten gevolge van de zonde, dat de Overheid gedurig verplicht wordt,

om een deel van de taak der Maatschappij over te nemen. Want
wel heeft men sinds de Fransche Revolutie aller vrijheid op elk
gebied des levens uitgeroepen en zich igebeeld, dat dit de Maat-
schappij tot rijker zelfstandige ontwikkeling zou verheffen, maar het
was de zonde die ook deze hooggespannen verwachting in teleur-
steiling deed eindigen. De hooggeroemde vrijheid toch deed weinig
anders dan de zelfzucht en het persoonlijk ik op den voorgrond
zetten, en daar hierdoor het eene ik tegenover het andere ik kwam
te staan, riep dit den bagen strijd in het leven, die thans aller-
wegen door een niets sparende concurrentie aan het woord is.

De Maatschappij is een organisch geheel en kan daarom dan
alleen bloeien, wanneer haar deelen zich van dezen organischen
samenhag steeds klaarder bewust worden en den drag kennen,
om krachtens dien samenhang, saam te werken ter bereiking van
een gemeenschappelijk doel. Ware er geen zelfzuchtig eigenbelang
dat dezen samenhag gedurig verbrak, zoo zou de Maatschappij
dan ook bij elk struikelblok, op den weg van haar hoogere ont-
wikkelig, zichzelf uit den nood kunnen redden, en zich den weg
weten te bannen, waarlangs ze verder kwam. Maar juist dit ontbreekt.
De hoogere motieven oefenen geen kracht. De zucht naar geld en
goed beheerscht de menigte, en schier aller inspannig richt er
zich op, om zich ten eigen bate van het geld meester te maken.
Want wel is men, door de ervaring geleerd, allegs tot het inzicht
gekomen, dat men door te straffe concurrentie elkander niet alleen
maar ook zichzelf ten slotte afbreuk doet, en is men hierdoor er
op bedacht geworden om met anderen Iiever voor gelijksoortige

11
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belangen saam te werken, maar deze saamwerkig, wel verre van
heel het organisme der Maatschappij te omvatten, richt zich bijna
uitsluitend op de belangen, die men met de personen van eenzelfde

bedrijf of stand gemeen heeft. Met dezulken vereenigt men zich dan
voor de behartiging van gelijksoortige belagen, maar met het uit-
gesproken doel om zich, alzoo vereenigd, te scherper tegenover

andere groepen te stellen. Deze vereenigen zich dan op haar beurt,
en zoo komt allegs de groepenzelfzucht op, die de wederzijdsche
verhoudig nog slechts verscherpt. En dit roept dan conflicten als

thans bij den arbeid in het leven, die zoo reusachtige afmetingen
kunnen aannemen, dat ze den Staat zelven in gevaar bregen, gelijk
het bij meer dan één groote staking gezien is.

Hierbij komt, dat de reusachtige macht die de mensch allegs
over de natuur en over de haar inwonende ontzettende krachten

wist te verkrijgen, de spannig in het leven der Maatschappij op
ongelooflijke wijze deed toenemen. Als gevolg toch van die ver-
overigen op de natuur is de gemeenschap van land met land en

van werelddeel met werelddeel derwijs in omvag toegenomen, dat
de Maatschappij zich niet meer als een nationale Maatschappij voelt,
maar al meer heel de wereld als haar terrein aanvaard heeft. Juist

die dubbele uitbreidig nu, eenerzijds in natuurkracht en anderzijds
in wereldgemeenschap, heeft uiteraard het gevoel van organischen
samenhag nog te meer verslapt en verweekt. Al slaagde men er

Loch in, op het beperkt gebied van zijn eigen land zich met alle
belanghebbenden over een betere regelig te verstaan, dit zou niet
baten, indien men, in het buitenland hiervan het profijt trekkende,

u saam door zijn concurrentie te grooter schade deed lijden. Hier-
door trok een ieder zich terug op zijn eigen voordeel, rekende niet
met het belang van anderen, en misbruikte zijn overwicht aan talent
en geld, om de anderen naar zijn hand te zetten. Er is nu eenmaal
ogelijkheid van menschelijk talent en menschelijke kracht. Er is
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een klein deel der menschen begaafd met hooge talenten, en er is
een breede schare, die van deze machtige talenten geheel ontbloot
is. Toch zijn beide deze groepen van de intellectueel sterkeren en
de intellectueel zwakkeren op elkaar aangewezen. Bij de reusachtige
levenstaak die de Maatschappij elken dag te volvoeren heeft, blijft
aan die eerste groep de leidig, en moet de breedere groep haar
arbeid, door dien arbeid loon, en voor dit loon haar levensbrood
vinden. Buiten zonde gerekend zou nu de kleinere, innerlijk machtige
groep zich geroepen hebben gevoeld, allereerst voor den welstand
der breede groep te zorgen, maar de in de Maatschappij inwonende
zonde duldde dit niet. Op zichzelf staande personen beoogden dit
wel, maar niet hun groep als groep. Vandaar nu, dat de rijke gaven,
die God juist in de laatste twee eeuwen aan de Maatschappij ge-

schonken heeft — gaven waardoor het leven der Maatschappij een
vroeger volstrekt ogekende hoogte heeft bereikt — wel het leven
hooger hebben opgevoerd, maar geheel nieuwe verhoudigen tot
aanzijn hebben geroepen, die den samenhag van het maatschappelijk
leven niet gesterkt, maar veeleer nog verder verbroken hebben.
Ook bij de armenzorg komt dit uit. De aarde brengt haar vrucht

veel milder en rijker voort dan ooit vroeger, en toch is het Pau-
perisme niet verdwenen, maar toegenomen op onrustbarende wijze.
Waar nu vroeger de meeste ver om zich heen grijpende armoede
door de particuliere milddadigheid, en vooral door de armenzorg
der Kerken, ondervagen werd, schiet thans èn Kerk èn particuliere
weldadigheid te kort, en wordt vooral in de groote steden almeer een
toestand geboren, die om hulpe schreit. Op die wijs worden toestanden
in het leven geroepen, die de Maatschappij steeds meer de mogelijkheid
benemen om zelve haar leven te organiseeren en naar vaste regelen
te doen voortschrijden. Aan goeden wil ontbreekt het voorwaar

niet, en evenmin aan belagstellig, maar altoos weer stuit de
beste poging af op de zondige trekken die geheel het lichaam der
Maatschappij in zoo bedenkelijke spannig houden. En vandaar,

dat dan ten leste altoos weer de ordenende macht van de Overheid
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te hulp wordt geroepen, opdat zij orde in den chaos moge scheppen.
Zelfs de Zondagsnust, waaraan in ons l drukker Leven telkens

levendiger behoefte gevoeld wordt, kan de Maatschappij niet uit
ichzelve waarborgen. Afspraak helpt ook bier niet. Al is ook de
neerderheid goed gezind, er blijft altoos een vrij groote groep over,
die zelfs voor zoo heilig belang geen hart heeft, en ook ten onzent
zal goede Zondagsrust den vermoeiden niet gewaarborgd zijn, indien
niet de Overheid onze versleten en afgeleefde Zondagswet vervagt
oor een nieuwe wet, die op de behoeften van onzen tijd berekend is.

Maar l eischt de noodzakelijkheid dezen en zoo menigen anderen
maatregel, vergeten mag nooit worden, dat de Maatschappij, door
deze Staatshulp noodzakelijk te maken en te aanvaarden, zichzeIve
verslapt, en dat het ook hierin gedurig uitkomt, hoe de Overheid
on der zonde wil, d. i. om de zonde der enkelen, en om de zonde
d er Maatschappij, van God verordend is.

XVII.

De Christelijke Kerk.

Gij zijt het Licht der wereld. Eene
stad, boven op eenen berg liggende,
kan niet verborgen zijn.

MATTH. 5:14.

u, dank zij de voorafgaande uiteenzettig, het beeld der
Maatschappij in breede trekken voor ons staat, kan
onder onze lezers, die aan het Woord vasthouden, ge-
schil over de vraag, of het Koningschap van Christus

zich ook tot de Maatschappij uitstrekt, niet meer opkomen. Is aan
de Christus gegeven alle macht in hemel en op aarde, en voert
hij met die alomvattende macht krijg; een krijg, die niet kan noch

zal eindigen eer hij l zijn vijanden aan zijn voeten zal onderworpen
he .ben ; dan is het volstrekt ondenkbaar, dat een zoo aanmerkelijk
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stuk van ons menschelijk leven, als in de Maatschappij steeds meer
aan de orde is gekomen, buiten deze worstelig zou vallen. In toe-
nemende mate maakt het almeer den indruk, alsof de Maatschappij
de hoofdstroom van ons menschelijk leven wordt, en hoe zou dan
het Koningschap van Christus langs die Maatschappij kunnen heen-
gaan, waar de eindbesIissing over de toekomst der menschheid toch

juist in den boezem der Maatschappij te vallen staat ? Het persoon-
lijk Ieven, het Gezinsleven en zelfs het Staatsleven deelen en splitsen
de menschheid, en het is juist alleen het maatschappelijk Ieven,
waarin de eenheid van ons menscheIijk Ieven nog doorstraalt. Het
zal er nu slechts op aankomen, nader te onderzoeken, van welke
middelen de Christus zich bedient, om zijn Konigschap ook in die
Maatschappij tot geldig te doen komen, en dan natuurIijk trekt in
de eerste plaats onze aandacht Zijn Kerk.

Die Kerk heeft onze Konig zelf in het maatschappelijk leven in-
gedragen. Hij is het die zijn apostelen uitzond, om alIerwegen in
het Heidenland zijn Kerken te stichten, en niet alleen te Jeruzalem,
maar evenzoo te Rome waar de Keizer troonde, als in Griekenland,
waar de menschelijke wijsheid zetelde, heeft de Christus zich zijn
Kerken, met predikig en sacramenteele bedienig, doen installeeren.
Die Kerken vormden in het midden van de Maatschappij een geheel
eigen inrichtig met geheel eigen Ievenssfeer. De kinderdoop zonderde
terstond na de geboorte alle diegenen die Jezus toebehoorden, van
de overige onderdanen van den Keizer af. In dien kring der ge-
doopten vormde zich een eigen manier van Ieven. Nieuwe usantiën
kwamen op. Geheel andere denkbeeIden vervulden hoofd en hart.
En dit alles schikte zich vanzelf om den naam van Jezus als 't eenig
middenpunt. Zoo kwam in de toenmalige Maatschappij aIlegs
tweeërlei autoriteit eerst naast, en weldra tegenover, elkander te
staan. Eenerzijds de autoriteit van wat usantie en regeh was aan het
Keizerlijk Hof, in de hoogere gezelschapskringen en in de publieke
opinie, en aan deze autoriteit onderwierp zich l wat in het Heiden-
dom bleef hangen. Maar anderzijds kwam daarnaast nu een geheel



166	 PRO REGE.       

nieuwe autoriteit op, die niet vroeg naar wat gold aan het Hof, in

de hoogere standen, of naar de uitspraak der publieke opinie, doch
die eeniglijk van den Christus en zijn Apostolaat uitging. Eerst trad
dit minder duidelijk in het licht, omdat de eerste Christenen klein

in het aantal waren, en zich meest stil onder elkander hielden, maar

nauwelijks begon de kring der gedoopte Christenen zich uit te breiden,
en traden ze meer naar buiten, of de botsing kwam. Waar Jezus als
Koning in huis en hart leefde, had zich een ander leven gevormd ;

dit nieuwe, dit andere leven werd zichzelf steeds meer bewust ; het
schoot wortel in het denken en in de practijk ; en kwam daardoor
al spoedig tegen meer dan één usantie in de Heidensche Maat-
schappij over te staan. Dit prikkelde dan de Heidensche Maat-
schappij om te vaster op haar stuk te staan. Allengs verhief zich
beginsel tegenover beginsel. Die beginselstrijd trok zich ten slotte

saam in de vraag, of men voor den Keizer, dan wel voor Konig
Jezus de knie zou buigen. Het beleedigde Keizerlijk Gezag dreigde
met den dood, en wie voor Koning Jezus koos, aanvaardde het
marteIaarschap. Dit martelaarschap zuiverde den ChristeIijken krig
van schijnbelijders en valsche broederen, zoodat de kring wel in-
kromp, maar juist daardoor vaster stond en onverzettelijker stand
hield. En toen nu deze eerste worsteling er op uit liep, dat de
Keizer eindigde met de knie voor Jezus te buigen, sprak het vanzelf,
dat alras het Koningschap van Christus zijn triomf vierde in de
Maatschappij. Formed bleef het Keizerrijk. Het Overheidsgezag in
den Staat gig in de oude lijn voort. Maar de macht die het leven
zou beheerschen, hield op de oud-Romeinsche en oud-Grieksche
overlevering te zijn. De heerschappij over de geesten, en daardoor
ook over het maatschappelijk leven, was aan een hoogere macht
overgegaan. Het Konigschap van den Christus stond van nu of
aan als leidende macht boven de Keizerlijke autoriteit, die, om haar
invloed te stevigen, steeds nauwere aansluitig aan het Koningschap
van Jezus beproefde.

Op deze eerste omwenteling in de geesten is niet altoos genoeg
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nadruk gelegd. Te eenzijdig heeft men bij dezen eersten ommekeer
in het publieke leven op Jezus als Heiland en Zaligmaker en niet

als Koning de leidende bewegig saamgetrokken. En toch toont de
historie van de eerste groote vervolgigen, dat de strijd wel terdege
tusschen den Keizer en Koning Jezus gig. Het gold de principieele
worsteling, of het hoogste gezag, dat onder menschen zou gelden,
bij den Keizer berustte, dan wel bij Hem die verhoogd was aan
Gods rechterhand. Dit laatste nu bleek bij de martelaren het geval
te zijn. En toen nu in het begin der vierde eeuw de vervolgig
ophield en de Keizerlijke macht zelve bereid bleek om zich naar
Jezus te voegen, kwam bier de principieele overwinnig tot uit-
drukking, die het Koningschap van Christus, niet in den Staat, maar
juist in het breede leven der Maatschappij, over het Keizerlijk gezag
behaald had.

Die principieele overwinning nu is doorgegaan gedurende het
geheele verloop der oude geschiedenis en evenzoo in de lange
periode der Middeleeuwen, en jammer genoeg drog ze veel te
snel door. De oude klassieke wereld zonk in. De Roomsch-Grieksche
macht was uitgeleefd en bezweek. En de jongere volkeregroep die
als vrucht der Volksverhuizig tot zelfs Italië, Spanje en Noord-
Afrika overstroomde, bracht met zich de ontvankelijkheid, om zich
te voegen in een nieuwe orde van zaken, waarin de Christelijke

ideeënwereld den toon zou aageven. Dit gaf aan de Kerk een
ver reikenden invloed, die ver buiten haar geestelijke werkzaamheid
uitgig. De groote voorgangers der Kerk stonden in ontwikkeling
hoog uitgegroeid boven de volkeren wier !even te leiden viel. De
denkbeelden, door de leiders der Kerk bepleit en aanbevolen, werden
daardoor l spoedig aller gemeen goed. Van verzet of protest was
ternauwernood sprake meer. En zoo lag het in den aard der zaak,
dat in de nieuwe Maatschappij, die zich allegs uit de nieuw
toegestroomde volken vormde, de overtuigingen door de Kerk voort-
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geplant, steeds vaster heerschappij verwierven. Al moge hierbij nu
vaak misbruik van macht zijn ingeslopen, toch valt niet te ontkennen,
dat onder deze gunstige omstandigheden zich in Europa van liever-
lede een volksleven in de Maatschappij ontwikkeld heeft, dat zeer

duidelijk het Christelijk stempel droeg. Vergelijkt men nu nog het
volksleven gelijk zich dit onder de Heidensche volken in Azië en
Afrika gevormd had en nog voortbestaat, met den nieuwen levens-

vorm, die, onder den invloed der Kerk, in Europa tot steeds vaster
uitdrukking kwam, dan valt kwalijk te loochenen, dat zich hier een
hooger en rijker menschelijk leven gevormd heeft, dat, over veel

rijker ideaal beschikkende, aan het Christelijk Europa dien machtigen
voorsprong boven het Paganisme en den Islam schonk, die nog
s:eeds Europa's suprematie doet voortduren, en in die suprematie
van het Christelijk Europa nu verheerlijkt zich nog steeds het
Konigschap van Christus over het leven der Maatschappij, zij 't l
(Lat het zich schier uitsluitend door de Kerk als zoodanig steeds
verder uitbreidde.

Dat in dit laatste gevaar school, sprak vanzelf. De Maatschappij
als zoodanig was nog niet tot genoegzame zelfstandige ontwikkelig
gekomen. Ze miste nog eigen organen. Hooge verstandelijke ont-

wikkeIing werd nog schier alleen bij de mannen der Kerk gevonden.
En waar, nu of dan, een enkele zelfstandig gevormde geest om
gehoor vroeg, bleek hij schier altijd sectarisch of paganistisch te
zijn aangelegd, en tegen het Christelijk levensbeginsel in verzet te
komen. De ontwikkeling van zulke zelfstandige geesten kon daarom
niet worden aangemoedigd, maar werd te keer gegaan. Wat van

hoogeren aanleg in het Christelijk spoor liep, kon in en bij de Kerk
alIe s vinden wat het hart of ook de eerzucht begeerde. Wat afweek,
moest worden te keer gegaan en uitgebannen. Gevolg waarvan was, dat
de Kerk meesteresse der geesten bleef, dat zij op alle hoogere
ontwikkeling haar stempel drukte, en dat Lange eeuwen geheel het
leven der Maatschappij door de Kerk niet alleen geleid werd, maar
in het kerkelijk leven was opgenomen. Dat nu zulk een tijdperk
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van overgag voor de Christianiseerig der volken van Europa
noodzakelijk was, betwisten we niet. Alleen zóó kwam er eenheid
in de levensopvatting, in den levensvorm, in de wijze waarop het

maatschappelijk leven zich uitte. Maar ontkend kan niet, dat hierdoor
het maatschappelijk leven te zeen verkerkelijkt werd. Kerk en
Maatschappij hebben beide een eigen roepig. De Maatschappij

kan niet de taak van de Kerk overnemen, maar ook niet de Kerk
de taak der Maatschappij. Vandaar dat het tenslotte op een ongezonden
staat van zaken moest uitloopen, dat in zoo lange periode van vele

eeuwen, de Kerk steeds alles te zeggen had, en de Maatschappij
zoo goed als niets. Men mag niet zeggen, dat dit de schuld der
Kerk was ; de schuld lag uitsluitend aan de gebrekkige ontwikkelig
van het zelfstandig maatschappelijk leven. Maar de uitkomst kon

dan toch geen andere zijn, dan dat de Kerk het maatschappelijk
leven te zeer in zich zelve opnam, en hierdoor haar zelfstandige
ontwikkelig tegenhield in step van haar te bevorderen. Hier Ieed
de Maatschappij, bier leed de zelfstandigheid van het Gezin, hier
leed de persoonlijke zelfstandigheid onder. De Kerk had te veel
hooi op haar vork genomen, en werd topzwaar. En het kon kwalijk

anders, of, toen ten leste de Maatschappij vooral in de Italiaansche
republieken, in België en in ons land met forschen ruk zich
opmaakte, om voor haar rechten op zelfstandigheid den strijd aan
te binden, moest zich steeds meer een scherpe tegenstelling tusschen
Maatschappij en Kerk vormen, die de Maatschappij verlokte om
op de oud-paganistische theorieën terug te gaan, anticlericaal op
te treden, en zich principieel tegen het Konigschap van Christus
te stellen. De Humanist erkent dit Konigschap niet.

Doch l werd als gevolg van dezen opkomenden strijd de Kerk
van Christus meer naar haar eigen geestelijk terrein teruggedrongen,
toch bleef ze ook zoo het orgaan waardoor Chnistus zijn Koning-
schap gelden deed, en zulks zelfs in veel zuiverder vorm. Zoolag
de Kerk beschikte over haar alomvattenden invloed, zoodat zij alles
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en de Maatschappij schier niets was, bleef de toeleg om het geheele
volk als één Chrlstelijke massa te beschouwen. In de Heilige Schrift
staat steeds op den voorgrond, dat de Kerk van Christus „een klein
kuddeken" is ; en dat naast en tegenover dezulken die den Christus
belijden, anderen staan, die Hem verwerpen. Dat er niet enkel

schapen, maar schapen en bokken zijn, en dat de Christenen in
het midden der wereld staan als dragers van het licht tegenover
„een verdaaid en krorn geslacht". (Phil. II: 15). Het wordt dan ook
nooit anders, noch door Jezus zeif noch door zijn apostelen, voor-
gesteld, dan dat er is eenerzijds de Gemeente der heiligen, en ander-
zijds de wereld. Feitelijk is het dan ook alle eeuwen door zoo ge-

bIeken en gebleven. Maar l wist men dat dit zoo was, toch heeft
men gepoogd die tegenstelling weg te doezelen, en er naar gestreefd
aan het volle leven den schijn te geven, alsof alles Christelijk was,
alsof alles tot de Kerk behoorde, en alsof heel het yolk in de
schaapskooi van Christus was igegaan ; een onware schijn, die
nog altoos in het onjuiste denkbeeld van de Volkskerk voortleeft.
Natuurlijk lag hierin een groote bekoring. Het gaf het aantrekkelijke
van de eenheid. Het bande elk denkbeeld van principieele tegen-
stelling. Men leefde saam onder eenzelfde heilig Sacrament. Ook
had men hierdoor altoos zekeren vat op de afgedoolden. Men kon

nog bereiken wie anders allicht steeds verder zou zijn afgedooId.
Men versmolt de begrippen van Kerk en Maatschappij tot een
hoogere eenheid. Voor die verleidig bezweek men dan ook aller-
wegen. Maar die schijn van eenheid kon de scheur in het leven
wel bedekken, maar niet wegnemen, en niet alleen de Roomsche,
maar evenzeer de Protestantsche kerk heeft voor het najagen eerst

en het toen vasthouden aan dien valschen schijn bitter geboet. Ook
l heet in een land alles kerkelijk één, gelijk nu nog in Frankrijk,
Spanje, Portugal en Italië, de tweeheid van het leven is daarom
geen oogenblik weg geweest, en bij elke uitbarsting van revolutio-
naire bedoelig blijkt telkens opnieuw, hoe altoos nog in elk yolk
een geloovig volksdeel tegen een niet geloovend volksdeel overstaat.
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Dat velen geroepen, maar weinigen uitverkoren zijn, blijft de droeve
uitspraak van Jezus, die tegen elke volkseenheid rusteloos reageert.

Dit nu is oorzaak, dat de pogig om geheel de Maatschappij
voor gekerstend te doen doorgaan, de Kerk innerhijk heeft verzwakt.

Om meesteresse van de wereld te blijven, heeft de Kerk zich helaas
maar l te zeer naar de wereld moeten schikken en voegen. Ze
heeft door de vingers moeten zien, wat ze had moeten veroordeelen

en bestraffen. Ze is de wereld tegemoet gegaan en genaderd, in
plaats dat ze uit de wereld de geheiligden naar zich had getrokken.
Ze heeft daardoor het hooge van haar eigen karakter igeboet, en
zonder wereldsch te worden, toch een wereldschen plooi aagenomen.

Zelfs ging ze ten slotte onder ons, Protestanten, zóóver, om de
meest absolute ketterij te dulden, en dit te vergoelijken door de
bewering, dat wat ritselt in de Maatschappij, ook in de Kerk moet
nawerken. Zoover was het zelfs onder ons gekomen, dat de Kerk
aan de ketterij de hand boven het hoofd hield en daarentegen de
getrouwe discipelen van Christus buiten haar erf sloot.

Men versta ons bier niet verkeerd. Reeds aanstonds in de eerste
eeuwen is er een streven in de Christelijke Kerk opgekomen, om
te breken met een ieden, die net van harte in de allergestrengste
opvatting van de ChrlsteIijke Ievensusantiën meegig. VooraI in de
Kerken van Noord-Afrika brak dit streven met zekere wildheid door.
Sinds heeft het zich steeds in allerlei secte herhaald. En ook nu
nog woelt schier overal een streven, om zich of te zonderen van
een ieder, die niet tot in de fijne puntjes in onze eigen Ievens-
opvatting deelt. Dit streven nu wordt door de apostolische leer zeer
stellig veroordeeld. Lezig en herlezig vooraI van de brieven van
Paulus aan de Kerk van Corinthe wijst ons een geheeI anderen
weg. De misbruiken in de Kerk van Corinthe waren talrijk en van
velerlei aard, en de aposteI aarzelde dan ook geen oogenbIik om
deze zondige misbruiken openlijk en moedig te bestrijden. Toch
gaat hij tot uitbannig alleen bij dien eene over, die zich aan zijns
vaders huisvrouw vergrepen had. De overigen daarentegen berispt,
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kastijdt en bestraft hij, maar hij bant ze niet uit. Veeleer poogt hij
ze te wimnen en te behouden. Slechts op één punt bleef hij onver-
zettelijk, en dat ééne punt is het geloof. Daarvan mag met geen
tittel of jota worden afgeweken. Valt de grondslag van het ééne
zaligmakende geloof in Christus den Heere weg, dan stort voor hem
geheel de Kerk ineen. Maar, houdt het geloof stand, dan oefent hij

geduld ; dan werkt de zoekende liefde ; dan poogt hij de gemeente
haar ideaal nader te brengen.

Tusschen twee polen beweegt alzoo het leven der Kerk zich door.
Eenerzijds trekt de wereld haar en belooft haar de heerschappij,
Bits ze zich naar de wereld voegen wil. En anderzijds poogt de
secte haar of te leiden, die haar in elgengenoegzaamheid haar roeping
voor de wereld wil doen vergeten. Aan beiden moet de Kerk weer-
stand weten te bieden, wil ze het groote, machtige orgaan van

Koning Jezus blijven, om zijn heerschappij in het midden der Maat-
s chappij te vestigen. Vandaar de drieërlei phasen die het leven der
Kerk doorloopt. De eene maal neigt ze tot sectarische afzondering
van de wereld. Een ander maal Ieent ze zich er toe, om te veel
aan de wereld gelijkvormig te worden. En kergezond, op gelijken
afstand van de secte en van de wereld, leeft ze alleen in die
perioden, waarin ze na bangen strijd zich weer uit de inzinking
van haar geestelijk leven met geestelijke autoriteit verheft. Maar l
moet uit dien boofde erkend, dat ook de Kerk van Christus op
aarde aan ernstige schommelingen is bIootgesteld, het zou een
miskennen van haar beteekenis zijn, zoo men waande, dat ze niet
in elk van deze drie perioden toch een zegen van zich deed uit-
gaan. Haar invloed is nog steeds onmetelijk groat. Haar standaard
van geestelijk en zedelijk leven staat nog altoos hoog boven l wat
buiten de Kerk in concurrentie met haar opdoemt. En wat het
opmerkelijkst hierbij is, bestaat hierin, dat boven alle dogma's en
zedelijke ordinantiën het altoos weer de persoon van den Christus
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is, die op de wereld indruk maakt en boven wien zelfs de verst
afgedoolden nog altoos geen hoogeren naam weten te noemen.
Zelfs in breede krigen waarin de religie geen igag meer heeft
en waar evenmin een standaard van eigen geestelijk leven werd

opgeheven, bIijft toch de machtige persoonIijkheid van den Christus
nog aItoos de geesten imponeeren. Een gevoel van eerbied voor
Jezus vervult de harten. Hooger dan het Evagelie kent men nog
altoos niet. En ook wie weigert zich er aan te onderwerpen, kan
toch de inspraak van zijn conscientie niet tot zwijgen brengen,
dat hooger dan de Christus geen autoriteit op aarde bestaat.

Hierdoor nu heerscht de Christus nog altoos als Konig in het
midden der Maatschappij. Hij heerscht in het hart van zijn getrouwe

volgeligen. Hij heerscht in het woord van zijn getuigen en predikers.
Hij heerscht in de gezinnen, waar het lied tot zijn eere opgaat.
Hij heerscht in de algemeene denkbeeIden, die geen hooger ideaaI
weten aan te geven, dan door hem gesteld is. Hij imponeert door
het geheel eigene van zijn persoonlijke grootheid. Veel gaat tegen
Hem in. Zijn Woord wordt misbruikt en vervalscht. Tot zijn hoog-
heilige persoonlijkheid wordt aagerand en zijn Godheid hem betwist.
Zelfs zijn volstrekte zondeloosheid wordt in verdenkig gebracht.
Maar wat men ook op de majesteit van zijn verschijnig en op de

heerlijkheid van zijn Evagelie afdinge, nog altoos blijft het Woord
dat hij bezegeld heeft, het Boek der boeken, waarmee geen ander
menschelijk geschrift zich ook maar van verre, wat invIoed op de

geesten betreft, meten kan. En hoe dikwijls het ook scheen, aIsof
aan de heerschappij van dat Woord de doodelijke slag was toe-
gebracht, teIkens voIgde op zuIk een periode van verslapping toch
altoos weer een tijdperk van herIevig, geIijk men het ook ten
onzent, na de heerschappij van het Rationalisme, eerst in den
Révell, en nu weer in de Calvinistische beweging, gezien heeft.
Alle ander Iicht, dat men ontstak, schitterde voor een tijd, om dan
weer uit te dooven, maar het Iicht dat met Christus in de wereld
verscheen, breekt met zijn straIen nu, na twintig eeuwen, nog
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gedurig opnieuw door, en geeft wat geen ander schijnsel geven kan.
Het is dan ook geen beeldspraak noch overdrijving, zoo we zeggen,
dat de Christus zijn Konigschap in de Maatschappij nog steeds
onverbiddelijk handhaaft. Denk u Hem weg, en de hoogste maat-
schappelijke ontwikkeling zou een geheeI andere geweest zijn. En
dat de Maatschappij nog was wat ze was, en nog steeds de kracht
in zich bleek te bezitten, om zich na diep vervai weer uit haar
inzinkig op te heffen, is niet het gevolg van ons menscheIijk
pogen, maar eeniglijk de uitwerking van dat hooge geestelijke
Konigschap, dat de Christus van den troon zijner heerlijkheid zich

ook over de Maatschappij steeds door zijn Kerk wist te verzekeren.

XVIII.

De Christelijke School.

En gij vaders, verwekt uwe kinderen
niet tot toorn, maar voedt ze op in
de leering en vermaning des Heeren.

EFEZE 6 :4.

ET tweede middel dat strekken moet om Christus' Koning-
schap in het midden der Maatschappij te vestigen en
te handhaven, is de School. De opvoedig der kinderen
wordt gedragen door drie factoren, ten eerste door

h uislijke opvoedig, ten tweede door kerkelijke Ieering en ten derde

c oor maatschappelijke vorming. De eerste factor behoort tot het
Gezinsleven, de tweede tot het domein der Kenk, en alleen de
derde staat op het erf der Maatschappij. Uit dien hoofde komt
alleen de derde hier ter sprake. Dat de school een verschijnseI
in het leven den Maatschappij is, zag men eertijds veelal niet in.
Deels maakte zich de Overheid van haar meester, deels ook de
Kerk, en het zelfstandig karakter won de schooI wel reeds in
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vroeger eeuwen voor de Universiteit, en ten deele ook voor groote
kostscholen, met name in Engeland, maar het besef dat ook de

gewone volksschool op eigen wortel behoort te stoelen, alleen in
vrijheid bloeien kan, en bovenal alleen als factor van het maat-
schappelijk leven kan uitgroeien tot wat ze zijn moet, is eerst in
de vorige eeuw in breeder krig doorgedrongen. Nog lag niet

overal wordt dit igezien. In Frankrijk zoowel als in Duitschland is
de Volksschool nog schier geheel in handen van de Overheid of
de Kerk, en zelfs ten onzent zijn er nog altoos niet weinigen, die
liefst naar het oude standpunt teruglaveerden. Alleen aan het exceptio-
neele feit, dat hier te lande 50 jaren lag de schoolstrijd met zulk een
scherpte gevoerd is, danken we het helder inzicht, dat allengs in de

schooIquaestie gewonnen werd. Hierbij echter zij aanstonds opgemerkt,
dat de schoolstrijd ten onzent nooit zoo grooten omkeer in de bestaande
orde van zaken zou hebben teweeggebracht, indien de strijd uitsluitend

om de vrije school ware gevoerd. Vrijheidszin in het afgetrokkene zou

nooit bezield hebben tot het bregen van zóó groote offers als hier te
brengen waren. Zonder vrees voor tegenspraak mag dan ook gezegd,
dat het niet de vrije schooI was die dienst deed voor de propaganda
van de Christelijke opvoeding, maar dat veeleer omgekeerd het de
behoefte aan Christelijke opvoeding was, die de school ten onzent
heeft vrijgemaakt. En op dit feit nu rust onze stelling, dat de schooI
in het midden der Maatschappij een der machtigste factoren is,
waardoor onze Koning zijn Koninklijke heerschappij in de Maat-
schappij vestigt en over de Maatschappij handhaaft ; en zulks dan

vooral, zoo de Kerk in plichtsbetrachtig te kort schiet.
Hieruit verklaart het zich dan ook, dat de strijd tusschen den

geest der wereId en den geest van onzen Koning allegs zoo meer

geheel van het kerkelijk terrein naar het sociaaI gebied is overge-
bracht. Op kerkelijk terrein staan de twee toongevende richtingen,
op eigen wijs beIichaamd, tegen elkander over. Laten we de Room-
sche kerk en de kIeine genootschappen er buiten, dan vertegen-
woordigt de Nederlandsch Hervormde Kerk nog altoos de richtig,
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die vroeger niet onduidelijk als die van het doorzieken werd aan-
gediend, terwijI in de Gereformeerde kerken het beginsel zegevierde,
dat elke kerk allereerst instrument van de Koninklijke heerschappij
van den Christus behoort te zijn. Niet alsof er ook in de Neder-
landsch Hervormde Kerk niet tal van trouwe getuigen der waarheid

waren opgestaan, en alsof niet tal van gemeenten in beginsel op
let herstel van Christus' Koningschap in zijn kerk aanstuurden, maar
deze betere eIementen konden nog niet doordringen tot hervorming

van het kerkelijk leven in conformiteit aan Gods heilig Woord. Sinds
1815 is het de gang van zaken in de Maatschappij, die den vorm
van het kerkelijk leven hier beheerscht, inplaats dat de Kerk van

Christus schiftend op de Maatschappij kon terugwerken. Het is en
blijft zooals het Synodaal bestuur dezer Kerk het in 1886 uitdrukte:
Wat gist in de Maatschappij, moet nagisten in de Kerk. Aldus is
het valsche grondbeginsel, dat in de bestuursvormen van deze Kerk
zich belichaamd vindt, en eerst als dit valsche grondbeginsel met
heldere bewustheid zal zijn prijsgegeven. zal ook zij het echte, evan-
gelische karakter van de Kerk van Christus herwinnen. Bit echte
karakter der Kerk van Christus toch bestaat hierin, dat niet de Kerk
in het kielzog van de Maatschappij vaart, maar omgekeerd reageerend
nut den Geest van Christus op den geest der Maatschappij inwerkt,
daardoor schiftend optreedt, en l wat in leven en in sterven het
eigendom van den Christus geweest is of zijn wil, afzondert van wat
in de Schrift als „de wereld" met een eigen stempel geteekend wordt.
De gebrekkigheid van dezen toestand belet niet, dat de discipelen
en discipelinnen van den Christus zich met ijver opmaken, om
kennis van het Evangelic te verspreiden, philanthropisch den

elIendigen te hulp te komen, en het verlorene te zoeken, maar dit
alles geschiedt in hoofdzaak op de manier, waarop ook het Leger
des Heils werkt, en de eigenlijke kerkelijke factor blijft in gebreke
zich een eigen positie of te bakenen. Doch juist doordat deze
beice richtingen zich thans in twee groepen van Kerken hebben
voortgezet, hield de strijd tusschen deze beide richtigen op, of
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verloor althans zijn scherpte; en alleen de uitkomst zal kunnen
toonen, hoever elk van deze beide richtigen het in het dienen van
Christus' Konigschap bregt.

Juist dit echter bracht het gevolg met zich, dat de principieele
strijd, die op kerkelijk terrein niet verder kon, op schoolgebied werd
doorgezet. Wat op kerkeIijk terrein er toe leidde, om bij het grootste

deel van ons yoIk den maatschappelijken en den kerkelijken stroom
ineen te doen vloeien, noopte te meer op schoolgebied beide
stroomen scherp of te bakenen en uit elkander te houden. Feitelijk
strekte dan ook onze gansche schoolstrijd tot niets anders, dan om
de principieele tegenstelling tusschen het Koninkrijk Gods en het
maatschappelijk leven, die in de grootste onzer Kerken niet tot haar
recht kon komen, op schoolgebied zóó te laten doorwerken, dat
hier de scheidig en afzonderig voldongen werd. De Schoolwet
van 1857, gelijk ze tot op 1890 werd uitgevoerd, bedoeIde feitelijk
de maatschappelijke eenheid over de schifting, die het Evagelic
beoogt, te doen zegevieren, terwijI omgekeerd de SchooI met den
Bijbel er op gericht was, om te midden van het maatschappelijk
leven zulk een opvoedig der jeugd, voorzooveeI het Christelijk
element betrof, te organiseeren, als aan den geest van het Evagelic
de heerschappij over den geest der Maatschappij verzekerde. De
StaatsschooI neemt de Maatschappij als een ogedeeld geheel, vraagt
weIke geest den boventoon voert, en steIt de heerschappij van dien
geest der Maatschappij als wet en regel voor de geheele volksjeugd.
vandaar haar neutraal karakter. In dit neutraal karakter eerde men

dan aanvankelijk nog zeker Christendom boven geIoofsverdeeIdheid
en drong men aan op aankweekig van Christelijke en Maat-
schappelijke deugden. Niet lang echter, of de Humaniteitsidee ver-
drong zelfs dit schrale positief-Christelijk eIement en ten sIotte week
zelfs de Humaniteitsidee terug voor puur Rationalisme en Socialisme.
En dit nu kan niet anders zoolang de Maatschappij, als geheeI

12
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genomen, den toon moet aangeven. Dit toch is het eigenaardige van
onzen toestand, dat zoo er moet worden saamgewenkt door burgers
die veel, die weinig en die niets belijden, de regel altoos moet
worden ontleend aan hen, die van alle belijdenis afzagen.
Christendom boven geloofsverdeeldheid of Humaniteit zonder
meeningsverschil komt altoos ten slotte neer op het tot regel stellen van het
minimum van belijdenis of overtuigig.

De Nederlandsche Herv. Kerk staat niet daarom zoo zwak, omdat
;.e geen uitnemende predikers, geen ijverige tolken der waarheid,
geen offervaardige leden en geen bezieIde getuigen van het Evangelie
bezit, maar omdat ze tot onder hare predikers loochenaars van

Heeren Godheid, bestrijders van de Verzoening door het bloed
des Kruises, rationalisten, materialisten en socialisten telt. Ze is
ebonden, ze kan zich niet vrijmaken, ze kan het EvageIie niet

als regeI handhaven, en niet zij stelt der Maatschappij, maar het
g eheele complex van de Maatschappij stelt haar de wet. Juist
ditzelfde nu bedoeIt ook de StaatsschooI met haar ongerechtig
monopolie. De eenheid ging voor haar boven alles, en deze eenheid,
die ze boven alles poogde te handhaven, was niet de eenheid onder
het merk van het Evagelie, maar de eenheid gelijk de Maat-
s chappij die in gedurig wisselenden vorm te aanschouwen gaf. Het
w as en bleef het opdringen van de eenheid der Maatschappij,
eerst aan de Kerk, toen aan de SchooI ; en daar nu het EvageIie,
krachtens zijn aard en oorsprong, niet de eenheid geIijk die in
de wereld bestaat, maar de eenheid in den Heere Jezus Christus
bedoelt, kan het niet anders, of de minnaars van het Evangelie
NT an onzen Heere Jezus Christus, die zijn Konigsschap niet alIeen
in de Kerk maar ook in de School achtten te moeten eischen en
handhaven, konden niet volstaan met het doonzetten van den
kerkelijken strijd, maar moesten ult beginseI ook op schoolgebied
voor de scheidig tusschen het Christelijk en het niet Christelijk
element opkomen. Gelukkig gevolg waarvan was, dat de belijders
van den Heere Jezus Christus, die op kerkelijk gebied van elkaar
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afraakten, op schoolgebied elkaar terugvonden, om met vereende
kracht voor het goed recht der Christelijke School op te komen.
Dat zich hier en daar op schoolgebied nog de nawerking van den
vroegeren kerkelijken strijd doet gevoelen, kan niet genoeg betreurd
worden ; maar over het algemeen mogen we er ons toch in verblijden,

dat de samenwerking op schoolgebied nog steeds stand hield, en
dat wie ook hier splitsig beoogt, de conscientie der goedgezinden
tegen zich heeft. De tegenstellig tusschen de onzijdige Openbare
School en de vrije ChristeIijke School is daardoor zoo in het oog
springend geworden, dat niet ten onrechte nog onlangs van de
Ministerstafel de profetie werd uitgesproken, dat de Vrije School
de toekomst had, en de Openbare School ten sIotte slechts een
aanvullend karakter zou dragen.

Met het oog hierop vooraI is het van zoo overwegend belang,
dat het Maatschappelijk karakter van de school helder worde ingezien.
Gelijk op alIerlei wijs is aagetoond, ontstaat de Maatschappij
daardoor, dat de leden van een gezin, die met Ieden van een ander
gezin gemeenschappelijke belangen hebben, zich, buiten het gezins-
leven, ter bevordering van dit gemeenschappelijk doel vereenigen,
zich met elkaar in aanraking stellen, en samen maatregelen be-
ramen, om wat hen samen aagaat in het leven te roepen. Welnu,
juist uit deze behoefte is het, dat de School geboren wordt. Een

Konig zendt zijn prinsen niet naar de school, maar voedt ze zeIf
in zijn paleis op, en dit kan de Konig doen, omdat hem alle
middelen ten dienste staan, die in zijn eigen paleis, in eIk opzicht,
aan de eischen der opvoedig kunnen voldoen. Enkele zeer rijke
ouders doen dit evenzoo. Maar dit zijn en blijven uitzonderingen,
en het overgroote deel der ouders zijn zoo in eigen intellectueele
ontwikkelig als in geldelijke middelen veel te veel beperkt, dan
dat ze in staat en bij machte zouden zijn, om thuis hun kinderen
de opvoeding te doen geven die ze behoeven. Hieruit nu werd met
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noodzakelijkheid de behoefte geboren, dat meerdere ouders zich
ereenigden, om alsnu samen te doen, wat elk voor zich niet doen

lion,  en hierdoor ontstond de School. Dienvolgens is de School een
zuiver maatschappelijke schepping. Honderd ouders, die samen aan

een driehonderd kinderen een goede opvoedig moeten geven,
huren saam of bouwen saam een schoollokaal, en stellen saam
o iderwijzers aan. Zoo komt uit het gezinsleven de School op,

omdat het gezinsleven zelf niet volstaat voor het doel, en het is
de samenvoeging en samenwerking van de ouders uit die vele ge-
zi men, die nu nog op maatschappelijk terrein de Vrije School deed

geboren worden. Waren nu alle ouders genoeg bemiddeld, om in
de kosten van zulk een school te voorzien, zoo had de Overheid
er buiten kunnen blijven. Dit echter was niet het geval. Veeleer
waren verreweg de meesten hiervoor te onbemiddeld. Vandaar, dat
de Overheid hier te hulp moest komen, om wat te kort schoot aan
te vullen, en dit te meer, daar de Owerheid er belng bij heeft, dat
het onderwijs onder het yolk op het peil van het buitenIand blijve,
en alzoo hoogere eischen moet stellen, dan de respectieve ouders,
die willen saamwerken, zelve stellen zouden.

E eze helpende bemoeiig der Owerheid mag intusschen het

primordiaaI recht van vader en moeder op hun kinderen niet teniet
doen. Kinderen zijn levende have. De opvoeding dier kinderen mag
niet alleen met het oog op hun optreden in de Maatschappij, noch
ook als waren ze enkeI alIeen „kinderen des yolks" beschouwd
worden. De kinderen van Christenouders althans zijn ook gedoopt,
bij dien Doop is een belofte voor hen gedaan, en die Doop, met

de bij dien Doop gedane belofte, spreekt uit, dat die kinderen ook
een eeuwige bestemming hebben, en dus ook met het oog op die
eeuwige bestemming vorming en opvoeding moeten ontvagen.

Zelve zijn die kinderen in de schooljaren nog te jong, om hiervoor
eiger er beweging op te komen. Vandaar dat ze geestelijk aan hun
ouders gebonden en verbonden zijn, en dat op die ouders de ver-
antwoordelijkheid rust, om zorg te dragen, dat vooral in de kinder-

u,INi1:411INIIN11 . 1 	 I 	 N	 1, 	 111,1 	 11'



DE CHRISTELIJKE SCHOOL. 	 181

jaren, waarin het kind voor indrukken zoo ontvankelijk is,
die indrukken zóó zijn, dat ze aan de hoogere roepig en be-
stemming van het kind kunnen beantwoorden. Geeft nu, gelijk
oudtijds, en gelijk nog in sommige andere landen, de Overheid een

schooI, die naar de overtuigig der ouders aan hun kinderen, wat
dit alles betreft, geeft wat ze behoewen, dan kan de Overheid als
zaakwaarneemster de schooI voor het yoIk inrichten, en kunnen de
ouders er in berusten, dat de Overheid hun taak overneemt. Zoodra
dit echter blijkt, niet of niet Iager het gewal te zijn, en in de conscientie
der ouders de overtuigig post vat, dat de schooI, door de Overheid

geopend, niet geeft wat hun kinderen om Gods wil en voIgens de
Doopbelofte van noode hebben, dan leeft op hetzelfde oogenbIik
de plicht der ouders op, om in de gebleken leemte zelven te
voorzien. Daartoe zullen ze dan van zelf saamwerking zoeken niet
met alle ouders, maar uitsluitend met zoodanige ouders, die, uit
gelijke Christelijke overtuiging, dezelfde behoefte aan Christelijk
onderwijs gevoelen als zij. Ze hebben dan te schiften en te kiezen.
Af te wijzen elke saamwerkig met hen die de Doopbelofte niet
aflegden of niet achten, en daarentegen naar samenwerkig te streven
met zoodanige ouders, die zich op gelijke wijze als zij door de
Doopsbelofte gebonden weten, Ze bIijven daarmee geheel op maat-
schappelijk terrein, maar ze houden rekenig met de gedeeldheid,
die in de Maatschappij op het gebied van de geestelijke overtuigigen

bestaat. Niet zij verdeelen de natie, niet zij scheuren de Maatschappij,
maar ze vinden de natie gedeeld, ze vinden in de Maatschappij
overtuigig tegen overtuigig overstaan. Met dit bestaande feit, dat

niemand ontkennen kan, rekenen ze. Ze handeIen dienovereenkomstig.
En zoo komt het onontwijkbare feit tot stand, dat allerlei schoIen
naast elkander komen te staan, en dat onder deze scholen de

Christelijke schooI een eigen plaats inneemt.

Dat dit pogen leiden kan tot het optreden van meer dan één
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snort Christelijke school, spreekt van zelf. Protestanten en Roomsch-
Katholieken staan ten deze niet op hetzelfde standpunt. Zelfs volgt
uit het dusver bepheite beginsel, dat naast de ChristeIijke school,
in Protestantsche en Roomsche schooI gesphitst, ook andere vrije
scholen kunnen optreden. Schohen voor Joodsche kinderen, scholen
vcor moderne kinderen, en zelfs scholen voor kinderen van geheel

ongeloovige ouders. Wat men voor zich zelf begeert, moet men ook
as anderen gunnen, en zal eens de Vrije school triomfeeren over
he !h de linie, dan spreekt het vanzelf, dat ze in veelwormige gestalte
zal verrijzen. Maar steeds zulIen onder alle deze soorten van vrije
scholen de Christelijke scholen een eigen standpunt innemen. Zij
zullen een practisch antwoord geven op de roepstem van den
Christus: Laat de kinderkens tot mij komen, want hunner is het
kor inkrijk der hemelen. De band, reeds in geboorte en doop tusschen
het kind en Koning Jezus gelegd, en waaraan in de huisIijke
opvoedig wordt voortgeweven, zal dan in de Christelijke school

bevestigd worden. Het kind op de Christelijke school leert
zich beschouwen en gevoelen als een onderdaan van Konig Jezus.
Eerbied voor het woord en het beveI van Koning Jezus wordt het
kind ingeprent. Het heert in Christus zijn hoogsten wetgever eer-
bied gen. Het weet, dat aan dezen zijn Koning gegeven is alle macht
in hemel en op aarde. En het weet ook, dat deze zijn Koning eens

zijn Rechter zal zijn, en dat het alleen door zijn genade eens in de
eeuwige heerlijkheid zal ingaan. Hij zal niet methodistisch alleen
een Reiland en Redder in Jezus begroeten, maar ook verstaan, dat
Jezus zijn Koning is, die hem regeert, over hem heerscht, zijn lot
in zijn hand heeft, en vóór alhe dingen gehoorzaamheid van hem
eischt. Daarom zal 't niet alheen in de waarheid van het Evangelie
worden opgevoed, maar tevens zijn opvoeding en opleiding ontvangen
voor het burgerlijk en maatschappelijk leven, en dit niet in dien
zin en geest, alsof deze opvoeding voor het burgerlijk en maat-
schappelijk leven naast zijn geestelijke opleiding kwam to staan,
maar zóó, dat ook die maatschappelijke opleidig geheel van den
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geest van Christus doordrongen is. Zijn schooI zaI niet zijn een
gewone burgerlijke school met als surplus zeker godsdienstonderwijs,
maar beide de geesteIijke en de burgerlijke opvoeding zuIIen één
geheel vormen, en ook in het maatschappelijke zaI, wie er werd
opgeleid, zich aan den geest en aan het woord van het Evagelie
gebonden weten. Aan onzen Konig is gegeven alle macht, niet
alheen in den hemel, maar ook op aarde, en ook de Maatschappij
moet voor wat de belijdenis van Koning Jezus aagaat een Chris-
teIijke Maatschappij zijn. Het Konigschap van Jezus gaat over de
zielen, maar ook over de aardsche Maatschappij.

Juist daardoor nu is de Christelijke school thans, naast de Kerk,
het tweede groote orgaan waarvan onze Konig zich bedient, om
zijn koninkhijke heerschappij ook in het midden van de Maatschappij
te vestigen. De onjuiste en oppervlakkige opvattig, alsof Christus
alIeen onze Heiland en Redder, en niet tevens onze Koning en
Rechter ware, wordt juist door de ChristeIijke school geheel terug-
gedrongen, en de ware opvatting van het onderdaanschap van Christus
komt hiervoor in de plaats. Met name dank zij de goede vruchten
van de ChristeIijke school stelt reeds thans niet meer de geest • der
Maatschappij aan die Maatschappij de wet, maar vertoont zich op
elk gebied van het maatschappelijk heven het onderscheid en de
tegensteIlig tusschen de onderdanen van Christus en hen die vol-
harden bij hun driest geroep : Wij willen niet dat deze Konig over
ons zij. De geest van Christus en de geest der wereld komen ook
op maatschappelijk gebied steeds meer tegenover elkander te staan.
Twee stroomigen ook in het maatschappeIijk Iewen teekenen zich
steeds duidelijker af, iets waarin voor de Maatschappij zelve geen
gerige winste ligt. Hoe meer toch het Konigschap van Christus
ook in de Maatschappij tot zijn recht komt, hoe hooger dit maat-
schappelijk leven zich verheft. Richtigen en overtuigigen, die vaak
onbewust het maatschappelijk leven ondermijnden en ten gronde
brachten, vinden nu tegenstand en verzet, en balsem wordt aan de
wonden van dit leven toegediend. Niet wij zijn het dan ook, die de
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Christelijke school in het leven riepen, niet aan ons komt daarvan
cle eere toe. Veeleer is het onze Koning, die zelf den gag van het
even ook in ons Iand aldus bestuurd en geheid heeft, dat hij zelf

zich de Christelijke school tot orgaan voor zijn koninkhijke heer-

schappij schiep.

XIX.

De Christelijke organisatie.

Zoo gij dan gerechtzaken hebt, die
dit leven aangaan, zet die daarvoor,
die in de gemeente minst geacht zijn.

1 COR. 6:4.

ET derde instrument, waarvan de Christus zich bedient,

om zijn Koningschap over de Maatschappij te hand-
haven, is het samenstel der Christelijke organisatiën,
die in onderscheiding van de overige maatschappelijke

organisatiën, door zijn belijders in het leven worden geroepen. Als
eerste instrument wezen we op de Kerk, als tweede instrument,
daarvan weh te onderscheiden, wezen we op de Christelijke schooI,
en aan deze beide voegen we thans toe de Christelijke organisatiën
op maatschappelijk gebied. Reeds toen de maatschappelijke organisatie
aIs Ievensverschijnsel ter sprake kwam, vestigden we er de aandacht

op, dat de Maatschappij als zoodanig een eigen organisatie en daar-
door een eigen hoofd mist, maar dat uit het midden der Maat-
schappij steeds vanzelf een streven opkomt, om door organisatiën

op kIeiner voet deze leemte aan te vuIIen. Hierbij nu komt vanzelf
de vraag aan de orde, of de onderdanen van Koning Jezus zich
voor dit doel met hen, die Hem verwerpen, in eenzelfde organisatie
kunnen vereenigen, dan weI of het eisch van hun overtuigig is,
dat ze zich organiseeren op eigen voet, een Christehijk Vereenigings-
wezen in het leven geroepen, en een welbewuste scheiding tusschen
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zich en de anderen ook op maatschappelijk gebied bebben te aan-
vaarden. FeiteIijk is die afzondering van het Christenvolk in eigen
organisatiën ten onzent reeds doorgezet, geIijk ze vooral van Roomsch-
Katholieke zijde ook in andere landen tot stand kwam. Toch ont-
slaat dit ons niet van de taak, de rechtmatigheid of onrechtmatig-

heid van deze afzonderig principieel toe te Iichten. We behooren
te weten, dat we ook met deze afzondering inzake de maatschap-
pelijke organisatiën op den goeden weg zijn, aIs ook aan welken
regel we ons daarbij hebben te binden.

Nu komt er in den eersten brief aan de Kerk van Corinthe een
apostolische uitspraak voor, die het pleit over het geoorloofde van
zuIk een afzonderlijke organisatie besIist. Het was namehijk in die
Kerk voorgekomen, dat twee leden, die aan eenzelfde Avondmaal
aanzaten, een geschih kregen over het mijn en dijn, en nu saâm
naar den gewonen rechter gigen, om dit hun geschil te laten uit-
wijzen. En hiertegen nu komt de aposteI in verzet. Hij keurt dit af.
Hij wil niet, dat leden der Kerk van Christus ehkander voor den
Rechter dagen. En na dit te hebben veroordeeId, wijst hij hun nu
een anderen weg, om zuIk een zaak tot oplossig te bregen, en
die weg zal, zoo schrijft hij, hierin moeten bestaan, dat de leden
der Kerk zelven uit hun eigen midden een of meer personen be-
noemen om, zijn er zulke geschiIIen, daarin uitspraak te doen.

Dat Paulus het gaan bij den gewonen rechter afkeurt, spreekt
duidelijk uit deze woorden, die in I Cor. 6 : 1 staan opgeteekend :
„Durft iemand van uIieden, die een zaak heeft tegen een ander,

terecht gaan voor de onrechtvaardigen ?" Het was blijkbaar te Corinthe
voorgekomen, en nu vraagt de Apostel, hoe men den euvehen moed

kon hebben, om zooiets te bestaan. Toch wil hij niet, dat daarom
zuhke geschilIen in de Kerk onberecht bIijven hagen, en wijst er
dan op, dat er in de Kerk zelve zeer goed leden zijn te vinden,
die over zuIke burgerlijke geschiIIen recht kunnen spreken. Zeer
hoog zeIfs haaIt de aposteI dit op, en vraagt : Weet gij niet, dat de
heiligen de wereld oordeeIen zullen ? En is dit zoo, aldus vraagt
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hij verder, zouden dan zij die eens de wereld oordeeIen zuIIen,
onbekwaam zijn en onwaardig om hun uw klein, nietig aardsch
geschil voor te leggen ? Ja, nog hooger verheft de apostel de ge-
schiktheid der Kerkleden om recht te spreken, door ook te wijzen
op de engelen, die eenmaal aan het oordeel der heiligen zulIen
onderworpen worden. „Weet gij wel," zoo vraagt de aposteI, „dat wij
de egelen oordeelen zulIen?" En is dit zoo, hoeveel te meer dan

nu zijn de heiligen bekwaam om te oordeeIen over de zaken, die dit
leven aagaan ? Zoo veroordeelt de apostel uit hoog-zedelijk standpunt
elk strewen onder de leden der Kerk, om gelijk of ogeIijk in aardsche

zaken ter beslissing te laten komen, doordien men elkaar voor den
aardschen rechter draagt. Doch hierbij kan hij het vanzelf niet laten.
Aan l zulke burgerlijke geschillen onder de leden van dezelfde Kerk
moet een einde komen. Na gezegd te hebben wat ze niet moeten doen,
prijst hij hun daarom alsnu aan wat ze dan wel moeten doen, en
daarvoor stelt hij den repel in deze woorden van vers 4: „Zoo gij
Jan gerechtzaken hebt, die dit Leven aagaan, zet die daarover, die
in de gemeente minst geacht zijn". Ja, zoo stellig prijst hij hun
dien weg van eigen scheidsgerecht aan, dat hij zich gedrogen
voeIt, er nog aan toe te voegen, dat de leden der Kerk van Corinthe

rich er over schamen moesten, dat ze niet uit eigen beweging dien
oeteren weg waren ingeslagen en dat hij als apostel hun dien weg
nog opzettelijk moest voorschrijven. Vandaar dat hij er op volgen
lnt : „Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzoo onder u geen die
wijs is, ook niet één, die zoude kunnen oordeelen tusschen zijn
oroeders ?" En alsof hij niet sterk en krachtig genoeg dit naar den
burgerIijken rechter gaan kon veroordeelen, en weI veroordeeIen uit
geestelijk oogpunt, vervolgt hij aldus : „Maar gij gaat de eene
broeder met den anderen terecht, en dat voor ogeloovigen. Zoo is
er dan ganschelijk gebrek onder u, alIereerst hierdoor, dat gij met
elkander rechtzaken hebt." Zóó in den grond verkeerd toch is het,
om saam als broeders elkaar voor den burgerlijken rechter te
dagen, dat men dan nog liever schade moest lijden. „Waarom," zoo
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vraagt de Apostel toch, „lijdt ge dan niet liever ogelijk ? Waarom
lijdt ge niet Iiever schade ?" Er spreekt voor den aposteI in dat
rechtzoeken bij den gewonen rechter dan ook zulk een onheilige
geest, dat hij niet aarzelt deze onverzoenlijken, die naar den rechter

Iiepen, toe te voegen : Dit is de zaak : „Gijlieden doet ongelijk,
en doet schade, en dit den broederen l"

Deze breed ontwikkelde apostolische uitspraak snijdt zoo diep
in het maatschappelijke leven in als het slechts kan ; zoo diep, dat
velen thans deze woorden als ganschelijk niet geschreven be-
schouwen. Die zoo oordeelen merken dan op, dat wij thans niet
weer staan voor dezelfde positie, waarvoor de Christenen in Paulus'
dagen stonden. Toen toch waren er niet anders dan heidensche
rechters. Thans daarentegen leven we in een Christelijken Staat. In
dien Staat worden rechters aangesteld, die zelf bijna allen leden
van eene Christelijke Kerk zijn. Hierdoor, zoo wil men, vervalt
dus de tegenstellig waarop Paulus wees, en behooren de rechters
zelve tot wat hij „de heiligen", d. w. z. de onderdanen van Christus,
noemt, zoodat thans juist voldaan is aan wat de apostel begeerde
dat men in het leven roepen zou, t.w. een vierschaar van geloovigen.
Ten deele is dit juist, doch ook slechts ten deele. Vooreerst toch
heeft het lidmaatschap van deze of gene Kerk thans een geheel
andere beteekenis dan in de dagen van den apostel ; en ten andere
is het belijden van den Christus geen vereischte voor de aansteIlig
der scheidsrechters, gelijk Paulus wilde dat het zijn zou. Een Jood,
een ongeIoovige, een atheist is thans evegoed tot rechter benoem-
baar. lets waar dan nog bijkomt, dat de aposteI spreekt van rechters,
die de Christenen zelve onder elkander zouden aanstellen, terwijl
ook in het Christenland de rechters worden aangesteId door de
Overheid. Welterdege geldt daarom de apostolische uitspraak ten
deze ook thans nog in dien zin, dat Christenbroeders, die een geschil
over aardsche zaken hebben, altoos beter doen een scheidsrechter-.
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lijke uitspraak onder de broeders in te roepen, dan recht bij den
burgerlijken rechter te zoeken.

Doch ook l mocht men hierin tot een andere conclusie komen,

zooveel staat dan toch vast, dat de apostel in zaken van het maat-
schappelijk leven zoo knas mogelijk op een eigen afzonderlijke
organisatie van de belijders van den Christus aandrigt. Net verband,
waarin deze woorden voorkomen, versterkt de zekerheid van des
apostels bedoelig nog. Eer hij toch toekomt aan de rechtzaken,
bespreekt hij in het vijfde hoofdstuk de vraag in het algemeen, in

hoeverre Christenen zich in het maatschappeiijk Ieven met de oge-
Ioovigen vermegen kunnen l dan niet. Desaagaande nu had hij
vroeger reeds de Kerk van Corinthe tegen elke onnoodige ver-
menging gewaarschuwd, met name ook ter vermijdig van den
verkeerden invloed, dien de lagere zedeiijke opvattig, die onder
de heidenen gold, zoo licht op de leden der Kerk hebben kon. En
dan stelt hij als regel, dat men wel niet ganschelijk alle verkeer en
aanraking kan afbreken, daar men, dit beoogende, „de wereld zou
moeten uitgaan" , maar dat voor het overige de omgag en de aanraking
net de heidensche wereld te beperken was tot het allernoodzakeIijkste.
ets wat hij aanprees, niet alsof de Ieden der Kerk „hen die buiten

hadden te oordeelen. Immers zoo zegt hij : „Die buiten zijn
oordeelt God". Maar weI in dezen zin, dat ze hebben te waken
tegen het gevaar, dat vermenging met de heidensche Maatschappij
voor de Christenen zelve kan opleweren. Een raad, hier in 't kort
gegeven, maar dien hij in zijn tweeden brief aan dezelfde Kerk in
hoofdstuk 6 : 14 v. v. veel breeder uitwerkt, en aIsnu toespitst in
't bepaald gebod om „zich af te scheiden" en zich „af te zonderen" op
maatschappelijk terrein. Zoo toch heet 't aldaar: „Trekt geen juk
;tan met de ongeloovigen, want wat gemeenschap heeft het Iicht
met de duisternis? Wat samenstemmig is er tusschen Christus en
Belial? of wat deel heeft de geloovige met den ogeloovige?
l)aarom gaat nit het midden van hen, en scheidt u af ! zegt de
Heere, en Ik zal u tot een Vader en gij zult mij tot zonen en
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dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige" (vs. 14-18). Juist
zooals het in Openb. 18 : 4 heet : „Gaat uit van haar, mijn yolk,
opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van

haar plagen niet ontvangt."
Onzekerheid bestaat alzoo op dit punt in het minst niet. In

maatschappelijke vermegig schuilt voor de Christenen altoos
gevaar. Men laat zich dan zoo Licht door de Maatschappij en haar
wereldschen vorm de wet stellen. Wat er bij de Maatschappij mee
door kan, kan er dan o, zoo Licht ook bij de Christenen mee door.
Men drijft mee in een stroom waaraan men geen weerstand kan

bieden. En onbewust ruilt men het beginsel van het Christelijk
leven voor het ogezuiverd beginsel der wereldsche maatschappij
uit. Vandaar de apostolische regeI, waarin Paulus zegt, dat die door

den Heere zelf geijkt is, om zich niet te vermengen, maar uit te
gaan, zich af te scheiden en af te zonderen, en op eigen terrein
onder de broederen zoodanige eigen organisatiën te zoeken, als

door het beginsel van het Geloof geeischt wordt.

Het was hier noodzakelijk, om dit stelsel van eigen, afzonderlijke
organisatiën opzetteIijk in de Schrift te fundeeren, omdat er nog
altoos stemmen ook onder ons opgaan, die dezen regel thans niet
meer vatbaar achten voor algeheele toepassig. Men wijst er dan

zeer terecht op, dat we niet meer leven in een heidensche Maat-
schappij, maar in een Maatschappij, die nog altoos rust op Christelijke
grondslagen, en ook merkt men op, dat er gemeenschappelijke be-
lagen zijn, die men eigenlijk alleen door saamwerking met alle
gegadigden kan verweren en tot hun recht kan doen komen. Dit
nu geven we op zichzelf toe. Er ligt dan ook een tijd achter ons,

waarin niemand aan het stuk van eigen organisatiën dacht, maar
men of niet organiseerde, of organiseerde zonder op geloofsverschil
te letten. De vraag is alleen, of er in dien vroegeren toestand niet

allengs verandering in zeer ongunstigen zin is gekomen. En dan
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valt kwalijk te ontkennen, dat uit den geest der wereld steeds meer
een dwingen en drijven naar alzijdige organisatie is opgekomen,
edoch, op een grondslag die nooit de onze kan zijn. Vooral op sociaal
gebied heeft zich thans almeer in deze organisatiën de geest van het
anarchisme en het socialisme genesteld, en het is die geest, die in l
zulke organisatiën den hoogsten toon voert, en ze aan de propaganda

van deze onheilige, revolutionaire beginselen dienstbaar maakt.
Want weI zijn er naast deze anarchistische en socialistische organi-
satiën ook enkele meer neutrale opgekomen, maar toch voeren ook

in deze neutraIe organisatiën bijna overal mannen het hoogste woord,
die allerminst verhelen, hoe fel ze tegen de positieve belijdenis van
ons Christelijk geloof gekant staan. De invioed, die van alle deze
)rganisatiën uitgaat, is dan ook zonder uitzonderig destructief voor
onze Christelijke belijdenis. Men redeneert en ageert uit beginselen,
die lijnrecht tegen de onze overstaan. Begeeft men zich nu in zulke
organisatiën en vermengt men zich in zulke organisatiën met hen
cie geheel anders denken, dan wordt wat 2i7 denken en oordeelen
uitgangspunt van de te nemen besluiten, en steunt men door zijn
lidmaatschap wat men, conform zljn Christelijke belijdenis, niet
sieunen kan maar bestrijden moet. Er drijft in zulke anarchistische,
socialistische of neutrale vereenigingen een geest, die de onze nooit
zijn kan of zijn mag. De leiding in zulke organisatiën verblijft nooit
aan ons, maar steeds en onverzettelijk bij onze tegenpartijders. Zij zetten
hun opzet door, en wie onzer met hen scheep gaat, komt ten slotte uit
w tar zij landen willen, maar wij nooit landen mogen. Ons beginsel komt
dan op nonactiviteit te staan, boet zijn kracht in en wordt in den hoek
geduwd. Federatief mope dan voor de behartigig van enkele
gemeenschappelijke belagen zekere graad van samenwerking nog
denkbaar zijn, maar vermenging met deze leiders anderes geestes
in de organisatie zelve leidt altoos tot een bitter droef fiasco van
he: Christelijk beginsel en bereidt hun de victorie en ons de nederlaag.

..et men daar niet op, en begeeft men zich toch in zulk gezeIschap,
dan ontstaat bovendien het gevaar, dat kwade samensprekingen de
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goede zeden bederven. Bij de organisatiën, waarop we hier het
oog hebben, staat steeds en onveranderlijk het stoffelijk belang op
den voorgrond. Het is om meer macht tegenover den patroon en
hooger loon voor zijn arbeid te doen. Nu ligt er op zich zelf
natuurlijk niets verkeerds in, dat een ieder voor zijn rechten opkomt
en ook zijn stoffelijke positie poogt te verbeteren. Dit is de Ievenswet
van zelfbehoud, die zich op geen enkel terrein op zij laat schuiven.
Doch juist daarom is in zulke organisatiën de verleidig ook voor
de Christenen zoo groot, om het doel de middelen te laten heiligen,
het stoffelijke beIag boven het geestelijke te laten heerschen, en
mee of te drijven op een stroom, die de onze nooit zijn kan of
mag. De geest, die in zulke principieel ongeloovige organisatiën
werkt, is zoo verleidelijk en aanstekelijk, dat bijna geen onzer,
begeeft hij zich eenmaal in zulk een gezelschap, er weerstand aan
kan bieden. Men neemt dit gif in zich op, zonder dat men het
vermoedt. En dit vooral, omdat men, in zulke organisatiën eenmaaI
opgenomen, zijn Christelijk beginsel tot zwijgen ziet gedoemd.
Vergadert men zelf op eigen terrein, afzonderlijk, dan is er het
gebed, dan is er de leiding van Gods Woord, dan is er onderlig
vermaan, en komt men er van zelf toe, om bij eIke voorkomende
gelegenheid zijn houdig en handelwijze door vrije geestelijke
besprekig aan de uitspraak van Gods Woord te toetsen. Laat men
zich daarentegen inlijven in zuIke ogeloovige organisatiën, dan
wordt aan dit alles het zwijgen opgelegd. Men kan zich geestelijk
niet verweren, en drinkt, eer men er op verdacht is, opvattigen
en denkbeelden in, die den toets der Christelijke belijdenis niet
doorstaan kunnen. Men buigt dan door zonder het te willen. Men
gaat mee, zonder te berekenen waar men zal uitkomen. De eigen
geest verzwakt en zinkt in, en eer men het weet, is men zelf onder
de macht gekomen van beginseIen en denkbeelden, die men van
achter toch verwerpen moet, als met onze ChristeIijke belijdenis
onvereenigbaar.
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Dit is dan ook onder de Christelijke groepen, op elk terrein des
levens, zoo diep gevoeld, dat er als vanzelf in grooten getale af-

zonderlijke Christelijke vereenigingen of organisatiën zijn opgekomen.
Zoo hebben we onze eigen Jongelingsvereenigingen, onze Meisjes-
en onze Knapenvereenigigen, onze Werk-

iedenvereenigingen, onze Klerkenvereenigingen, onze
Ambtenaars-vereenigingen, onze Zanggezelschappen, onze Muziekwereenigingen,
onze Studentenvereenigingen ; kortom, er is bijna geen terrein op
het maatschappelijk erf, dat geen aanleiding gaf tot het vormen van

cigen organisatiën, en tot het stichten van afzonderlijke Vereenigingen.
Men had 't eerst met gemengde organisatiën beproefd, maar men

hon het er niet in uithouden. Het leven zelf drog en dwong tot
scheiding. Op elk punt botste men tegen elkaar in. De tegenstehIing
deed zich schier bij elke overweging en bij elk besluit gelden. Men
odd e, dat men te ver uiteen lag, om samen te kunnen werken.

En het gaf welhaast een gevoel van vrijmaking en verlossing, toen
men eindelijk op eigen terrein bijeenkwam, dien doodelijk afmat-
tenden strijd tegen de andersdenkenden niet meer te voeren had,
elkander kon opbouwen en sterken in de eering en handhavig van
zijn eigen beginsel, en saam den zegen des Heeren over zijn arbeid
kon inroepen. De principieele scheiding, die van de Kerk had

moeten uitgaan, maar op kerkelijk gebied voor een aanmerkelijk
d eel niet meer tot Naar recht kon komen, kwam aldus uit het vrije
n aatschappelijk leven weer met kracht en met afbakenig van juiste

g renzen te voorschijn, eerst op Schoolgebied, daarna op het gebied
van de sociale organisatiën. De algemeene toestand werd weer
gezond. En het resultaat was, dat op maatschappelijk terrein het
Christelijk beginsel zich weer kon doen hooren, weer toepassing
kon vinden, en weer welbewust positie kon nemen
tegenover het beginsel dat door den geest der wereld werd
aangegedrongen. Men trok nu uit zijn Christelijk beginseI de alzijdige•

gevolgen voor het practische leven. Men won personen, die
vroeger met den geest der wereld mee afdreven. Wie vroeger
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zweeg, kon nu weer voor zijn beginsel uitkomen en opkomen. Het
leven werd weer een lust. De toepassing van zijn geloof in de
praktijk werd allerwegen nagespeurd. Geestdrift verving de vroegere
dof heid. Er kwam animo, er kwam bezieling. En door de practijk
zelf steunde men elkander in zijn alIerheiIigst geloof.

Ook dit nu is ons onder het Koninklijk regiment van den Christus

toegekomen. Niet wij zijn het, die dit alles tot stand hebben gebracht,
maar Hij heeft ons ook den rijken schat van deze eigen, zelfstan-
dige, afzonderlijke Christelijke organisatiën op elk terrein geschonken.
De gang der digen en de worstelig der geesten is zóó door hem
geleid, dat het resultaat niet anders zijn kon, dan het geweest is.
Hij zelf heeft, als onze Koning, deze afzonderlijke Christelijke orga-

nisatiën uit het Ieven zelf doen opkomen. Het was niet alzoo, dat
wij deze stichtigen in het leven riepen, en dat onze Koning van
haar optreden kennis nam ; veeleer omgekeerd heeft hij ze gewild
en waren ze in zijn raad besloten, eer wij er aan dachten. Zijns is
dan ook de eer van het groote werk, dat tot stand kwam. Wel is
het te betreuren, dat er gesplitst is, ook waar die splitsig niet
noodzakeIijk was. Vooral kerkelijke eenzijdigheid heeft bier geschaad,
en aan het maatschappelijk leven een deel van zijn vrije bewegigen
doen inboeten. Allen die in Christus Jezus zijn, moesten en behoor-
den op dit maatschappelijk terrein saam te werken, en steeds moet

het streven er op gericht blijven, om aIthans federatief de saam-
werkig van alle Christelijke organisatiën te verzekeren. Maar afge-
zien van dit ééne igeslopen euvel, mag de zelfstandige, afzonder-
lijke organisatie van de onderscheidene ChristeIijke stands- en be-
langen-groepen onvoorwaardelijk worden toegejuicht, en nog steeds
moet ze winnen in kracht, in zelfbewustheid, in doortastendheid.
Niet alleen toch is deze geheeI nieuwe openbarig van het ChristeIijk
leven op maatschappelijk gebied door Christus onzen Koning tot
stand gebracht, maar ze is tevens bestemd, om den invloed van

13
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zijn Konigschap in het midden der Maatschappij te verhoogen. In
elke organisatie van dien aard moet gehoorzaamheid aan onzen
Koning het parool zijn. Het vnagen naar zijn wil moet levensregel
zijn, en op de verheerlijking van zijn Koningschap moet aller doeI

gericht zijn. Zoo komt in het midden der Maatschappij steeds duide-
Iijker de geest van Christus tegen den geest der wereld te staan.
Een ieder wordt voor de keuze geplaatst om zich aan de Christelijke

aan de wereldsche organisation aan te sluiten. Die keuze wordt
tot een levenskeuze. Veel meer dan voorheen voelt een ieder, die
voor de Christelijke organisatie kiest, het onderdaanschap, waarin

hij tegenover Christus als zijn Koning verkeert, en vooral hierdoor
komt vanzelf het Pro Rege ook in het midden der Maatschappij tot
zijn recht.

XX.

De Publieke Opinie.

Ziet ik zende u als sehapen in het
midden der wolven ; zijt dan voor-
zichtig gelijk de slangen, en oprecht
gelijk de duiven.

MATTH. 10 : 16.

AAST de Christelijke Kerk, de Christelijke School, en de
Christelijke Vereeniging doet in de vierde plaats de

gekerstende Publieke Opinie dienst als instrument voor
de handhaving van Christus' Koningschap in het midden

der Maatschappij. Vooral sinds de uitvinding van de Drukkunst is
doze Publieke Opinie een zeer invloedrijke en ver reikende macht
geworden. Toch was ze reeds sinds oude dagen van beteekenis.
Asaf klaagde reeds in den 73sten psalm over de lieden der wereld,
, ie de inbeeldingen des harten te boven gaan, uit de hoogte
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spreken, en hun mond tegen den hemel zetten, onderwijl hun tong
wandelt op de aarde". Dit wandelen van de tog op de aarde is

in beginsel hetzelfde als wat onder ons gemeenlijk de Publieke
Opinie heet. Een men het drukken of zelfs het schrijven verstond,
diende hiervoor reeds het loopend gerucht, het uitgestrooid verhaal,
de spreuk, die men van buiten liet Ieeren, of ook het lied of vers,
dat om zijn dichterlijken vorm vaster hagen bIeef. Overal waar
menschen samenwonen, spreken ze van elkander, bespreken ze
gemeenschappelijke belangen, beoordeeltde een den ander, vormen
ze zich zekere regels van beoordeelig, zekeren zedeIijken maat-
staf, zekere meenig over de machthebbers die regeeren, en over
de toekomst die te wachten staat. Zulk een oordeel, zulk een
regel, zuIk een verwachtig zet zich l meer vast, neemt daardoor
een blijvenden vorm aan, en schept alzoo ongemerkt een algemeene
meening, waarmee ieder min of meer rekent, en die juist daardoor

inwerkt op gedrag en daad. Treden nu strijdige belangen tegen
elkaar op, komen tegenstrijdige beginselen tot uiting en wordt
hieruit de drag geboren, om voor wat men zelf aankleeft den
strijd aan te binden, dan kan de macht van deze Publieke Opinie
in tyrannie omslaan en hen, die een ander systeem voorstaan,
pogen te onderdrukken. De Publieke Opinie drijft uiteraard op de
meerderheid van hen die zich het luidst hooren doen. De groote
massa der rustige, stilIe bevolking spreekt bij de vorming van die
Publieke Opinie ternauwernood mee. Zij nu, die onder de mee-
sprekende en meetellende groep een meerderheid vormen, zullen
gemeenlijk op de heerschende PubIieke Opinie critiek van uit hun
standpunt, van uit hun beginsel oefenen, en pogingen wagen,
om wat hun in de heerschende opinie onwaar en verkeerd dunkt
terug te drigen, en daarentegen hun eigen overtuigig en ge-
vestigde Publieke Opinie tot heerschappij te bregen. Wordt b.v,
in eenig land het hebben van meer dan ééne vrouw als vol-

komen geoorloofd beschouwd, dan wordt de veelwijverij in zulk
een land door de Publieke Opinie begunstigd, en wordt op
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de Monogamie als op een ogenoegzamen levensvorm neergezien,

goed voor de arme bevolking, die geen twee of drie vrouwen be-
talen kan, maar beneden de waardigheid van den aanzienlijken man,
die zijn eere wegwerpt, zoo bij zich met eene vrouw moet behelpen.
V, ndt nu daarentegen hij zulk een yolk een hooger zedelijk beginseI
ingang, en wint onder den invIoed van het Evangelic de overtuigig
veld, dat alleen het monogamisch huwelijk in overeenstemming is
met Gods wil en 's menschen roeping, dan komt er in de Publieke
Opinie scheuring. Eerst was ze geheel op de hand van de

Veelwi verij. Allengs komt dan in eerst kleiner, straks in breeder krig
de overtuiging op, dat alle Veelwijverij te veroordeelen is. Van beide

zijden poogt men zich nu in de Publieke Opinie te sterken. De
grcnden voor en tegen worden bepleit. Beiderzijds poogt men aan-
hang te winnen. Niet lang meer, of beide groepen staan gelijk in

invoed. Het wordt half om half. Tenslotte kentert het. De voor-
star ders van het monogamisch huwelijk winnen het pleit, de lief-
heb hers der Veelwijverij verspelen en verliezen hun invloed. En in
het eind slaat de Publieke Opjnie zoo geheel om, dat meer dan
ééne vrouw te hebben, wat vroeger een eere was, nu tot een
schande is geworden.

Blijkt uit dit ééne voorbeeld reeds, wat ogemeene invloed door
de Publieke Opinie als instrument op den gag van het volksleven
kan worden uitgeoefend, dan springt het in het oog, hoe ook bij
den strijd tusschen den geest van Christus en den geest der wereld

deze Publieke Opinie instrument in handen van onzen Koning kan
zijn, om zijn heerschappij in de harten en in het midden van een
yolk te vestigen. Overal waar het Christendom binnendrong, begon
aanst onds de Publieke Opinie zlch met dit nieuw verschijnsel bezig
te houden. Allerlei leugenachtige en boosaardige verhalen werden
van meet of omtrent en tegen het Christendom uitgestrooid. Het
kwan weI uit, gelijk Simeon het voorzegd had, dat in Maria's
Kinde ken een teeken was verschenen dat weersproken zou worden.
Nauwelijks was in welke stad ook een kleine Christelijke Kerk
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gesticht, of ieder sprak er over, wat toch dit zijn mocht. Overal
openbaarde zich tegenzin, straks bestrijding en vervolgig, en bij
die vervolgig deed allerlei laster dienst, om den invloed van het
Evangelie, zoo mogelijk, te breken. Maar hierbij kon het niet blijven.
Al spoedig kwam aan den dag, dat in het Evagelic een ander
beginsel sprak, een andere levensregel zich aanbeval, een geheel
andere opvattig van het leven aan de orde kwam. Vandaar dat

toen in de PubIieke Opinie de strijd tegen dit Evagelie in beginsel
ondernomen werd. Juist hierdoor echter was men genoodzaakt zijn
eigen, lager staand beginsel tegen dat van 't Evagelie over te stelIen.
En hiervan weer was het noodzakelijk en Iogisch gevolg, dat ten
slotte het beginsel des Evagelles het voor de rechtbank van de
PubIieke Opinie won.

Was dit rekenen met de Publieke Opinie nu reeds noodig in de
dagen, toen ze alleen op geruchten, gesprekken en geschreven of
van buiten geleerde stukken dreef, dan voelt men aanstonds, hoeveel
grooter nog de macht der Publieke Opinie moest worden, toen het
middel gevonden was, om het gesproken of geschreven woord door
de drukpers te vermenigvuldigen. Vroeger behielp men zich met
handschriften en opschriften, en wat wij zouden noemen aanplak-
borden ; een huIpmiddeI dat ook in Jesaja 30 : 8 vermeld wordt,
maar op die manier bereikte men niet dan een zeer beperkten kring.
Niet alleen toch waren zulke handschriften peperduur, maar ook de
kunst van Iezen had slechts een zekere kleine groep onder het
yolk zich eigen gemaakt. Een Iezend volk heeft vóór de uitvindig
van de Drukkunst nergens bestaan. Het is eerst het drukken van
boeken, pamfletten, biljetten en wat dies meer zij, dat leesstof onder
het yolk kan bregen, en aIzoo de moeite van het Ieeren lezen
loonde, althans voor de groote massa. Toen echter deze kunst om
het geschrevene in eindeloos tal van exemplaren te drukken, ge-
vonden was, kon het niet anders, of de Publieke Opinie moest
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hierin het instrument vinden, om haar rijk veel verder uit te breiden
en haar heerschappij veel vaster en veel duurzamer te bevestigen.
Rekende vroeger voor de PubIieke Opinie alleen die kleinere hooge
kring meê, die toongevend was, — nu was het middel gevonden,
ma tot in de afgelegenste dorpen voor zijn opinie te pleiten en zijn

de nkbeeIden over heel het land te verbreiden. En overmits de

groote meerderheid der lezers niet critisch, d. i. niet met eigen
oo rdeel leest, doch slechts indrinkt wat haar wordt voorgezet, lag
hut in den aard der zaak, dat een zeer kleine groep, die er zich

or toelegde een bepaalden krig van denkbeelden onder het volk
te brengen, er zeer spoedig in slagen kon, om die denkbeelden
tot het gemeen goed van het yolk te maken en alzoo op een
vroeger geheel ongekende wijze een Publieke Opinie te scheppen,

artegen geen oproeien ten slotte meer mogelijk was. Overal waar
menschen samenwonen, vormt zich zekere gemeenschappelijke
zienswijze. Die vindt men zelfs in menig gezin, dat over andere gezinnen,
over de buren, over een bepaald bedrijf waarbij het gezin betrokken
is, over de Kerk, de School, oven een bepaald prediker, en zelfs
ook over familieleden, zijn bepaalde opinie heeft, die opinie sterk
kleurt, er geen tegenspraak tegen duldt, en deze opinie van vader
op kind overplant. Datzelfde nu wat men bij een gezin vindt, ver-
toont zich op breeder erf bij een geheele familie. Elders weer is
het de geheele bevolkig van een dorp, die zich in bepaalde
denkbeelden en oordeelvellingen vast zet. Zelfs in stad tegenover stad
komt dit voor. Evenzoo zijn er in de onderscheidene provinciën

meeningen, overtuigingen en voorstelligen, die bij geheel de be-
volkig hebben wortel geschoten. Maar recht machtig wordt zuhk
eer meening toch dan eerst, zoo ze zich van een geheel volk meester
maakt, volksopinie wordt, en eerst hierdoor zich als de pubIieke
opinie laat ijken.

Doch zelfs bij de grenzen van een land laat zulk een publieke
opinie zich niet ophouden. Eerst vond men in het Latijn der ge-
lee -den het middeI om een gemeene opinie onder de geleerden

Li 	 IL I



DE PUBLIEKE OPINIE.	 199

van alle landen te vestigen. Daarna is in de heerschappij van het
Fransch, dat men in alle landen aanIeerde, het groote middel
gevonden, om een wereldopinie te vormen. De gewoonte om althans
in beschaafde krigen de dusgenaamde moderne talen aan te leeren,
en evenzoo de overbrenging van buitenlandsche geschriften in de
volkstaal, maakte de Ietterkundige producten van aIle beschaafde
landen tot aller gemeen goed. De gemakkelijke reisgelegenheden
stelden steeds meerderen in staat, zelf vreemde landen te bezoeken.
Zoo ontstond er een wereldgemeenschap in denken en zinnen en
peinzen, en zoo kon het niet anders, of de Publieke Opinie breidde
steeds het terrein uit, waarop ze heerscht. Van volksmacht, wat ze
eertijds was, werd ze een wereldmacht. Talentvolle schrijvers, uit
wat Iand ook, lieten hun invloed steeds meer onder alle volken
Belden. De verschillende stroomigen, die in deze Publieke Opinie
met elkander worstelden, riepen daardoor een wereldstrijd tusschen
zekere kringen en sferen van denkbeelden in het leven. Het werd
almeer in Londen en Petersburg, in Weenen en Madrid eenzelfde
worstehig van elkander de heerschappij betwistende overtuigigen

en beginseIen. Deze wereldstroomigen deelden de voIken in
partijen en groepen, die steeds meer in alIe land met bijna gelijke
tegenstellig tegen elkander overstonden ; en l naar het getij liep,
had nu eens deze, dan die overtuigig onder de voIken de voor-
keur, maakte de Publieke Opinie tot haar instrument, en wist door
Publieke Opinie voor een tijdlag haar opperheerschappij te vestigen.
Wie niet met deze macht rekende, werd in den hoek gedrongen
en boette ten slotte allen invloed in. Ja, zóó sterk kon, bij keer
in zaken en toestanden, deze worsteIig in de Publieke Opinie
van karakter veranderen, dat ze in de 16e en 17e eeuw bijna uit-

sIuitend zich met geestelijke aangeIegenheden bezig hield, terwijI
ze in onze eeuw zich bijna geheel samentrekt om de stoffelijke
belagen der volken. Wat toen de reIigie was, is nu de kunst
geworden. Een geheel andere gestalte drigt thans in de Publieke
Opinie op den voorgrond.
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Eerst steunde de Drukpers deze Publieke Opinie nog schier
uitsluitend door de uitgave van geschriften der geleerden, door de
uitgave van verhalen, door de rondstrooiig van pamfletten en
biljetten, l spoedig ook door de caricatuur. Maar veel grooter
nog werd de invloed der Drukpers in de daaropvolgende periode,
toen de Dagbladpers haar machtigen loop begon. Eerst van uiterst
kleine afmeting, wist deze dagbladpers zich allengs tot reusachtige
proportion uit te zetten, zoodat elken morgen en eIken avond meer
dan één groot blad in New-York en Londen nu reeds een stof
biedt, die met een geheel boekdeel gelijk staat. Beter verbindig
door de post, en sneller communicatie door telegraaf en telephoon,

kwam de dagbladpers daarbij te hulp. Wat over heel de wereld
voorviel, werd ten slotte elken morgen en elken avond onder het
wereldpubliek bekend gemaakt. En daar Iandbouw, nijverheid en
scheepvaart er belag bij hadden, zich door middel van de
advertentiekolommen bij het publiek bekend te maken, liet de Dagblad-
pers almeer haar kosten goed maken door het adverteerend publiek,
e h werd daardoor in staat haar blad zoo voor bijna geen geld te
v enten, dat de lectuur der dagbladen l spoedig bij meer dan één
a le andere lectuur vervig. Rechtstreeksch gevolg hiervan was, dat
d Dagbladpers in staat was, onder een vroeger nooit bereikt
publiek over allerlei aangelegenheden en richtigen zulke denk-
beelden, dag aan dag, ja morgen aan morgen en avond aan avond
te verspreiden, die gaarne igag vonden, en ten slotte de Publieke
C pinie geheel beheerschten. Schier elk land heeft dan ook de
periode gekend, dat niet zelden één zuIk een toogevend dagblad, onder
geheel onverantwoordelijke redactie, feitelijk meer invIoed op den
gag van 's Iands zaken oefende, dan Kabinet of ParIement. Dui-
zenden bij duizenden lezen bijna niet anders dan hun courant, die
ben eIken morgen bij hun ontbijt opwacht, naloopt met een middag-
editie, en na den maaltijd nogmaaIs met een avonduitgave

achtervolgt. Waarbij dan komt, dat de massa stof, die één blad biedt,
soms zoo ver-strekkend is, dat alle tijd tot nadenken en tot het
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vormen van een eigen oordeel ontbreekt, en men in breeden kring
schier niet anders doet dan de opinie van zulk een blad napraten.

En hierbij komt dan ten slotte nog een geheel andere oorzaak,
het saamroepen van de burgerij in allerlei vergaderigen en meetings
en bij allerlei lezingen en voordrachten, om door het gesproken
woord, vaak met contradictoir debat, de Publieke Opinie in een
bepaalde richting te leiden. Natuurlijk zijn zulke samenkomsten er

altoos geweest, in Azië zelfs eer nog dan in Europa. Ook in de
Middeleeuwen waren ze niet ongewoon, en ook in de tijden der
Reformatie hadden ze beteekenis. Vooral sinds het eind der 18e
eeuw echter zijn ze in aantal buitegewoon toegenomen. Gedurende
de 19e eeuw wiessen ze nogmaals in aantal en omvag. En nog
steeds zullen ze op allerlei manier vermeerderen. Met name de
stembus heeft ze steeds hooger in aanzien doen stijgen. Naast de
Dagbladpers is er dan ook niets, dat op de vorming der Publieke
Opinie zoo ver-reikenden invloed heeft, als juist de meetig en de
Iezing. Tot op zekere hoogte kan zelfs gezegd, dat het gesproken
woord nog altoos beter hangen blijft, dan het woord, dat men in
een gedrukt stuk las. Steeds verder wist die aldus gesteunde Publieke
Opinie ook hierdoor haar heerschappij over de volken uit te breiden.
In vroeger eeuwen kwam ieder in de Kerk, en was het de prediking,
die althans op religieus en zedelijk gebied de menigte leidde.
Maar sinds het Kerkbezoek afnam, en vooraI in de groote steden
de groote meerderheid nooit meer onder eenige prediking verkeert,
is de invloed van de Kerk ook op religieus en zedelijk gebied
sterk afgenomen, en heeft de Publieke Opinie zich eigen denk-
beelden op godsdienstig en zedelijk gebied gevormd, die ze driest-
weg tegen de overtuiging en belijdenis der Kerk overstelt. De
Publieke Opinie heeft daardoor de leidig op zich genomen, niet
aIleen in stoffelijke aangeIegenheden, in Ietterkundige schermutseligen,
in het oordeel over kunst en wetenschap, en over wat aagaat staat-
kundige en maatschappeIijke belangen, maar ze zwaait thans haar

schepter evenzoo over dat breede terrein van godsdienstige en
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zedelijke aangelegenheden, dat voorbeen geheel aan de Kerk ver-
bleef. Men heeft de Pers de Konigin der aarde genoemd, en vooral

zoo men daarbij neemt den grooten steun, dien de Pers ontvangt
door het op vergaderingen gesproken woord, dat zij zich dan haast
door den druk over heel het land te verspreiden, is deze qualificatie

eer te zwak dan te sterk. De Publieke Opinie kan een macht vormen,
waartegen noch het gezin, noch de Kerk, noch de school meer aIs
evenknie den strijd kan opnemen, juist wijl de Publieke Opinie in
de pers, en met name in de dagbladpers, het gemeene middel

vindt, om en in het gezin, èn in de Kerk, en in de school haar
invloed te doen doordringen.

Door dezen machtigen invloed is het aanschijn der volken dan
ook ogemerkt een geheel ander geworden. Na de bekeerig van
Europa's volken van het heidendom tot den Christus, was alom
onder de volken de Christelijke levensbeschouwig tot heerschappij
gekomen. Van de Kerk ging eeuwenlag de grootste invloed uit.
Ook de Overheid nam het Christelijk beginsel in haar wetgeving
op, en zoo zijn er lange tijden, zoowel voor als na de Reformatie,
geweest, dat, zij 't l onder veel afwijking, en in weerwil van veel
verzet, toch de Christelijke levensbeschouwig gezegd kon worden
in Europa den boventoon te voeren. Maar juist dit is thans geheel
anders geworden. Het verzet smeulde reeds lag vóór de Fransche
Revolutie, en in die Revolutie brak het door, en sinds is het de

Publieke Opinie geweest, die aan geheel andere denkbeeIden igag
schonk; denkbeelden, die zich aanvankelijk vrijwel in een Christelijk
kleed hulden, maar l spoedig zelfs ook dit schijnkleed afwierpen,

en eindigen met zich scherp en kras en driest tegen de ChristeIijke
levensbeschouwing over te stellen. Vooral de Protestantsche Kerken
sliepen daarbij in, duldden het, dat zelfs van den kansel de Publieke
Opinie tegen de historische beIijdenis van den Christus in verzet
kwam, en zoo hebben we in het midden der vorige eeuw een toe-
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stand beleefd, waarvan gezegd kan worden, dat het de ontkerstende
Publieke Opinie was, die oppermachtig geheel de wereld der geesten

beheerschte. De Roomsche Kerk gaf niet toe, hield stand, en al zag
ook zij in geheel Roomsche landen de helft der bevolkig zich
tegen haar keeren, in eigen boezem bleef ze aan haar belijdenis
trouw. Feitelijk kwam alzoo de toestand in Roomsche en Prote-
stantsche landen op hetzelfde neer, alleen met dit verschil, dat in
de Protestantsche landen het verzet tegen de ontwrichting van het
Christendom niet van de Kerk, maar veeleer van de aan den
Christus trouw gebleven bevolkig uitgig.

Toch droeg dit verzet aanvankelijk een veel te zwak en eenzijdig
karakter. Men trok zich uit het publieke leven terug op kerkelijk
en geestelijk terrein, en onthield zich van elke ernstige pogig om
ook in de Publieke Opinie de Christelijke levensbeschouwig te
laten meêspreken. Sinds is dit nu gelukkig anders geworden. Ook
van Christelijke zijde is men gaan inzien, hoe zwak men stond,
zoolag men verzuimde ook op het publieke terrein voor de eere
van den Christus op te komen. Ook onzerzijds heeft men ten heste
de macht van het instrument der Pers gaan begrijpen. Geleerden
hebben zich opgemaakt, om de valschheid en de onhoudbaarheid
van de wereldsche levensbeschouwing aan te toonen. Op allerlei

manier heeft men de Pers te hulp geroepen, om een in
belangrijkheid steeds winnende Christelijke litteratuur te scheppen. Ook de
Dagbladpers is, zij 't al op nog veel te zwakke wijze, aan de eere
van het Christelijk beginsel dienstbaar gemaakt. Meetigs heeft men

zelf georganiseerd, of op anderer meetings is men voor de verde-
diging van het Christelijk beginsel opgetreden. Men greep weer
moed, men kwam uit zijn schuilhoek te voorschijn. Op elk gebied
bond men den strijd aan. Gelukkig gevoIg hiervan was, dat tal van
afgedoolden naar de Tente van den Christus terugkeerden. De Kerk
begon weer mee te tellen. In die Kerk hernam de historische be-

lijdenis van den Christus haar teloorgegane rechten. AI spoedig
zelfs bleek het, dat óns volk in zijn meerderheid nog voor den
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Christus koos. En de uitkomst was, dat zich steeds scherper in de
Publieke Opinie tweeërlei strooming, tweeërIei richtig, tweeërIei
overtuiging tegenover elkanden plaatste. Eenerzijds de Publieke Opinie
gelijk die in wereldsche kringen den toon aangaf, maar ook ander-
zijds de Christelijke Publieke Opinie, die dan in alle Christelijke

kringen openlijk gehuldigd, voortgeplant, en steeds breeder werd
uitgewerkt. Eerst was men teruggedeinsd, en had gewaand zich uit
de wereld te moeten terugtrekken, maar alras bleek, dat en de
machtige Publieke Oplnie, èn de Pers, èn de Dagbladpers, èn de
Meeting zich er uitnemend toe leenden om instrument in den dienst
van onzen Koning te worden. Het wapen, dat zich tègen ons keerde,

hebben we nu zelven aangegord. Onze Konig heeft het niet geduld
en niet gedoogd, dat deze nieuwe wapenrusting uitsluitend in handen
van den geest der wereld zou blijven. Ook ons heeft hij geleerd in
gelijke wapenrusting tegen den geest der wereld op te treden. De
scheur, die in het leven was getrokken, is tot in de Publieke Opinie
doorgegaan. De Publieke Opinie der wereld verliest almeer op onze

kringen haar eens zoo ver reikenden invloed. Een Christelijke Publieke
Opinie staat in steeds scherper belijnde gestalte tegen de Publieke
Opinie der wereld over, en het is thans almeer door deze nieuw-
gevormde Publieke Opinie, dat de Christus op geheel het maat-
schappelijk terrein zijn Koningschap handhaaft.
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XXI.

Goede en booze Geesten.

Want wij hebben den strijd niet
tegen vleesch en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen
de geweldhebbers der wereld, der
duisternis dezer eeuw, tegen de gees-
telijke boosheden in de lucht.

EFEZE 6 : 12.

aaeA 	 OO bleek ons dan, hoe de Heere Jezus Christus koninkIijk
regeert in de Maatschappij door de geloovigen, in wier
hant Hij wonig heeft gemaakt ; door de Gezinnen, waarin
Hem lof en aanbidding wordt toegebracht; door de

Kerken, die Hij allerwegen gesincht heeft ; door de Christelijke school,
die Hij in 't leven riep ; door het woord, dat Hij in de pers en op
vergaderigen uit doet gaan ; en door de levensopvating die Hij
onder Christenen in de Publieke Opinie vast zet. Toch is hiermede
de handelig van zijn Koninklijke macht nog allerminst uitgeput,
en daarom dient ten slotte nog opzettelijk de aandacht gevesingd
op den strijd, dien Christus zelf rechtstreeks in de Maatschappij
voert tegen de demonische machten. „Hij moet als Koning heerschen,
totdat Hij zijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank zijner
voeten," — wat zegt dit anders, dan dat onze Koning in het rijk
der duisternis demonische machten tegenover zich vindt, die gestadig
zijn Koninkrijk belagen ; dat Hij tegen deze demonische machten
strijd voert, rusteloos en aldoor ; en dat die strijd ten einde toe
door zal gaan, tot de laatste van deze demonische machten gebroken
is, en geheel het demonische rijk aan Christus onderworpen zal
zijn ; ja, zóó onderworpen, dat het zich nimmer meer herstelIen kan,
vernieingd is en slechts een trophee voor onzen overwinnenden
Koning overlaat. Het is alzoo onszelven en anderen misleiden, zoo
we voet geven aan de voorstellig, alsof onze Konig in plechinge

ruste aan de rechterhand des Vaders op den troon ware gezeten,



206	 PRO REGE.        

en niets anders deed dan liefdegemeenschap oefenen met de heiligen,
die reeds in het Vaderhuis zijn ingegaan, en met de heiligen, die
Hij op aarde nog liet. GeheeI deze voorstelling toch is in lijnrechten
strljd met wat de Schrift ons openbaart omtrent de beteekenis van
Christus' verhooging.

Klaar en duidelijk wordt het ons in Efeze 1 : 2O vv. betuigd,
dat de Christus gesteld is „verve boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij, niet alleen in deze weneld, maar ook in de
toekomende, zoodat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn."

Nu staat het uitlegkundig vast, dat hieronder ook begrepen zijn die
machten en krachten, die uit het rijk der demonen strijd tegen het
Koninkrijk van Christus voeren. In Efeze 6 : 12 spreekt de apostel

het toch zoo beslist mogelijk uit, dat de geloovigen op aarde den
strijd niet hebben tegen kwaadwillige menschen, niet tegen vleesch
en bloed, maar wel ter dege tegen de kwade, demonische geesten,
die hij noemt „de machten, de geweldhebbers der wereld, der
duisternis dezer eeuw, en de geestelijke boosheden in de lucht".
Zelfs gaat de aanwijzig van den Apostel nog verder, en zegt hij in
Efeze 2 : 2, dat het deze demonische machten zijn, die geheeI het
wereldsche leven beheerschen. Immers hij verheelt niet, dat degenen, die
au tot den Christus bekeerd zijn, vóór hun bekeerig zelve aan deze
demonische machten waren overgegeven en haar toeleg gediend
hebben. Hij spreekt toch uit, dat ze „vroeger gewandeld hebben
mar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der
ucht, naar den geest die nu werkt in de kinderen der

ongehoozaamheid". We hebben alzoo in de maatschappij te doen met een
rolksleven, dat een buitenzijde en een binnenzijde heeft. Naar de
mitenzijde komt dit uit in wat de geIoovigen conform Christus'
eest doen, en hetgeen de ogeloovigen in den dienst van satan

uitrichten. Maar dat leven, dat aan de buitenzijde uitkomt, wordt op
onzichtbare wijze beheerscht door geestelijke machten, die ge wel
net ziet, maar die er toch zijn en feitelijk den toestand beheerschen, en
leze heirscharen nu zijn in tweeën tegen elkander gegroepeerd, eener-
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zijds onze Heere Jezus Christus met zijn heirscharen van engelen, en
anderzijds daartegenover satan met heel het heir van zijn demonische
machten. Zoo wordt dus voortdurend tweeërlei strijd geleverd op aarde,
een strijd tusschen hen die van Christus zijn en hen die verre van
den Heere bleven, en op den geestelijken achtergrond tusschen
onzen Konig en den overste van de macht der lucht, d. i. satan.

Deze laatste strijd nu hieId thans reeds tweeduizend jaren aan, hij
wordt nog altoos voortgezet en hij kan eerst tot beslissig komen,
als de Christus wederkeert in gIorie. We hebben derhalve, wat het
Koningschap van Christus in verband met het leven der Maatschappij
betreft, volstrekt niet alleen te rekenen met de worsteligen van
allerlei soort, die de Geest des Heeren op aarde uitstrijdt, maar in
principieeIen zin zelfs meer nog met den strijd, dien Christus zelf

rechtstreeks in de geestelijke sfeer voert, om juist dáárdoor als
Koning te heerschen, dat Hij zijn vijanden te keer gaat, en zoolang
zal te keer gaan, tot ze geheel en ganschelijk aan zijn voeten zullen

onderworpen zijn.
Juist echter voor deze Koninklijke actie van den Christus heeft

men ook onder de belijdende Christenheid steeds meer het oog
gesloten, door te eenzijdig, ja vaak zoo goed aIs uitsIuitend, in den
Christus alleen den Heiland en Verlosser te eeren. Hij zeer zeker
onze hoogste Leeraar, bij wiens woord we zweren, en onze eenige
Hoogepriester, die ons met God verzoent, maar zijn derde en hoogste
eeretitel, dat Hij tevens is onze eeuwige Koning, kwam steeds meer
in het gedrag. Dit nu kon geen anderen indruk achterlaten, dan
dat het leven der voIken, en zoo ook het leven der Maatschappij,
buiten den Christus omgig, alsof Hij zich uitsluitend met zijn
verlosten bezig hield. Zoo werd het dan een Christus voor de bidceI
en de Kerk, maar daarbuiten het leven der wereld, dat zichzelf
moest redden, en waar de belijders van den Christus eigenIijk buiten
stonden, en waar ze zoo weinig mogelijk zich mee moesten inlaten,
wijl waarwoor geen werantwoordelijkheid op hun rustte. Het was of

ons menschelijk leven in twee geheel van elkaar afgescheiden deelen
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uiteenviel. Van den éénen kant het veelbewogen en rijk gestoffeerde
leven der wereld, der volken en der Maatschappij, en van den
anderen kant in het midden dier wereld een kleine groep belijders,
die zich in haar geestehijke tente terug trok. Een Koning was de
Christus bij die opvatinng niet meer

Nu is het uiterst moeiIijk, zich van dien geestelijken strijd, dien
Christus aldoor tegen de demonische machten voert, een ook maar
eenigszins heIder denkbeeld te vormen. Van stoffelijke dingen weten
we als vrucht van langdurig onderzoek en rijke erwarig heel wat,
maar op geestelijk terrein is de wetenschap des menschen nog zoo
goed als geheel blind. De Heilige Schrift geeft ons op dit terrein
de strikt noodige aanwijzing, duidelijk genoeg om ons den weg
door het lewen te doen vinden, maar op zichzelf is en blijft zelfs
ons eigen zieleleven ons nog altoos een diepe verborgenheid, een

ondoorgrondelijk mysterie. We weten, dat we een ziel bezitten en
dat zeIfs die ziel het eigenlijke van ons wezen is, zoo dat het
lichaam er van kan worden gescheiden. We zien, dat die ziel leeft
en wat ze uitricht op allerlei manier, maar haar zelve te grijpen
geIukt nimmer, ze te ontleden, zoo ze ontleedbaar is, nog veel
aninder, en zelfs over de vermogens dier ziel wordt altoos nog

trijd gevoerd. Onze geest is jets dat in onze ziel werkt ; maar of
cie geest in ons nog van onze ziel onderscheiden is, dan wel
slechts het bezielende en handelende in onze ziel is, kIaar is het
nooit uit te maken. We spreken van neigingen in ons, van een
verstand, van een bewustzijn, van een wil, maar wie zal ons van
d t alles een klare voorstelling geven ? We noemen die namen,
we spreken die woorden uit en verstaan dan wel ongeveer wat er
mee bedoeld wordt, maar loch blijft het alhes even vaag en zwevend.

onderlinge verhouding in ons zielsleven tusschen die verschil-
lende gewaarwordigen en vermogens is nog dieper mysterie. We
spreken van liefde, maar wat is liefde? Ze is een macht, maar wie
verklaart ons het innerlijk weefsel van die macht?

'NI 	 I
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Aan ons lichaam hebben we alles onderzocht. We kennen elk
zenuwtje, elk spiertje, elk vliesje, elke ader, elke cel, elke vochtdrup,
elke bewegig, elke krankheid en elke normale gezonde werkig,
en voor dit alIes hebben we bij 't Lichaam een afgesproken naam,
en steeds verder en dieper gaat 't onderzoek, dat ons elk deeltje
en elk onderdeeltje van ons lichamelijk leven als in een Spiegel
voorhoudt. Maar naast die rijke, schier alomvatfende kennis van
ons lichaam, staat onze povere kennis van onze ziel zoo opper-
vlakkig over. De Schrift schenkt ons vaste gegevens waarop wie
gelooft afgaat, en hij bevindt er zich wel bij ; maar wie deze
gegevens der Schrift opzij zet, en niet aanvaardt, weet op ziel-
kundig gebied zoo goed als niets. Onze psychiaters verhalen ons
van het zielsleven wel velerlei digen, maar l wat ze ons als
vrucht van onderzoek mededeelen, zijn gegevens, door observatie
van de uiting der ziel en van haar inwerking op het lichaam ver-
kregen. Ze bestudeeren de buitenzij ; de naar buiten gekeerde zijde
van het leven; die nemen ze nauwkeurig waar; die pogen ze in
beeld te bregen, en ten deele leiden ze daaruit onderstellingen af.
Maar van het eigenlijke wezen der ziel, van haar innerlijke
bestaanswijze, van haar innerlijke drijfkracht weten ook onze
psychiaters, zoo ze niet op de Heilige Schrift steunen, zoo goed
als niets. Ze rekenen mef een grooten onbekende, met een X,
maar die X oplossen kunnen ze niet. In kennisse van de zienlijke
digen zijn we o, zoo rijk, maar van de onzienlijke digen
wist alle menschelijke wetenschap dusver nog zelfs het a. b. c.
niet op te sporen. Tot zelfs de woorden en namen, die we
op zielkundig gebied bezigen, zijn bijna altoos aan het stoffelijke
leven ontleend. We beelden ons sours in, er, o, zooveeI van te
weten, maar zoodra we de grenzen van het zienlijke overschrijden,
staat alle menscheIijke wetenschap nog steeds verlegen met haar
onkunde. Van de buitenzijde van het Ieven kunnen we naar de
binnenzijde niet doordrigen. Onze eigen zieI, ons eigen innerlijk

bestaan kennen we niet. Wat er gebeurt als we sterven, en hoe
14
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de scheiding van ziel en lichaam toegaat, weten we niet. We juichen
dankend op het graf onzer lieve dooden, maar als ze sterven zien
we niets, en merken we niets, dan alleen dit ééne, dat het lichaam

versinjft en het oog zich voor immer sluit.
Daarom is het zoo dwaas, als ge mannen van het vak soms zoo

schouderophalend ziet neerzien op wat de Schrift ons omtrent deze
verborgen dingen openbaart. Zelf kunnen we door eigen onderzoek
de raadselen op dit gebied niet oplossen, en als God dan zoo
genadig is, om ons althans eenig licht in Zijn openbarig te schenken,

en ons voor 't minst zooveel omtrent dit mysterieuse geestelijke
leven doet mededeelen, als we noodlg hebben, om onze roeping
te vervullen en den weg ten eeuwigen leven te vinden, dan knielt
men niet in dankzeggig neder, om bij dit ons beschijnend Iicht
te wandelen, maar acht in zijn wetenschappelijke hoovaardij, dat
heel deze Openbaring slechts verzinning is, en dat de wetenschap,
dit alles verwerpend, zelve wel in staat zal blijken op heel andere
en veel betere wijs deze raadselen op te lossen.

Dit schijnt dan hoog geleerd, en men verdiept zich in allerlei
hypothesen, maar zelf heeft men in zijn eigen levensstrijd aan l
deze geleerdheid niets, en als men tot de grens van het rijk des
doods is genaderd, gaat men met een blinddoek voor de oogen de
vallei der schaduwe des doods in.

Veel donkerder nog wordt het, als men van de enkele zieh wiI
doorgaan tot de ziel van heel een yolk. Dan voelt men wel, dat er
een verborgen ziel is, die heel het volk tot eenheid verbindt, en
dat in die voor ons verborgen volksziel krachten werken, die den
enkele beheerschen, maar wat die volksziel is, hoe ze bestaat, welke
krachten en vermogens ze tot haar beschikkig heeft, hoe die wen-
ken, en wat er eigenlijk in die volksziel omgaat, — niemand weet
het te zeggen. Men dicht er over, men peinst er over, men spreekt
er ideeën over uit, maar het blijft alles gissig en poëzie. Alle nauw-
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keurige kennis, waarop men zou kunnen afgaan, ontbreekt ten eenen-
male. De mensch leeft er in, werkt er in mede, ondergaat er de
invloeden van, maar hij weet er volstrekt niets van. Hij kan uitigen
vaststellen, en die uitingen met eIkander in verband zetten, maar
het uitgagspunt bij dit onderzoek blijft voor als na zwevend en
ogewis.

Staan we zoo bij de enkele ziel en bij de ziel van een yolk reeds
voor zoo wolstrekt onoplosbaar raadseI, waarop alIeen de Schrift
een enkele lichtstraal werpt en werpen kan, nog ondoordrigbaarder
wordt die donkerheid, zoo we van de ziel van een enkel volk door
pogen te gaan tot den geestelijken achtergrond, die de volkeren
saam verbindt. Aan alles zien we, en ontwaren we, dat het eene
yolk niet los naast het andere staat, maar dat velerlei band volk aan
yolk verbindt. Voor het uitwendige nu is ook dit Licht duidelijkte maken.
We raadplegen dan de afstammig der volken, hun taal, hun historie,
hun streven, hun onderlinge worsteling, en de overeenkomsten die ze
hebben aangegaan. Maar ook dit blijft alles uitwendig, en wat innerlijk,

aan de binnenzij van het leven, de volken scheidt en verblndt, en wat in
het leven der volken zoo van deze scheiding als van deze verbindig
de oorzaak is, niemand weet het te zeggen. Heel een stroom van
woorden kan men hier aan spillen, maar tot zekere kennisse leidt
dit ons niet. We zien het aan, we Ieven er zelf in mede, onze
sympathieën en aninpathieën worden er door beheerscht, maar elke
verklaring blijft uit, althans elke verklaring, die ons zeggen zou,
welke innerlijke drijfveren in dit alles werken.

En nog donkerder wordt het, als men, afziende van het yolk, tot
de Maatschappij zelve igaat, voor oogen ziet, wat door-een-vIoeiing
van hartstochten hierin werken, welke stroomigen hier gaande zijn,
welke bewegende krachten hier openbaar worden, en hoe volstrekt
ondoenlijk het ons is, te zeggen, waarom dit alIes toegaat gelijk
het gaat. Veel kunnen we op dit terrein waarnemen en constateeren,
maar zoodra het aankomt op een nauwkeuriger kennen van de
oorzaken die hier werken, en op de wetten die deze werking be-
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heerschen, wordt de blinddoek om onze oogen l vaster en weten
we niets, ja, minder dan niets. Zegt nu de Schrift ons, dat hier
Geesten op inwerken, dan lacht men, maar kan toch zelf zoo weinig
aan dit denkbeeld van een inwerkenden geest ontkomen, dat men
zelf spreekt van den geest der eeuw , van den tijdgeest, van den geest
in een bepaalde periode. Men ziet dan voor oogen, dat in de eene

periode der historie het maatschappelijk leven en het leven der
volken een bepaalde richtig uitgaat, zoo dat b.v. in de jaren der
Reformatie alle volken bewogen en geleid worden door religieuse
motieven, en dat nu daarentegen de religie bij alle volken op den
achtergrond is getreden, en dat thans de stoffelijke belagen geheel
ons wereldbestaan beheerschen. Vanwaar dit scherpgeteekende
onderscheid ? Wat dreef en drijft bier toch ? Men weet het niet,
en behelpt zich dan met te spreken van den injdgeest, een geest
die de eene maal zus en de andere maal zóó de volken inspireert.

Zijn wij menschen de eenige geesten, of is er buiten ons menschelijk
geslacht plaats voor nog een ander heir van geesten ? Ja, zegt de
Schnift, er zijn geesten die goed zijn, en die we engelen noemen,
en andere geesten die boos zijn, en die we als demonen aanduiden.
Hierin is ons een openbaring toegekomen van het hoogste gewicht.
Doch dan ontstaat ook aanstonds de even gewichtige vraag, of die
andere geesten met ons menschelijk leven in betrekkig staan, of
deze goede engelen en deze demonen op ons leven inwerken. En
zoo ja, van welken aard deze inwerking is, van wat kant ze komt
en op wat wijs ze toegaat. Of deze inwerking van zelf werkt, of
onder Gods bestel. Welke de strijd is die tusschen de engelen en
demonen gevoerd wordt, en welken invloed deze strijd tusschen de
goede en booze geesten op ons menschelijk leven heeft. De Schrift
bewesingt ons, dat het onzen God belieft nu en dan over een yolk
uit te doen gaan „den geest eens diepen slaaps", dat er een geest
is, „die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid", en dat
wij menschen eigenlijk geen strijd tegen menschen hebben, maar

tegen de demonische machten, die op ons leven inwerken, onzen
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geest trachten te beheerschen en, zoo we geen weerstand bieden,
ons overweldigen.

En hier nu juist grijpt het Konigschap van Christus in. In dien
bagen strijd tusschen de goede en booze geesten is eenheid. De
eenheid der demonen is satan, de eenheid der goede geesten is in
Christus. En nu is aan Christus gegeven alle macht in hemel en
op aarde, en zijn zoo beslist alle digen aan zijn voeten onderworpen,
dat de leidig van geheel deze worstelig en haar uitkomst in zijn
hand zijn gelegd. Deze strijd is niet aan het toeval overgelaten,
maar doorloopt een van te voren vaststaand proces. Dat proces
beheerscht de Christus. Hij is 't, die in deze worstelig der geesten
overwinnaar zal blijwen, en het is door dien strijd, dat het lot van
de menschheid, van de volken en van de enkelen in die volken
zal worden beheerscht. Hiermee is onze Konig altoos bezig. Hij
is geen nietsdoend, maar een altoos strijdend Koning, en een Koning
die zelf dezen strijd zó15 aanlegt en zóó verloopen laat, dat in het
eind niet alleen de macht der demonen zal worden te niet gedaan,
maar ook het zedelijk oordeel hen treffen zal.

Vaak is de vraag opgeworpen, waarom God satan na zijn val niet
terstond vernietigd heeft, en steeds en terecht is daarop geantwoord,
dat dit wel een uitig van Gods almacht zou zijn geweest, maar niet
een openbarig van zijn heiligheid. Een heilig oordeeI is hier dan
alleen mogelijk, zoo God aan satan en zijn demonen injd en geIegenheid
gunt, om op allerlei wijze zich te rechtvaardigen, en dan in het
eind doet blijken dat deze rechtvaardiging tot den einde toe
mislukt. De „mensch der zonde", zegt de aposteI in zijn brief aan
de Kerk van Thessalonica, zal verschijnen, en dan zal het einde
zijn, maar zijn komst wordt alsnog „weerhouden", en wat die
„weerhoudt" is de eisch, dat de groote strijd tusschen satan en

Christus principieel worde uitgestreden. Nooit moet van achteren
kunnen gezegd worden : Jndien aan satan nog deze of die kans
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was gelaten, zou de uitkomst wel een heeI andere zijn geweest.
Afdoende en beslist zal de eindoplossig van den strijd dan eerst
zijn, zoo aan satan alle kans gelaten is, en zoo hij bij elke kans
toch geestelijk het onderspit moest delven. Wat de macht van onzen
Konig aagaat, had terstond na zijn hemelvaart het einde kunnen

intreden, maar dan zou het geen zedelijke triomf zijn geweest. Eerst
moest aan den mensch de gelegenheid worden gelaten om zich op
alle manier te sterken en zich tegenover God onder demonische

inspiratiën groot te maken. God gaf aan de wereld zijn Zoon om
haar te redden. In de wereld daarentegen sprak een geest, die

waande zichzelf wel te kunnen redden. En nu zwoegt de wereld
reeds twining eeuwen om dit drieste woord wan te maken. Nu
beproeft men het op deze, dan op die manier, en telkens komt het,
na schoonen opbloei voor een oogenblik, met l haar pogen weer
falikant uit. Dan wordt weer aan een anderen geest toegelaten het
weer op andere wijs te beproeven, tot ook dit weer in een bang
fiasco eindigt. En eerst als dit pogen achtereenvolgens op alle
denkbare wijze zal zijn aagewend, en ten sIotte blijkt dat het altoos
op bittere teleurstellig uitloopt, en dat de wereld volstrekt onmaching
is om zichzelf te redden, eerst dan zal het zijn uitgemaakt voor
menschen en geesten, dat alleen in Christus het heil gedaagd is.
Het is zooals de aposteI het betuigt : „Door de gemeente moet aan
de geesten in den hemel bekend worden gemaakt de veelvuldige
wijsheid Gods die in de gifte van zijn Zoon ons geschonken is".

Juist in deze steeds voortgezette en gedurig in nieuwen vorm
optredende worstelig wordt nu de heerlijkheid van Jezus' Konig-
schap over de Maatschappij openbaar. Er gaan ook op die Maat-
schappij, met Christus' gedoogen, allerlei geesten uit, die de wereld
in een bepaalde richinng pogen te Leiden, en gedurig de hoop, dat
de mensch zich zelf zal kunnen redden, aanwakkeren. Zoo is in
deze en in de vorige eeuw aan den mensch een macht over de
natuur ter beschikkig gesteld, als waarvan vroeger niet gedroomd
werd. De mensch is thans tot een macht opgeklommen, grooter
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dan de macht die het Heidendom aan zijn goden toeschreef. Vandaar
de geest van afval. Wat had deze machinge mensch nog een Ver-
losser van noode! Hij kan immers zichzelf redden. En wat is nu
reeds de uitkomst van deze nieuwe wendig in den loop der
historie ? Wat anders, dan dat nu reeds een innerlijke leegte ge-
voeld wordt, die de toevlucht doet nemen tot Spiritisme, Theosophie
en Buddhisme, om, kon het, deze innerlijke leegte aan te vullen.
En daar ook dit teleurstelt, en teleurstellen moet, komt reeds nu in
breeder kring weer een vragen naar de eerst verworpen Waarheid
op, en zoekt het Kruis weer op wie eerst, in eigen hoogheidswaan,
zich van dit Kruis had afgekeerd. Hierin nu blinkt de eere en de
glorie van Christus' Konigschap. Hij toch zond ook nu de goede
geesten uit, om aan de macht der eerst losgelaten demonische
geesten paal en perk te stellen. En zoo zal het doorgaan ten einde
toe. Hij moet ook in de Maatschappij als Koning heerschen, tot
eens l zijn vijanden aan zijn voeten zullen onderworpen zijn.

XXII. (Slot.)

De eindtriumf.

Daarna zal het einde zijn, wanneer
hij het koninkrijk Gode en den Vader
zal overgegeven hebben ; wanneer hij
zal te niete gedaan hebben alle heer-
schappij, en alle macht en kracht.

Want hij moet als Koning heersehen,
totdat Hij alle de vijanden onder zijne
voeten zal gelegd hebben.

1 COR. 15 : 24 en 25.  

LAAN we thans, eer we deze reeks over Christus' Koning-
schap en de Maatschappij sluiten, den blik op het afge-
hoopen pad terug, dan treft ons niets zoozeer als de
volslagen onnadenkendheid, waarmee voorheen ahthans

dit geheele onderdeeh van Christus' koninklijke heerschappij ver-
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waarloosd werd. Dit is in hoofdzaak daaruit te verklaren, dat het
maatschappelijk leven destijds nog niet tot genoegzaam vrije, zelf-
standige en alzijdige ontwikkeling was gekomen. Men voelde de
beteekenis van zijn persoonlijk, van zijn huislijk, van zijn kerkelijk
en zijn staatkundig leven, maar had er nog geen oog voor, hoe

tusschen Gezin en Staat een geheel eigen levenssfeer zich vormde,
die welhaast niet alleen het Volksleven, maar ten slotte zelfs een
menschheidsleven zou doen opbloeien. Hoe hoog het Gezin ook
sta, toch heeft het dit, dat het de eenheid onder de kinderen der
menschen verbrokkelt en de eenheid oplost in de ontelbare veelheid.
Het Gezin is de eerste organisatie waaruit het volksleven opkomt
en waardoor het in stand blijft, maar elk gezin moet, juist om
organisch een kraching !even te doen ontkiemen, een eigen iets
hebben, een eigenaardig karakter vertoonen, en inzooverre ten deele
op zichzelf staan. Juist aan die gedeeltelijke afsluitig van andere
gezinnen en opsluitig in zichzelf dankt bet gezin zijn geheel eenige
kracht, om de eerste en eenvoudigste merkteekenen van een deugd-
zaam en veerkraching burgerleven krachtig te ontwikkelen. Het Gezin
is en blijft altoos niet alIeen de organische eel, waardoor de voort-
plantig en instandhoudig van het yolk gewaarborgd wordt, maar
ook in onstoffelijken zin vormt het Gezin steeds de sfeer, waaruit
de godsdiensinge, zedelijke, sociale en staatkundige bloei van het
'folk zijn levens-ozon indrinkt. Alleen maar, blijft het Gezin in zijn
afgeslotenheid op zichzelf staat, dan verminkt het zijn eigen levens-
kracht, wordt met schimmel overtogen en maakt het opkomen van
een krachtig volksleven ondenkbaar. Nu wordt op zichzelf dit zeer
ernstig gevaar reeds daardoor afgesneden, dat elk gezin in een
geslacht zit ingeschakeld ; dat dientegevolge het Gezinsleven vanzelf
ertakt is in een familieleven ; en dat dit familieleven ongezocht

den overgang vormt uit den kleinen krig van het Gezin naar den
,rooter en breeder kring van de Maatschappij, en tusschen die

weefsels van Gezin en Maatschappij beweegt zich dan bet Volks-
leven op en neder. Eenerzijds heeft dit dan tengevolge, dat velen
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het Gezinsleven onderschatten en in de Maatschappij opgaan, terwijI
omgekeerd in menig gezin de huisdeur toegaat, om den te grooten
invloed van de Maatschappij op het gezin of te weren. En gezond
is de toestand alleen dan, als Gezin en Maatschappij beiden de hun
aangewezen positie blijven innemen ; de grens, die beider sfeer
afscheidt, blijven eerbiedigen ; en hierdoor saamwerkig in goede
harmonie mogelijk wordt. De Maatschappij mag het Gezinsleven
niet drukken, en het Gezin mag niet hoogharing op de Maatschappij
neerzien. Beiden hebben hun eigen roepig van Godswege en wie
goed voor God staat, zal beiden in zijn eigen leven tot hun recht
doen komen. Het mag niet worden een wonen in de Maatschappij,
om in het Gezin niet anders dan een tijdelijke schuihplaats voor
den nacht en voor ziekte te zien. In ons Gezin blijven we wonen,
en uit die woning gaan we in de Maatschappij uit om er te handelen

met onze volksgenooten en met hen saam hoogst gewichinge en
steeds zich uitbreidende belangen te behartigen, waarwan het Gezin
wel het profijt heeft, maar die 't zelf niet verzorgen kan.

Juist hieruit echter volgt, dat het leven der Maatschappij steeds
meer geheel het volksleven in bewegig zet, ja over de
grenzen van 't land, met het maatschappelijk leven in andere
landen aanraking en gemeenschap zoekt, en niet kan rusfen eer
ze op het leven der menschheid, nu als geheel genomen, haar
stempel zal hebben afgedrukt. Elk gezin staat op zichzelf, elk
yolk is van andere volken onderscheiden, elke Staat is bepaald
tot een eigen territoir; maar wat Been grenzen kent is juist de
Maatschappij, en l wat tot het maatschappelijk leven behoort;
landbouw, nijverheid, handeh, scheepvaart, wetenschap, kunst, spel
en vermaak, en wat dies meer zij. Vandaar dat niet het Gezins-
leven, en niet het Staatsleven, maar wel het leven der Maatschappij
een wereldleven in den vollen zin des woords is. De eenheid van
ons menschelijk geslacht, de saamhoorigheid van alle volken, het saam-
werken van alle in éénzelfde wereld kan alleen in de Maatschappij
tot haar recht komen. Wel van zekere zijde althans, ook in de



218	 PRO REGE.

Kerk van Christus, die evenmin noch in het Gezin, noch in den
Staat een grens voor hare actie kent. Ook zij toch is voor alle
geslachten, voor aIle voIken, internationaal in de hooge beteekenis
van het woord, gelijk men het thans, of oecumenisch, gelijk men
het eerinjds noemde. Maar l zijn in dien zin Maatschappij en
Kerk twee gelijksoortige machten en hoegrootheden, toch blijft
tusschen beiden altoos dit principieele verschil, dat de Kerk alleen
het gekerstende deel van de volken in zich sluit, terwijl op het
erf der Maatschappij allen saamleven en saam hun weg moeten
vinden. In beginsel handhaaft zoowel de Kerk als de Maatschappij

de eenheid van ons menschelijk geslacht. „Alzoo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij haar zijn Zoon geschonken heeft". Er
is in Christus geen Jood noch Griek, geen Scyth of Barbaar. De
Christus is de Zoon des menschen. En als eens de geestelijke
worstelig tot den einde toe zal volbracht zijn, en de Christus
het Konigschap aan God den Vader zal overgeven, zaI op een
nieuwe aarde onder een nieuwen hemel het herboren menschelijk
geslacht in heerlijkheid één zijn.

Maar l is dit principieel alzoo, feitelijk is het alsnog geheeI
anders. De herboren menschheid is nog niet losgewikkeld uit het
verband met ons verloren geslacht. Ze schuilt nog in de ongeschifte
massa. En zoo is het niet de Kerk, maar aIleen de Maatschappij,
die in afwaching van de schifting, die het Oordeel zal doen komen,

eenheid van ons menschelijk geslacht tot aanschouwig brengt.
Dat dit voorheen niet werd gevoeld noch igezien, lag daaraan, dat
het Leven der volken zich nog niet had uitgezet, en dat de middelen
van gemeenschap tusschen yolk en yolk nog to primitief van aard

waren. Wie van buiten inkwam, was en bleef een „vreemdeling",
tegenover wien men zich vreemd voelde. Sinds daarentegen zich de

middelen van gemeenschap voor de personen bij alIe reizen en
vervoer, bij de koopmanswaren voor alle transport door stoomschip
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en stoomwagen, en voor de mededeelig van gedachten door post,
telegraaf en telephoon zoo aanzienlijk hebben uitgebreid, dat men
in enkele weken heel de wereld omkruist, alle goed uit het ééne
in het andere land als overvliegt, alle gedachte en alle woord van
land in land overspringt, alle wetenschap en kunst één is geworden,
en men eIken morgen onderricht wordt van wat er gisteren over

heel de wereld belagrijks plaats greep, terwijl taalkennis de wisseling
van gedachten op de uitgebreidste schaal mogelijk maakt, — is die
wereldbeteekenis van het maatschappelijk leven steeds duidelijker in
het licht getreden, en drigt steeds dieper het besef door, dat het
leven van ons menschelijk geslacht als cenheid nergens sterker dan
juist in het leven der Maatschappij uitkomt. Daar nu de groote
worstelig der eeuwen niet om een persoon, en niet om een gezin,
noch ook om een enkel volk of om een enkelen Staat gaat, maar
van meetaf om heel ons menschelijk geslacht ging en gaan zal ten
einde toe, behoeft het geen nadere aanwijzig, hoe we door het
met macht opkomen van de Maatschappij in de twee laatste eeuwen
in die worsteling een groote schrede naar het einde gevorderd zijn,
en hoe die worstelig der eeuwen van nu voortaan voorah door
hetgeen in de Maatschappij plaats grijpt zal worden beheerscht.

Zichzelve van haar hooge macht en beteekenis bewust, is toch
de Maatschappij er op uit, steeds meer heel het leven aan zich te
trekken, in zich op te nemen, en over alle uiting van ons menschelijk
leven den scepter te zwaaien. Ten onzent gelukkig minder, maar
in het Zuiden van Europa en in een deel van Amerika heeft de
Maatschappij de gezinnen reeds leeggehaald, en het leven der huis-
genooten uit het huis naar de maatschappelijke gelagzaal verplaatst.
En welbewust treedt de Maatschappij steeds meer zelfs tegen den
Staat op, om aan den Staat alle eigen zelfstandige beteekenis te
ontnemen, en niets aan den Staat over te laten dan zekere onmis-
bare organisation in een deel van het Maatschappelijk leven. En
wat nog sterker uitkomt, de Maatschappij is er vooral sinds de
18e eeuw op uit, om de Kerk van Christus van haar grootste
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roeping voor het zedelijk-godsdienstig leven te ontzetten, van haar
over te nemen de taak om de geesten te leiden, en zelfs de armen-

zorg geheel aan de Kerk van Christus afhandig te maken. Opge-
klommen tot een macht en beteekenis, die ze vroeger nooit gekend
heeft, streeft de Maatschappij er thans naar, zich steeds meer van

het geheele terrein van ons menschelijk leven meester te maken.
Alles moet haar onderwonpen zijn. Aan niets anders kan een zelf-

standige positie worden overgelaten. Zij moet niet alleen den toon
aangeven, maar heel het orkest van het leven moet door haar spelers
en zangers worden bezet. Bij den eersten aanloop, om zich die
alleenheerschappij te verzekeren, week toen alles voor haar machts-
openbaring terug. Het Gezin gaf zich gewonnen, de Overheid week
voor volkssouvereiniteit, de Kerk zelf deinsde terug, en liet althans
in Protestantsche landen door den geest der Maatschappij bepalen,
wie in haar midden als prediker zou mogen optreden. Maar dit
bleef niet zoo. Ziende wat gaande was, heeft en Gezin èn Staat
en Kerk allengs eigen zelfbewustzijn pogen te sterken. Men zette
weer wachtposten op de grenzen uit. Men zag om naar een

wapenrusting om in deze nieuwe worsteling stand te kunnen houden.
En nu reeds kan men zeggen, dat Gezin en School, Staat en Kerk
weer den moed gegrepen hebben, om zich tegenover deze alles-
opslorpende zuigingskracht der Maatschappij in staat van zelfwer-
dediging te stellen. Natuurlijk mag dit er niet toe leiden, om de
beteekenis van de Maatschappij, gelijk die in de twee laatste
eeuwen gevormd werd, te verkleinen. JntegendeeI, de Maatschappij
moet haar hooge beteekenis behouden, maar juist opdat de Maat-
schappij niet uit het spoor glijde, moet naast haar en in verband
met haar leven het Gezinsleven, het Staatsleven en het leven der
Kerk gesterkt worden. Elke macht moet haar eigen levenssfeer
vinden, haar eigen roepig kunnen verstaan, en eerst door de
harmonische saamwerkig van deze vier zelfstandige factoren van

het menschelijk lewen kan het menschelijk leven zijn voIle ont-
plooiing tegengaan.
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Was nu de Christus alleen de Verlosser van de enkele geloovigen
en het Hoofd zijner Kerk, zoo zou deze principieele verandering
van den toestand buiten de machtssfeer van den Christus omgaan.
Nu de Christus daarentegen de van God gezalfde Konig is, die
alle macht in hemel en op aarde als stedehouder Gods heeft
ontvagen, en die als Koning ook over de konigen der aarde
en over de volken, die ons menschelijk geslacht saamstellen,
heerschen moet, — kan het niet anders, of het Konigschap van
den Christus moet zich ook over de Maatschappij uitstrekken. Dit
nu is het nieuwe van den toestand, en de Christenheid verzwakt
zich zelve, zoo ze voor deze nieuwe uitbreiding van het Konig-
schap van haar van God gezalfden Vorst geen oog heeft. Juist dit

noopte ons, de beteekenis van het Konigschap van Christus voor
de Maatschappij breeder en uitvoeriger ter sprake te brengen,
omdat met name in onze Belijdenisschriften deze zijde van het
Konigschap onzes Heeren nog niet tot haar recht kon komen,
eenvoudig wijl in de dagen, toen onze Belijdenisschriften zijn opge-
steld, van een zoo hooge beteekenis van de Maatschappij nog
geen sprake was. Ook anderen hebben dit gevoeld, en zoo heeft
o. a. de ook onder ons bekende Zwitser Frank Thomas in zijn
preekbundel La Royauté du Christ, meerendeels in Victoria Hall
te Genève voorgedragen, een ernstige poging aagewend om deze
beteekenis van het Konigschap van Christus voor heel ons .

menschelijk leven, ook op maatschappelijk terrein, aan zijn hoorders
op 't hart te binden. En toch, hoeveel schoons en waars ook in
deze predicatiën voorkome, toch doen zij het Koningschap van
Christus niet tot zijn recht komen, vervalschen het zelfs ten deele
en dreigen het onbewust en onbedoeld te vernietigen. Het eenige
toch, waarin deze welsprekende redenaar het Koningschap van
Christus zoekt, is zijn zedelijke en geestelijke heerschappij over de
gemeente, over het hart, over het zelfbewustzijn, en over de gedachten
en den wiI zijner gehoovigen. Dit alles echter bepaalt zich totden geeste-

lijken invloed, die van den Christus uitgaat, en bouwt nog alIerminst zijn
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Koningschap op. Niet alsof het Koningschap zonder dezen machtigen
zedelijken en geestelijken invloed ook maar een oogenblik denkbaar
ware, maar toch, zóó de zaak verstaan, komt men eerst tot een
Koningschap van den Christus, als men zeggen kan, dat mannen als
Augusinnus en Thomas van Aquino, of een Luther en Calvijn, ter
oorzake van den machtigen geestelijken invloed, die wan hen uitging,
als koningen zouden te eeren zijn. Ook l stelt men toch vast, dat
de invloed van deze heroëen onder ons geslacht slechts een be-
trekkelijke was, en daarentegen de geestelijke invloed van den Christus
een volstrekte, — zelfs de volstrekte invloed van den Christus over
de zielen zijner geloovigen kan toch nooit een Koningschap anders

dan in overdrachtelijken zin worden genoemd. En dit nu juist is
het gevaarlijke element, dat hier insluipt; men mag niet van Jezus'
Konigschap in overdrachtelijken zin spreken. Dit Koningschap van
Jezus is in geheel eigenlijken zin te verstaan. En alleen zoo men
het in dien geheel eigenlijken zin verstaat, brengt men aan den van
God gezalfden Koning de eere die hem toekomt.

Ware in de Heilige Schrift alleen volstrekte, zedelijke en geeste-
lijke invloed bedoeld, er zou nooit gezegd zijn, dat aan den Christus
21le macht gegeven is in hemel en op aarde ; Jezus zelf zou nooit
oetuigd hebben, dat „hem alle dingen van den Vader waren
overgegeven"; zijn apostel zou nimmer hebben uitgeroepen, dat alle

dingen aan den Christus onderworpen zijn, en veelmin zou ons
geopenbaard zijn, dat hij „als Koning heerschen moet, totdat alle zijn

vijanden onder zijn voeten zullen gelegd zijn." Invloed en Konink-
lijke macht zijn twee. Invloed kan de macht steunen, maar

regeermacht is op zichzelf iets anders, jets meerders, iets hoogers. Vooral
hier, waar sprake is van de Maatschappij, dient hierop scherp te
worden gelet, juist wijl in de Maatschappij meest alles met invloeden
t )egaat. Verstaat men nu het Konigschap van Christus in de Maat-
schappij op gelijke wijs in hoofdzaak van invloeden, die van het
\ Voord en van de Sacramenten uitgaan, dan wondt wat Christus
trans doet, zelfs geheel bijkomstig. Hij heeft dan zijn woord ons
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achtergeIaten, door zijn woord werkt zijn geest in het leven door,
en ook l ware de Christus niet aan de rechterhand des Vaders
verhoogd, ja l denkt men zich den Christus als thans geheeI van
onze wereld vervreemd en afgescheiden, dan nog zou de invloed
van zijn woord en geest hebben nagewerkt, evenaIs de invIoed van
Luther en Calvijn nawerkte na hun dood.

Alleen zou men dan overhouden de persoonlijke werkig van den
Christus op de enkele personen, die ten leven komen, doch dit is
een werkig, die van Hem als het Hoofd der Gemeente uitgaat, en
die niet het leven en de historie der wereId aIs zoodanig raakt.
Zoo wordt tensIotte niet alleen het Koningschap van den Christus
puur overdrachtelijk opgevat, maar zehfs aan zijn Koning-zijn wordt
niet meer vastgehouden. De Christus heeft dan geleefd, gesproken
en gewerkt. Van dit Ieven, dit woord en dit werk is een geest onder
de volken uitgegaan, maar met wat er verder met den Christus na
zijn Hemelvaart geschied is, hebben we niets meer uitstaande. Hij
moge dan l op den Troon der heerIijkheid gezeten zijn, maar er
gaat geen Koninklijke macht meer van hem uit. Hij moge in naam
nog Konig genoemd worden, maar van een heerschen, van een
regeeren van Christus aIs Koning is geen sprake meer, en van aI

de besliste uitspraken der H. Schrift op dit punt blijft niets dan
een nominale klank in waarde over.

Vandaar de gebiedende noodzakelijkheid, om, conform de H. Schrift,
ons Konig Jezus steeds voor to steIIen als een Koning, die feiteIijk
regeert, heerscht en de toestanden schept en wijzigt, en rusteloos
krijg voert tegen de onheilige machten in de geestenwereId en op
aarde, die zich tegen God en zijn Gezalfde vijandig oversteIlen.

Eerst zoo wordt het een actief, altoos bezig, altoos handeIend en
strijdend Koningschap, en is er voor de macht over alIe ding, die
aan den Christus gegeven is, een eenig terrein, waarop ze uitkomt,

zich handhaaft, en eigen Koninklijken wil doorzet. GeheeI het lot
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der wereld, het lot der menschheid moet dan verstaan worden als
liggende in de hand wan onzen Koning. De gag van het menschelijk
leven, in zijn nieuwe evolution, moet dan begrepen worden, als door
hem bewerkt, van hem uitgegaan, en door hem met opzet geleid, om
zijn toeleg te doen slagen, en het door hem beoogde doel te doen
bereiken. Het mag dan niet zoo worden opgevat, alsof, buiten den
Christus om, de mensch in de vorige eeuw tot zoo zeldzame machts-
ontwikkeling op stoffelijk gebied gekomen is, en alsof de Christus
zich daarnaar nu schikt, en in verband daarmee zijn geestelijke

invloeden laat werken, maar veeleer in dien zin, dat het de Christus
zelf is, die deze machtsontwikkelig van den mensch op het gebied
der natuur gewild, veroorzaakt en gewerkt heeft, om hierdoor een
geheeI anderen toestand in het leven te roepen; uit dien nieuwen
toestand geheel andere vragen te doen opkomen ; en tegenover die
nieuwe problemen zich de ogenoegzaamheid van l het creatuurlijke
om zich zelf te redden, als vanzelf te laten openbaren, ten einde
tegenover die ogenoegzaamheid zelfs van den machtigst ontwik-
kelden mensch, het alleen heilaanbrengende van het Koninkrijk der
hemelen in klaar en helder licht te plaatsen. Dat onze Konig zich
daarbij van zijn ChristeIijke Kerk, van de Christelijke School, van
de Christelijke veneenigigen en van het Christelijk element in de
publieke opinie als inslrumenten bedient, spreekt van zelf. Zoo be-
dient Gods Voorzienigheid zich voor het onderhouden der natuur
van het licht der zon, van den regen die uit de wolken nederdaalt,
van de magnetische en andere krachten, die in de natuur schuilen.
Maar nadruk moet er dan toch steeds op gelegd, dat onze Koning
zelf alle deze instrumenten tot aanzijn riep, en nooit anders dan de
door hemzelf geschapen instrumenten ter bevesingig van zijn Konig-
schap aanwendt.

Dit vooneerst, doch dat het bij die regeermacht door instrumenten
niet blijft, maar dat integendeel onze Konig van den Troon zijner
heerlijkheid ook rechtstreeks macht uitoefent op den gag van het
leven, en deze macht in feiten openbaart, is ons gewaarborgd door
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het einde waarop deze Koninklijke heerschappij zal uitloopen. Heel
de Schrift toch predikt ons de wederkomst van onzen Konig in

glorie, en uit l wat ons aagaande die wederkomst des Heeren in
de Schrift geopenbaard wordt, is het doorziching en klaar, dat dit
einde niet bestaan zal in het oefenen van zedelijke of geestelijke
invloeden, noch ook enkel in het werken door instrumenteele middelen,
maar dat het zal zijn een verbreken van de bestaande orde der
digen met macht en mogendheid, zoo zelfs dat ten leste voor alle
volken en voor alle koningen op aarde het feit, dat aan Christus
gegeven is alle macht in hemel en op aarde, in een geweldige
onderstbovenkeerig van l wat bestaat openbaar zal worden. Dit
alIes nu vindt, gelijk we dit in ons voorlaatste artikel betoogden,
zijn geestelijken achtergrond in den strijd van den Christus tegen
de onheilige geesten, voor zooveel dezen, onder leiding van satan,
zich tegen de komst van het Koninkrijk der hemelen te weer stellen.
Die onheilige geesten toch trachten er steeds naar, juist de heer-
schappij over de Maatschappij aan zich te trekken, en zulks wel
door de toogevende geesten in onze menschelijke Maatschappij te
beheerschen. Daarom kan het niet uitblijven, of in die Maatschappij
zelve moet deelig en splitsing tot stand komen. Er moet eenerzijds
een stroomig gaan, die zich steeds meer tegen den Christus verzet,
en daartegenover moet een andere stroomig opkomen, die, onder de
Koninklijke leidigvan den Christus zelven, tegen dien onheiligen stroom
igaat en indruischt. Toen het Christendom pas opkwam, deelde zich
het leven evenzoo, maar toen waren het de keizers van Rome, die het
Christendom den krijg aandeden en de volgeligen van den Christus
vervolgden tot den dood toe. Thans daarentegen is die worstelig
overgebracht van het gebied van den Staat naar het gebied van

de Maatschappij, juist zooals het ook in Openb. 13: 14-18 voor-
zegd is. Het zal, zoo lezen we daar, er op uitloopen, dat niemand
meer mag koopen of verkoopen dan die het merkteeken van het
Beest draagt. Wat nu beduidt dit anders, dan dat de worsteling
der geesten tenslotte op het maatschappelijk terrein zal worden
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overgebracht, en dat in de Maatschappij zelve de geloovige onder-
danen van den Christus het lijden der verguizig en der vervolging
zullen hebben te verduren. Voor een injd moge onze Konig het
nog zoo beschikken, dat, zoo niet in alle Ianden, dan toch in enkele
Ianden, de Christusbelijders nog de hooge hand erlagen. Maar

blijven zal 't zoo niet. In de Maatschappij zelve zal de splitsig,
de verdeelig en de tegenstellig steeds scherper worden, en het
einde zal wezen, dat juist te midden van het maatschappelijk leven
de onheilige geest steeds aan invloed zal winnen, en dat deze
onheilige geest dezen invloed zal misbruiken, om aan de onder-
danen van Christus het leven in het midden der Maatschappij steeds
benauwder te maken. En dit zal aanhouden, tot dan eindelijk, als
de laatste strijd zal zijn uitgestreden, onze Konig in glans en heer-
lijkheid zal verschijnen, om het onheilig deel der Maatschappij van
alle macht te berooven, den onheiligen geest, die haar dreef, teniet
te doen, en die nieuwe Maatschappij te sinchten, die op de nieuwe
aarde wandelen zal bij het licht van Gods aanschijn.
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HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS.

DEEL DRIE.

HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS JN ZIJN WERKING.

VIJFDE REEKS.

Christus' Koningschap en de Staat.

I.

De Spraakverwarring.

Daarom noemde men haren naam
Babel : want aldaar verwarde de HEERE
de sprake der gansche aarde, en van
daar verstrooide ze de HEERE over
de gansche aarde.

GEN. 11 : 9.

H. Schrift
tegendeel
was dan

IT het heden naar het verleden terugrekenend, is men

zoo licht geneigd het zich voor te stellen, alsof het
Staatsleven er altoos geweest ware. Toch was dit niet
zoo ; kon het niet zoo wezen ; en is het naar Iuid der

dan ook niet zoo geweest. WeI heeft men gepoogd het
staande te houden, ja zelfs beweerd dat de Staat, er eer
de mensch, natuurlijk niet in de historie, doch naar de

idee ; edoch, dan werd het gesIachts- en gezinsleven reeds aIs
Staatsleven opgevat, en beweerd, dat zelfs Adam en Eva in het
Paradijs een Staat vormden, Adam de Konig en Eva de onderdaan.

Dan echter noemt men iets Staat wat het wezen van den Staat
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niet bezit, en waar juist de Staat tegenover staat. Al geeft men
toch toe, dat er in het patriarchale leven oogenblikken gekomen
zijn, waarin het bijna in een Staatsleven overgig, toch blijft het

uitgangspunt bij een patriarchaal saamleven en bij een Staatssaamleven
steeds in beginsel verschillend. In een Staat leeft wat er toebehoort
saâm onder een Overheid, en van die Overheid belijden we in

Arinkel XXXVII van onze Confessie „dat onze goede God uit oorzaak
der verdorvenheid dcs menschelijken geslachts Konigen, Prinsen en
Overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worde

door wetten en politiën (bestuurders), opdat de ongebondenheid

der menschen bedwogen worde en het alles met goede ordinantie
onder de menschen toega". Hierin nu ligt uitgesproken, dat de
Staat er nooit zou geweest zijn, indien er geen val in zonde had
plaats gehad ; dat in den Staat ons slechts een hulpmiddel geboden
is om de gevolgen der zonde te keer te gaan; dat alzoo de Staat
slechts zoolag standhoudt, als de zonde woelen blijft, en dat in
het Koninkrijk der hemelen alle indeelig in Staten vanzelf wegvalt,
om de menschheid weer als één te doen uitkomen. De tegenstelIig
tusschen den zondigen en onzondigen toestand bestaat hierin, dat

buiten zonde de menschheid van zelf als een éénheid optreedt, en
dat ze, nadat de zonde was uitgebroken, in Staten gedeeld wordt,
en alzoo een veelheid van Staten vormt. Daarom lette men er wel
op, dat Art. XXXVII niet spreekt van de verdorvenheid des menschen,
maar van „de verdorvenheid des menschelijken geslachts". Er waren
niet maar menschen, neen, en was een menschelijk geslacht. Eerst
de zonde heeft den geslachtsband, die de menschen in eenheid
saamhield, losgemaakt. En omdat deswege het ééne menschelijke
geslacht niet meer kon optreden, hebben zich toen uit de brok-
stukken van dat geslacht, die uiteenvielen, Staten gewormd. Zeer juist
is het dan ook, dat onze Belijdenis volgen laat, dat „de wereld door
goede wetten en ordinantiën moet geregeerd worden", want alle
Staten saam vormen de wereld. En l is tegevolge van de zonde
de wereld in stukken uiteegevallen, toch blijft het onzen God
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steeds om de wereld te doen. Niet om een enkeI yolk, maar om het
menschelijk geslacht.

De voorstelling, die onder de leeraren in het Staatsrecht, omtrent
de heIft der vorige eeuw vooral, op wijsgeerige gronden igang
vond, alsof de Staatsidee van zelf met de natuur des menschen
gegeven ware, ja, zelfs het gereed liggende kader was, dat vaststond

eer de mensch geschapen werd, en alsof op dien grond de Staatsidee
en de idee van mensch van elkaar onafscheidelijk waren, moet dan
ook door wie zich aan de Heilige Schrift houdt met beslistheid
teruggewezen worden. WeI kan deze voorsteIlig worden toegelaten,
zoo men zegt, dat de natuur van den gevallen mensch om den
Staat roept, en dat, waar zonde intrad, de Staat het bij onze natuur
passend verband is om het verder doorscheuren van de breuke te
verhoeden, doch zelfs zbó opgevat geeft deze overwegig alIerminst
recht, om de Staatsidee als inklevende in onze menschelijke natuur aan
te dienen. Bij het intreden van velerlei krankheid of verwonding zijn er
aagewezen geneesmiddelen en verbanden, die een kundig arts vaardig
aanwendt ; maar wie zal hieruit afleiden, dat deze geneesmiddelen en ver-
banden met onze natuur vanzeIf gegeven zijn ? Integendeel. Ware de
natuur ook in ons lichaam gaaf en ogeschonden gebleven, zoo zou er
nooit naar zulk een geneesmiddel zijn omgezien. Zoodra er sprake komt
van een geneesmiddel, verband, kruid of wat ook, ligt daarin veeleer
uitgesproken, dat er onnatuur in onze natuur insloop, en dat die
onnatuur het aanwenden van huIpmiddelen van allerlei aard nood-
zakelijk maakte. De geheele apotheek met l haar praeparaten en
verbandmiddeIen zou, ware onze natuur gaaf gebleven, nooit zijn

opgekomen. Ze hoort bij onze natuur niet, zoolag die natuur blijft
wat God ze schiep. Eerst als die natuur ontaardt, komt 't medicijn
aan de orde, om, kon het, die ontaardig van de natuur tegen te
gaan, den wortel dier natuur tegen bederf te vrijwaren, en haar
innerlijke levenskracht te sterken.
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Nu kan men wel zeggen, dat, l is dit zoo, toch altoos het medicijn
met den aard van onze natuur, en elk verbandmiddel met de struc-
tuur van ons Iichaam, zekere verwantschap moet bezitten. Anders
toch kon het medicijn niet op het bloed en op onze organen in-
werken, en zou het verbandmiddel geen houvast hebben. Inzooverre
is het dus volkomen waar, dat er tusschen onze krankheid en het
medicijn zeker verband bestaat. Zoo bestaat er ook verband tusschen
het schip en het droogdok, waarin het lekke schip wordt opgeheven
om gekalefaat to worden ; maar wie zou deswege ooit zeggen, dat

het droogdok tot de natuur van het schip hoort ? Het past er bij,
maar het hoort er niet toe. Erkent en belijdt men nu met onze
Kerken, dat de Staat een verbandmiddel is, dat zijn toepassig vindt
zoodra het menschelijk geslacht door de zonde in staat van ont-
bindig geraakt, dan kan men van den Staat in dien zin wel zeggen,
dat hij bij de natuur van het menschelijk geslacht past, maar uit dien
hoofde kan en zal nooit beweerd kunnen worden, dat de Staat uit
de natuur van den mensch opkomt. Het verbandmiddel schikt zich
naar den aard van de wonde of van de breuk, en evenzoo naar de

natuur van het lichaamsdeel, waarin wonde of breuk aanwezig is ;
maar wat zich schikt naar onze natuur, staat eo ipso buiten onze
natuur, en kan er nooit uit zijn voortgekomen. Nu het menschelijk
geslacht in zonde vieI, is het opkomen van den Staat een zegen
van God, ter onzer behoudenis, maar het zou veel heerlijker en
veel zaliger geweest zijn, indien we nimmer een Staat noodig hadden
gehad, en der Christenen hope strekt zich dan ook steeds uit naar
een onzondigen toestand, waarin het Staatsverband niet meer noodig
zal zijn ; niet naar velerlei Koninkrijken, maar naar het ééne Koninkrijk
der hemelen, als eens weer heel ons menschelijk geslacht onder zijn

eenigen van God gezalfden Koning zal vereenigd zijn, mits dan zoo,
dat die van God gezalfde Konig tewens weer het natuurlijk Hoofd
zij van het ééne Lichaam, waarin heel ons geslacht zaI zijn ingelijfd

Krachtens de Scheppig was het geheele menschelijke gesIacht eén
machtig organisme, dat organisch zich uit eenheid van bloed en
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geest, naar lichaam en ziel ontwikkelde : het Staatsleven daarentegen
is niet organisch, maar een mechanisch verband, dat aan de deelen
en brokstukken van ons uiteegevallen menschelijk geslacht is aan-
gelegd om alsnog saam te houden, wat anders geheel uiteegespat
en in anarchisme verkorreld zou zijn. In het Koninkrijk der Hemelen
daarentegen keert de organische samenhang terug. Het mystieke
Lichaam is weer organisch. In dit organisme wordt l wat ten
eeuwigen leven behouden wordt, ingelijfd, en Koning van dit te
wachten ééne Koninkrijk zal zijn hij, die tevens het organische Hoofd
van dit Lichaam is, juist zoo als Adam was het natuurlijk hoofd
van ons menschelijk geslacht krachtens de Scheppig.

Dat zoo en niet anders de H. Schrift het ons voorsteht, toont
hetgeen plaats greep bij den dusgenaamden torenbouw van Babel,
waarvan Genesis XI ons het bericht brengt. Kort saamgevat wordt
ons daarin verhaald, hoe de nieuwe menschheid, die na den zondvloed
uit Sem, Cham en Japhet geboren was, zich weer als eenheid wilde
handhaven, om het geheele menschelijke gesIacht als eenheid duurzaam
te laten optreden. Om dit doel te bereiken, vereenigde al wat toen
leefde zich in de vruchtbare vlakte waar de Tigris en Euphraat door-
stroomen, en als bewijs van eenheid stichtte men toen de stad
Babel, en bouwde men in deze stad een reusachingen toren,
die zich bijna tot in de wolken verheffen zou. Dit pogen is toen
verijdeld door een igrijpen van den Almachtige. Dit pogen
mocht niet geIukken. En om dit pogen voor ahtoos te verijdelen,
heeft het God toen behaagd, de spraak der menschen te verwarren,
zoodat de een den ander niet meer verstond. Tengevolge van dit
taalverschil, zoo zegt ons vs. 8 en 9, zijn toen de bewoners der
aarde over heel de aarde verstrooid geworden ; een verstrooiing
over heeI de aarde, waarvan het zich vormen tot verschiIlende
Staten het rechtstreeksch gevolg was. Tot dusverre leefde de mensch-
heid in geslachtsverband, zooals er dan ook in Gen. X : 32 staat :
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„Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte".
Uit de drie zonen van Noach hadden zich drie groote geslachten
gevormd, en deze drie groote groepen leefden elk voor zich in
patriarchaal verband, eerst onder Sem, Cham en Japheth, en na
hun sterven onder hun zonen en kIeinzonen, naar recht der eerst-
geboorte; maar de spraakwerwarrig, waarvan Gen. XI ons bericht,
bracht hierin principieele verandering te weeg. Het geslachtsverband
sprong; wat dusver saamleefde, raakte uit elkaar. Het werd alles

naar Oost en West, naar Zuid en Noord ower geheel de aarde
verdeeld en verstrooid. En dit wegvallen nu van het organisch

geslachtsverband had vanzelf weer tengevolge, dat er een ander
verband, t.w. het Staatsverband, en daardoor de Overheid, opkwam.

Gerekend naar de geslachtsregisters, die ons in Genesis bewaard
zijn, had de Zondvloed plaats in 1656 na de verdrijving van Adam
en Eva uit het Paradijs, toen Noach den Ieefinjd van 6O0 jaar

bereikt had. Na den zondvIoed werd uit Sem Arpháchsad, uit
Arpháchsad Sélah, uit Sélah Héber, en uit Haler Péleg geboren,

injdens wier leven de spraakverwarrig van Babel intrad. Na den

Zondwloed waren alzoo anderhalve eeuw verloopen, en naar de
toenmalige snelle voortplanting mag het getal van levende menschen,
mannen, vrouwen en kinderen, op een 50.00O geschat worden. Na
de nederdaIing van de Arke bij het gebergte Ararat, woonden Sem,
Cham en Japhet aanvankelijk in het noord-oosten van Klein-Azië.
Van daar was men steeds verder de kust langs getogen, zoodat
zelfs Syrië en Palestina reeds bereikt waren. Maar toen vooruit-
getogen groepen de heerlijke streken van de Tigris en Euphraat
hadden ontdekt en hiervan het gerucht tot allen doordrong, trok
alles naar het Oosten, om zich in deze vallei te vestigen. De pIaats
waar Iater Babylon stond, was voor het bouwen van een centrale
;tad als aangewezen, en zoo kwam toen bij de leiders het denkbeeld
op, om zich hier voor goed te vesingen, en alzoo de eenheid van
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het nieuwe menschelijk geslacht te verzekeren. In deze gedachte
sprak zich trots en waanhoogheid uit. Geheel dezelfde waanhoogheid,
die zich later telkens in de geschiedenis herhaald heeft, zoo dikwijls

de gedachte om één maching wereldrijk te sinchten een maching
heerscher verleidde. Toen Augustus Keizer was, en Jezus geboren
werd, gig er, zoo meldt ons Lukas II, een gebod van den Keizer
uit, niet dat heel zijn Rijk, maar dat „de geheele wereld" zou

beschreven worden. Rijk en wereld moesten één zijn. Het Rijk de
geheele wereld omvatten. Zoo had het zich Alexander de Groote
gedroomd ; zoo reaIiseerden het schijnbaar de Keizers van Rome ;

en zelfs Napoleon werd door deze gedachte gejaagd. Altoos de
menschheid, die zich haar oorspronkelijke eenheid herinnert, en
weer één worden en zijn wil. Ware dit nu steeds gepaard gegaan
met een poging om de zonde vooraf uit te bannen, zoo ware hierin
niets vermetels geweest, want de menschheid, die uit éénen bloede
opkwam, blijft altoos het trekken van dit ééne bloed gevoelen, en

voelt het heimwee naar herstel van die eenheid steeds werken.
Maar zóó was het niet bedoeld. Integendeel, juist het stichten

van die wereldrijken heeft, gelijk men 't ziet aan Rome's Keizers,
steeds geleid tot veeI grooter uitgietig van ogerechingheid en
zonde. En hierin nu school de trots, die zich hierin uitsprak, dat
men, terwijI de zonde een scheidend element is, dat splitst, verdeelt
en de deelen tegen eIkaar in het harnas jaagt, toch deze door zonde
vergiftigde en verdorven menschheid in één Rijk en in één machtige
eenheid wilde saamsmeden. Die eenheid brak, zoodra de zonde
intrad. Zie 't maar aan Kahl en Abel, en die eenheid zou alIeen in
Christus hersteld worden, in wien niet meer zijn zou Griek en Barbaar.
Jn stede nu van in die verdeelende factoren de zonde te erkennen, en
het herstel der eenheid in Christus te verbeiden, stelde de zondige

menschheid zich tegen God ; wilde toonen dat de zonde niet verdeelt,
en dat men ook zonder de inwerking der genade zeer wel als één
menschelijk geslacht saam leven kan in eenzelfde stad en onder
de schaduw van eenzelfden toren. Blijkens Gen. 11 :4 sprak ze
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zelve dien trots aldus uit : „Komaan, laat ons voor ons een stad
bouwen, en een toren, welk opperste in den hemel zij, en laat ons
voor ons een naam maken, opdat we niet misschien over de gansche
aarde verstrooid worden". In het Paradijs was de last uitgegaan, dat
het menschelijk geslacht heel de aarde bevolken zou, en ware de
zonde niet tusschenbeide getreden, zoo zou die verstrooiig over

de gansche aarde in niets de eenheid van ons geslacht verzwakt
hebben. Wat in de plant onganisch leeft, blijft één, hoezeer de takken
van den boom zich ook naar alle zijden uitbreiden. Tegen dezen
last, door God aan ons geslacht meegegeven, ging men nu recht-
streeks in. Men zou niet de aarde bevolken, maar op één plek saam
blijven wonen, en in weerwil van de zonde zou men, zonder op

Gods genade te wachten, zelf de eenheid van ons gesIacht waar-
borgen en bevestigen. vandaar toen het oordeelend woord des
Heeren : „Zou bun niet afgesneden worden l wat zij bedacht hebben
te maken !" Eenerzijds was er het plan Gods, vastgelegd in zijn
raadslag, om in Christus den scheidsmuur op te heffen en alles weer
tot één te brengen ; en daartegenover stelde zich nu het plan en

het opzet des menschen, om de eenheid te herwinnen niet in Christus,
maar door het bouwen van een sterke stad, die allen vereenigen
zou. Daarom nu moest dit plan der menschen verijdeld en te niet
gedaan worden, opdat de raadslag van het plan des Almachingen
zou zegevieren. Het igrijpen Gods om door spraakverwarring de
toenmalige menschheid uiteen te slaan, was een schakel in de
keten des heils.

Dit hooge doel nu is bereikt, niet door verwoesting van Babel,

want die stad is gebouwd en heeft eeuw na eeuw den toestand
van Midden-Azië beheerscht. Neen, het doen Gods was veel dieper
ingrijpend. Samenleving veronderstelt dat men elkander verstaat,
begrijpt, met elkander omgaat, en met elkander spreken kan. Dit
nu was dusver voor l wat mensch heette mogelijk geweest, omdat
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allen saam eenzelfde taal spraken. Het was die eenheid van taal
dle allen omsnoerde. Van die oorspronkelijke taal weten we niets
meer. Ogetwijfeld zijn er van die oorspronkelijke taal overblijfselen
in de later gesproken talen blijven hagen, maar wij kunnen dit
niet meer nagaan. Alleen staat dit vast, dat de meeste taalgeleerden
nog altoos vasthouden aan één oorsprong voor alle talen ; iets wat
ook niet wel anders kan, zoolag men den oorsprog van alle
kinderen der menschen uit één oorspronkelijk menschenpaar niet
opgeeft ; een uitgagspunt, dat op zichzelf weer noodzakelijk is om
de eenheid van ons geslacht te handhaven. Al wat mensch is vormt

nog altoos één, zij 't ook een gewond en gebroken, organisme, en
die eenheid van het organisme der menschheid eischt vanzelf eenheid
van de oorspronkelijke taal, tot hoe onherkenbaar wordens toe onze

talen ook mogen zijn uiteengegaan. Het groote middel om de ver-
strooiing van ons geslacht over de geheele aarde door te zetten,
was alzoo daarin gelegen, dat de ééne taal weg viel en zich in
onderscheidene talen oploste. Gevolg hiervan toch moest vanzelf
zijn, dat zij, die eenzelfde taal spraken, zich bijeenvoegden, en
tegelijk zich van hen, die een andere taal spraken, afscheidden. Hier-
door kwam alzoo een scherp begrensde verdeeling tot stand, die
de kinderen der menschen vanzelf tot uiteengaan noopte, en alzoo
aanleidig gaf tot het zich vormen van afzonderlijke groepen, die
opnieuw in taaleenheid haar innerlijken samenhag vonden, en zoo

geleidelijk tot het stichten van afzonderlijke Staten overgingen.
Nu is het een uiterst igewikkeld vraagstuk, hoe men zich deze

verwarrig der talen heeft voor te stellen. Natuurlijk moet die ver-
warrig radicaal geweest zijn en kan niet bestaan hebben in louter
dialectverschil. Friezen en Zeeuwen spreken nog een zeer uiteen-
loopend dialect, maar dit belet niet dat de Zeeuwen en Friezen
toch zeer wel met elkander spreken kunnen. Ware alzoo het verschil
niet verder gegaan, zoo zoude men spoedig elkaar toch weer be-
grepen hebben, en er zou geen uiteegaan gevolgd zijn. Om tot
uiteengaan te noodzaken, moest de verwarde sprake den een voor
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den ander' volstrekt onverstaanbaar zijn geworden. Nu heeft men dit
wel ze5ó pogen uit te leggen, dat er een wijziging in de spraakorganen
zou zijn ingetreden, gelijk nu nog de eene taal dieper uit de keel

gesproken wordt, terwijl andere volken meer vóór in den mond spreken.
Toch zou ook dit niet tot het doel geleid hebben, daar dit alleen op een
andere uitspraak van dezelfde taal zou zijn neergekomen; een verschil

dat spoedig zou zijn aangeleerd en aangewend. Terecht is er daarom
van andere zijde op gewezen, dat de splitsing en verdeelig veel dieper
moet zijn aagebracht, niet in de spraakorganen, maar in het bewustzijn

zelf, waaruit de taal opkomt. In ongeschonden staat van het
menschelijk wezen is er maar één taaI denkbaar, omdat in dien
staat allen dezelfde gewaarwordigen ontvagen, zoo van de wereld

om hen heen, als uit de wereId in hun eigen binnenste. Gelijke
indrukken van de dingen leiden er dan toe, dat een ieder die gelijke
indrukken door een gelijken klank en op dezelfde wijze weergeeft
en uitspreekt. Om verschil van taal te krijgen, moest alzoo een
toestand intreden, waarin de indrukken op het bewustzijn geheel
uiteenliepen, alzoo geheel verschillende voorstelligen en gedachten

zich op andere wijze poogden te uiten. Thans voelen we dit ver-
band tusschen onze gewaarwordig van de digen, de digen zelf,
an de wijze van ze uit te drukken, bijna ganschelijk niet meer.
Onze talen zijn aangeleerd en nagesproken, en ze komen niet

neer rechtstreeks uit ons bewustzijn en uit de in dit bewustzijn
ontvangen gewaarwordigen op. We weten wel, dat een stuk
gebakken meeI brood heet, en we vergissen ons nimmer meer in
het gebruik van dat woord brood, maar waarom wij nu juist brood
e n de Franschen pain zeggen, beseffen we niet meer. Tusschen het

baksel, dat voor ons op onze tafel ligt, en het woord brood bestaat

can ook Been noodzakelijk verband meer. Maar zoo was het uiter-
aard in den aanvag niet. Toen men nog zelf de woorden

onmid c ellijk maakte, drukte het woord uit, wat men bij het zien van het
cing als gewaarwording, door dit dig gewekt, in zich voeIde.

praken de menschen na den Zondvloed tot op BabeI nog é'én taal,
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dan moet dit de taal zijn geweest, die uit Noach's huisgezin mee
in de Arke gig. En is nu bij Babel die ééne Noachietische taal
uiteengeslagen en omgezet in veelheid van talen, dan moet er een
veranderig hebben plaats gegrepen in het bewustzijn, in de ge-
waarwordigen, die dit bewustzijn opving en in zichzelf waarnam,
en in de wijze waarop het bewustzijn deze gewaarwordigen ver-
tolkte. Om hiervan een duidelijke voorstellig te erlagen, zouden
we het taalmysterie zelf en l de wetten, die het beheerschen,
moeten kennen. Dit is intusschen op verre na niet het gevaI. Van

het bestand van ons innerlijk bewustzijn weten we nog zoo goed
als niets ; van de wijze, waarop de gewaarwordigen ons innerlijk
bewustzijn aandoen, iets meer, maar toch nog bitter weinig ; en
wat we nog het beste kennen, is de invloed, dien onze spreek-
organen op de uiting van onze taal oefenen. Daarom staan we bij
Babel niet alleen voor een wonder, maar tegelijk voor een ondoor-
grondelijk raadsel. De Almachinge moet in het bewustzijn van de
toen levenden een wijzigig hebben tot stand gebracht, in den een
zus, in den ander zoo. Gevolg hiervan moet geweest zijn een ander
opvangen van de gewaarwordingen. Hierdoor moet de voorstelling
van de digen een andere zijn geworden. En die andere gewaar-
wordig en andere voorstehlig moet vanzelf en met noodzakelijkheid
geleid hebben tot het uiten en weergeven zijner gewaarwordigen

in een andere taal, mits altoos dan in een taal, waarbij men den
samenhag en het verband tusschen het dig zelf en de gewaar-
wording nog gevoelde. Doch dan was het resultaat ook, dat niet

aIIeen de taal uiteegig in onderscheidene talen, maar dat ook
de geest van de ééne groep een andere werd dan de geest van de
andere groep, zoodat men met een verschillend en uiteenloopend

bewustzijn tegenover elkander stond. Neemt men nu aan, dat deze
variation zich op den langen duur toch uit den toestand des menschen
zouden ontwikkeld hebben, dan staat men bij Babel alleen voor

een versneld proces, waardoor de nog Iatente, d. i. nog in den
knop verborgen variation op eenmaaI tot openbaring kwamen. Maar,
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hoe ook opgevat, de uitwerkig bleef één. Zij, die gisteren nog

met elkander spreken konden, konden zooals gisteren niet meer
saâmspreken. Ze waren anders geworden in hun bewustzijn ; uit
dit veranderde bewustzijn verklaarden zich de afwijkende gewaar-

wordigen en voorstellingen ; en hieruit weer kwamen aIs vanzelf de

nieuwe vormen van uitig op, die nog niet waren aangeleerd, maar
nog rechtstreeks uit de aanschouwig der digen opkwamen. Gesteld
dus al, dat het versnellingsproces, dat God deed intreden, bij allen

op gelijke wijze werkte, zoo moest toch de uitkomst tot taalverschil
leiden, omdat het proces inwerkte op groepen van geheel ver-
schillenden aanIeg en inborst.

II.

De splitsing in Staten.

Van dezen zijn de volkeren op de
aarde verdeeld na den vloed.

GEN. 10 : 32b.

E deelig van het ééne „menschelijke geslacht" in op
zichzelf staande deelen vig alzoo met de Spraakver-
warring aan ; iets wat intusschen allenminst in dien zin
te verstaan is, alsof nu aanstonds aIlerlei Staten, naar

wat wij daaronder plegen te verstaan, hun bestaan begonnen zijn.
Reeds op zichzelf kon dit niet, daar het aantal levende menschen
daarvoor veel te klein was. Het grootste aantal, dat in circa 150
jaren uit de drie gezinnen van Sem, Cham en Japhet kon zijn
voortgekomen, kon onder de gunstigste omstandigheden het cijfer
van 5O.OOO, alles inbegrepen, niet te boven gaan. Mag nu worden

aangenomen, dat deze tengevolge van de Spraakverwarrig in drie
hoofdgroepen uiteen werden geslagen, en dat er in elke hoofdgroep
nog een drietal schakeerigen optraden, dan komt men op ogeveer
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tien groepen, elk niet meer dan 5000 personen sterk, vrouwen en
kinderen meegerekend. Uit zoo kleine getalen konden toch geen

Staten, naar onze opvattig, aanstonds opkomen. En dit te minder,
omdat het familieverband vermoedelijk nog vrij sterk heeft na-
gewerkt. Men mag zich toch de verwarrig der talen niet aIs een

spel van louter wilkeur voorstellen. De veranderig, die in het
spreken intrad, hield verband met den eigen aard, die zeer onder-
scheidenlijk in de nakomeligen van Sem, Cham en Japhet uitkwam.

Zelfs bestonden er tusschen deze drie broeders grondverschiIlen.
Ook l ware de Spraakverwarrig niet tusschen beide gekomen,
toch zouden de nageslachten van dit drietaI allegs steeds verder

van elkaar zijn afgeweken en een gansch ander karakter geopen-
baard hebben. Heeft nu de Almachtige, voor Wien de voIken zijn
als een stofke aan de weegschaal, en van Wien de Psalmist zegt,
dat „God hun aller hart formeert", deze deeIig versneld door in
verband met vaste taalwetten, die wij niet kennen, maar die er toch
zijn, een geheel gewijzigde en zeer onderscheiden uitig aan hun
bewustzijn te geven, dan moet het grondverschil in aard en karakter,
dat van meet of tusschen Sem, Cham en Japhet bestond, hierdoor
niet te niet zijn gedaan, maar juist te scherper zijn uitgekomen. De
latere historie bevesingt het dan ook, dat rasverschillen begonnen
meê te spreken, en dat met name de Semieten, als Sems nakome-
lingen, een eigen leven doorleefd hebben, en talen spraken, die wel
in allerlei vertakking uiteegingen, zoodat een Arabier het Hebreeuwsch,

en een Syriër het Arabisch niet verstond, maar dan toch talen, die
tot eenzelfden taalstam bleken te behooren. Het familieverband werd
alzoo door de Spraakverwarrig niet losgerafeld. Elke familie, en

elk gesIacht in de familie, en elk gezin in de familie had aanvan-
kelijk nog een natuurlijk patriarchaal hoofd, reden waarom er van
het vormen van Staten, in onzen zin, vooralsnog moeilijk sprake

kon zijn.
Hierbij komt, dat de verstrooiig van deze kleine groepen over

de geheele aarde evenmin aan de vesinging van Staten bevorderlijk
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was. Die verstrooiig heeft ongelooflijk veel tijd genomen. Men trok
niet op met een bepaalde streek als doel voor oogen, want de
overige wereld kende men niet. Men gig aanvankelijk slechts een
eindweegs uiteen, om elkander niet te hinderen, de ééne groep

Zuid- en Zuidwestwaarts, de andere groep naar het Oosten en
Zuidoosten, en een derde groep meer Noordwaarts. Vond men een
vrije plek met goed land en drinkbaar water, dan bleef men daar

een tijdlang hagen, tot anderen weer van achteren opdrongen.
Om vrij te blijven, trok men dan weer verden. Op die manier heeft
de eene groep steeds meer de andere groep opgeduwd, en is men

al verder het eerst onbekende land ingetogen. Maar ook dit in-
trekken gig lagzaam. Wegen waren niet aagelegd. Over de
rivieren waren nog geen bnuggen geslagen. En ook van alle zijden
gaapte de vreeselijke woestijn, die men vaak door moest trekken
om de vruchtbare oorden te bereiken. Hieruit verklaart het zich,
dat er een nomadische trek in vele volken kwam, ja, dat er
zijn, die nu nog nimmer vaste woonplaatsen kiezen, maar steeds
in tenten Ieven en met die tenten van oord naar oord trekken.
Men moet daarom over die woorden „zij werden verstrooid
over de geheele aarde" niet heenlezen, maar zich wel indenken,
wat dit „verstrooid worden" beteekent. Men is almeer van el-
kander afgeraakt, de een hier, de anden daarheen getogen, tot ten
leste bijna alle verband te loor gig; maar het heeft taI van eeuwen
geduurd, eer zulk een trek naar een geheel ander deel der wereld
was afgeloopen. Vooral zij, die 't verst heentrokken, naar de uit-
einden van Azië, naar Afrika en naar Europa, kunnen niet dan zeer
lag daarna tot rust zijn gekomen. Nu kon er natuurlijk op die
lage tochten van de stichting van een vasten Staat niet wel sprake
zijn. In gezinnen, familiën en geslachten trok men verder. In het
gezins- en stamverband bleef vanzelf de noodige leiding gegeven.
Zoo werd aanvankelijk het patriarchale leven voortgezet, en waar
dit bij het nomadisch nondtrekken teloor moest gaan, kreeg men

wel horden, maar allerminst nog naar politieken eisch igerichte
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Staten. Want wel heeft men ook zulke groepen soms als „patriar-
chale" Staten onder de Staten igedeeld, gedreven als men werd
door de zucht, om het Staatswezen als met de scheppig van den
mensch gegeven voor te stellen, maar voor wie aan de Heilige
Schrift vasthoudt, is en bIijft deze geheele voorstellig onaannemelijk.

Zal er in eigenlijken zin een Staat zijn, dan moet er voor hen,
die er in zullen saamwonen, een stuk van den aardbodem als eigen
territoir zijn aangewezen. Tijdelijk, gelijk in de jaren van de

Volks-verhuizing moge een volktrekkendeblijven, gelijk ook de Boeren
in Zuid-Afrika een tijdlag zulk een trek gekend hebben, maar dan
verlaat men het territoir waarop men eerst woonde, en trekt naar
een ander territoir waar men zich alsnu zal vesingen. Na afloop van

den trek komt men dan toch weer tot rust. Doch hiervan afgezien,
moet een Staat ergens zijn, en is het daarom noodig dat de Staat
sta op eigen grond. De grootheid, de uitgestrektheid van het territoir

doet er niet toe, maar het ejgen territoir moet er zijn. Aanvankelijk
is dit territoir dan ook zeer zeker niet dan zeer klein geweest, en
gig de afmetig van een stadsterrein vaak niet te buiten. Zelfs
nog in de veel Iatere dagen, toen Israël uit de woestijn Palestina
binnentoog, vond het daar tal van konigen, wier heerschappij
zich tot é'én enkele stad bepaalde, en de meeste van die steden
waren zelven nog uiterst klein van omvag en bevolking. Op gelijke
wijs nu zal 't wel overal zijn toegegaan. Kwam een kleine groep,
na lang her- en derwaarts dolen, en na een trekken zonder eind,
eindelijk tot rust, dan werden er tenten, straks huizen gebouwd, en
omrigde men die tenten- en huizegroep met muren en wallen,
om niet aanstonds weer door natrekkende groepen te worden op-
gedrogen. Doch hoe klein deze steden ook waren, toch bezaten
ze in zooverre het karakter van een Staat, dat ze een eigen territoir
afpaalden, en dat men wist wie op dit territoir recht had om er te
wonen, en wie niet ; dat er binnen dien kleinen kring zekere regelen

16
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golden waaraan men zich te onderwerpen had ; en dat er een Koning
was die over allen saam heerschte. Het is dan ook opmerkelijk, dat
de hoofden van deze vrije steden den intel van Koning voerden.

Zoo lezen we in Jozua 1O : 3 van Adóni-Zédek, Koning van Jeruzalem,
Wham, Konig van Hébron, Pir-am, Koning van Jarmuth, Jáphia,
Konig van Láchis, en van Débir, Koning van Eglon. Bij sommige

dier steden hoorde dan een breede strook lands, waarop zich vlekken
en dorpen bevonden. En later voerden die steden vaak krijg onder
elkaar, zoodat de ééne stad de andere van haar onafhankelijkheid
beroofde, en zich hierdoor meerdere steden tot één Staat ineen-

smolten. Andere steden sloten weer een bondgenootschap om zich
saam tegen een gem eenschappelijken vijand te verdedigen. Zoodoende
is van lieverlede het Staatswezen ogemerkt tot meerdere uitbreidig
gekomen. Groote Staten daarentegen, gelijk we die later leeren
kennen, zijn zeer stellig eerst zeer lagzaam ontstaan, deels door
rasverband, deels doordien een machtig veldheer, met een geoefend

eger, tal van kleinere Staatjes aan zich onderwierp. Van een vrede-
ievend, stil en rustig naast elkanden wonen, was toch in den aanvag
moral bijna nimmer sprake. Ook bij de verstrooiig over de aarde
namen deze groepen de zonde in het hart met zich, en de zonde is ook
op politiek gebied het egoïsme, de zelfzucht, de neiging om zichzelf
ten koste van anderen te verrijken, en eigen macht over anderer
wakheid te doen zegevieren. Rust was er desinjds zoo goed als nooit.

Men leefde bijna altijd op voet van oorlog. De een gunde
den ander het licht in de oogen niet. Vandaar dat allerwegen
N olkswap en ig bestond. Ieder volwassen man was soldaat. Als men

naar den krijg optrok, trok geheel de bevolkig uit, en alleen de
rouwen, kinderen en grijsaards bleven thuis. En daar alle gevecht

destijds man tegen man ging, leidde dit tot die reusachtige sIach-

tingen, waarvan ook de Schrift ons uit die dagen telkens het
l)loedig bericht brengt. De zonde belet de aaneensluiting en de
amenwerking. Ze deelt, splitst, werpt uiteen, en doet in het dooden

behagen scheppen. Een overwonnen stad uitmoorden was gewoonte,
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en anders nam men de bevolkig als slaven en slavinnen in zijn
dienst. Dit noodzaakte dan weer, om de muren van zijn stad met
torens te voorzien, en steeds zwaarder op te trekken. Sterker ver-
weer deed toen uitzien naar sterker middelen van aanval. Wapens
te smeden werd een hooggeloofde kunst. De strijdwagens zaaiden
l spoedig dood en verderf onder de gelederen van den tegen-
stander. Steeds meer moest men er op bedacht zijn, een man aan

het hoofd te hebben, die in den strijd kloek en dapper, tevens een
man van lichaamskracht was, om alles voor den strijd voor te
bereiden, en in het gevecht de manschap stand te doen houden
en de overwinnig te doen behalen. Juist dit deed het patriarchale
denkbeeld op den achtergrond treden. Voor zulk een verwoeden
strijd was de patriarch veelaI te oud en wel bedaagd, en ook op

zich zelf waarborgde niets het yolk, dat juist de patriarch de beste
veldheer was. Zoo kwam vanzelf de behoefte op, om een man aan
't hoofd te stellen, die, met de noodige autoriteit bekleed, tevens
in staat bleek het tegen den vijand met goed gevolg op te nemen.
Toen Israël SauI koos, was het vooral zijn hooge statuur en zijn
krijgshaftig voorkomen, die aller aandacht op hem vestigden. Zulk
een verkoren man noemde men dan Koning, onverschillig of hij
het bewind over een enkele stad, dan wel over een groote bijeen-
voegig van steden en dorpen zou voeren. En zulk een groep, op
een eigen territoir wonende, levende onder eenzelfden regel, en
geregeerd door eenzelfden Konig, werd dan een Staat.

Deze overgag nu kwam tot stand onder de bedeeling van de
Gemeene Gratie, gelijk de Spraakverwarrig zelve, die tot dit resultaat
leidde, in de bedeelig van de Gemeene Gratie thuis hoort. Bij
het eerste hooren klinkt dit vreemd. Men zou op zichzelf toch
zeggen, dat de mannen van BabeI juist omgekeerd het plan hadden
gevormd, om de eenheid van ons geslacht te handhaven ; dat, ware

dit doorgegaan, de ontzettende oorIogstoestand, die nu in het Ieven
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trad, zou zijn uitgebleven ; en dat alzoo juist de Spraakverwarring,
met de verstrooiig over de aarde, dien ongewenschten toestand
met logisch gevolg in het leven riep. Wie zoo oordeelt, verliest
intusschen geheel uit het oog, dat het doel van de mannen van
Babel nimmer, in hun weg en naar hun plan, voor verwezenlijking

vatbaar was, en zonder den minsten twijfel op niets dan bittere
teleurstelling zou zijn uitgeloopen. Buiten zonde, ja, zou de eenheid

van ons menschelijk geslacht het ideaal geweest zijn, gelijk het op
de nieuwe aarde en onder den nieuwen hemel eens als ideaal zal

vervuld worden. Maar onder een menscheIijk geslacht, dat in de
zonde de kiem van verderf en ontbindig met zich droeg, viel
hieraan niet to denken. Zonder een het kwaad bedwigende autoriteit
zou het booze kwaad steeds ruwer en brutaler zijn uitgebroken.
Van gemeenschap van leven zou in hooger zin geen sprake zijn
geweest. En zoodra de 5O.0OO personen van toen tot vijf en tot
vijftig millioenen zouden zijn aagegroeid, zou een anarchisme zijn
gaan heerschen, waarin ieder tegen zijn naaste over stond, alle
saamwerking ondenkbaar zou zijn geworden, en alle vooruitgang en
ontwikkelig van ons geslacht uitgesloten zou zijn geweest. Van een
handhaven der gewilde eenheid zou onder zulke omstandigheden
niets zijn gekomen. Men zou toch uiteen zijn gespat, maar dan in
een vlaag van algemeene razernij. In stee van de eenheid, die men
beoogde, zou men een anarchistischen chaos hebben verkregen,
waarin de machtigste geest geen orde meer scheppen kon, en
waardoor heel het bestaan van ons menschelijk geslacht zou bedreigd
zijn geworden. En neemt men aan, dat uit dien chaos ten leste
toch wel weer zekere orde zou zijn opgekomen, dan kon het
opkomen van die orde toch nooit in iets anders hebben bestaan,

dan dat de groepen uiteegigen en zich in zelfstandige Staten
opsloten. Daar nu de Spraakverwarring bij Babel tegevolge had,
dat geheel hetzelfde doel bereikt werd, maar nu zonder dat eerst
heel ons gesIacht in dezen anarchisinschen chaos werd geworpen,
spreekt, ook bij die ondersteIling, de Gemeene Gratie ten deze zich
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hierin uit, dat ze aan ons geslacht deze bittere ellende bespaard heeft.

Een Staat kan het best omschreven worden, zoo men zegt, dat
hij opkomt wanneer een zekere groep menschen zich vereenigt,
om op een aangewezen territoir, onder eenzelfde autoriteit, samen
te gaan leven, en saam aller onafhankelijkheid tegen elken aanval
te verweren. Die groep menschen heet dan een yolk, en hierbij is

het uiteraard sterkend, zoo ze niet eerst door saam te gaan wonen
een yolk worden, maar krachtens eenheid van oorsprong ook één
volk zijn; wat men dan een natie noemt. Er is dan zekere eenheid

in het bloed, zekere eenheid van traditie, zekere eenheid van geest,
zekere eenheid van taal. Toch is dit laatste voor het bestaan van
een Staat niet noodzakelijk. Vooral in groote Staten leven vaak

groepen saam, die van zeer onderscheiden afkomst zijn, zeer uiteen-
loopende tradition volgen en van elkaar afwijkende talen spreken.
Vlak op onze grenzen ziet men dit in België, en veel sterker spreekt
dit in Oostenrijk. Bij patriarchaal saamleven is eenheid van oorsprong
geboden. Zonder die eenheid van oorsprong is geen patriarchaal
saamleven zeIfs denkbaar. Maar patriarchaal samenleven geeft nog
geen Staat. Bij een Staat is het daarom zeer wel bestaanbaar, dat
oorsprong, usantie, karakter en taal verschillend zijn, onder de onder-
scheiden groepen die in dien éénen Staat saamleven. Een Staat op
zichzelf is door het Recht saamgebonden, niet door afkomst. Dit
neemt echter niet weg, dat de kracht der eenheid in een Staat veel
sterker spreekt, zoo bij een rechtsverband ook eenheidsverband van
herkomst, usantie, karakter en taal bijkomt. Zelfs is in het dus-
genaamde nationaliteitsbeginseI deze nationale eenheid derwijs toon-
gevend geworden, dat zoowel de Italiaansche eenheid als de Duitsche
eenheid er haar kracht aan danken. Slechts worde nooit uit het oog
verloren, dat eenheid van nationale herkomst op zich zelf voor de
vorming van een Staat niet noodzakelijk is, en dat uit de historie
een rechtswerband kan zijn opgekomen, dat hiermede niet rekent,
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Dat hierin een historische fout kan liggen en dat met name taal-
eenheid voor de kracht van den Staat bijna onmisbaar is, wordt
juist door den oorsprong van de Staten uit de Spraakwerwarring
waarschijnlijk gemaakt. Eén land, één yolk, één wet, één hoofd, één
taal is het vijftal eenheden, waarin de kracht van den Staat zich
het voordeeligst ontwikkelt, mits altoos onder beding, dat zulk een

Staat op aarde geen andere macht boven zich hebbe te erkennen.

Zoo komt derhalve bij de zoo even aangestipte kenmerken van

den normalen Staat, t. w. één land, één yolk, één taal, één Overheid,
één wet, nog aIs laatste onmisbaar kenmerk bij, dat de Staat
onafhankelijk zij van elke andere hoogere macht op aarde, voor
zoover zij niet zichzelve federatief in zulk een afhankelijkheid

plaatste. Uit dit kenmerk der onafhankelijkheid en zelfstandigheid
nu is tewens het begrip van Souwereiniteit opgekomen. In het
patriarchaal stamverband kon de patriarch zijn gezag nog steeds uit
zichzelf verklaren. Hij had zelf zijn zonen en dochteren, en door
h en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen verwekt. Zijn huweIijk
was zijn zaak geweest, en de huwelijken van zijn kinderen waren
door zijn toedoen tot stand gekomen. Maar geheel anders werd dit
ht den Staat. Een Overheid in den Staat, die over leven en dood
zeggenschap had, had niet het yoIk uit zichzelf verwekt, kon zelfs
van buiten zijn ingekomen. Zoo drog zich vanzelf bij Overheid en
V )lk de vraag op, vanwaar het hoog gezag kwam, dat de Owerheid
uitoefende, en nu is het een inwerkig der Gemeene Gratie geweest,
da t van meet af bijna aIle volken dien oorsprog buiten deze aarde,
in de onzienlijke wereld, hebben gezocht. Of ge te rade gaat met
de Heidensche volken of met de volken, die onder den IsIam leven,
zoo goed als allen leidden, sinds eeuwen her, het hoog gezag van
den Staat steeds van de afgoden of van Allah af. Zelfs zocht men,
nu nog in Japan, het van Overheidswege voor te stellen, als stamde
de Vorst zelf van de goden af, en te Rome, gelijk elders, stempelde
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men den Keizer zelf tot een god. Maar onder wat verschillenden
vorm dit begrip ook ingag vond, het kwam er tenslotte aItoos op
neer, dat de Vorst regeerde bij de Gratie Gods. Zelfs worden de
Rechters in de Psalmen goden genoemd. Hierbij maakt het geen
verschil, of men leefde in een monarchie of in een gemeenebest.
Ook het gemeenebest toch, dat zelf zijn Overheid aanstelde, deed
dit in het besef, dat het de macht daartoe van Hooger ontvagen
had, gelijk nu nog de Zwitsersche Republiek aan het hoofd van haar
Grondwet heeft staan : In Namen Gottes des Almdchtigen, en meer
dan één Grondwet in Amerika van dezelfde gedachte uitgaat. Zelfs
de Grieksche nationale vergaderig, die haar Konig koos, schreef
boven haar edict : In den naam der H. Drieëenheid. Eerst aan onzen
tijd was het dan ook voorbehouden, dit uitwerksel van de Gemeene
Gratie van zich te stooten. Het eerst in Frankrijk, waar Rousseau
het verzinsel opstelde, dat oorspronkelijk de enkele personen zich
vereenigd hadden, om zelve een Overheid aan te steIlen, het be-
kende Contrat social, dat thans wel door niemand meer verdedigd
wordt. In Duitschland verwierp men dit denkbeeld dan ook van
meet af, maar kwam, bij dieper opvating, toch even falikant uit.
Het heette daar, dat de Staatsidee met den mensch zelf gegeven
was, evenals de gezinsidee, en dat alzoo de Staat souverein in
zichzelf was. Hiermeê werd de beIijdenis der Christelijke Kerk, dat
God de Overheid uit hoofde van de zonde instelde, terzij geworpen.
En wel kon men toen eerst, op dit valsche standpunt althans, nog
volhouden, dat de Staatsidee uit de Scheppig was opgekomen, en
alzoo door den Schepper ons gegeven was, maar toen de Evolutie
de Scheppigsidee zelve te niet deed, ontviel aan de Staatssouve-
reiniteit ook dit hooge steunsel, en werd het laatste spoor der
Gemeene Gratie ten deze uitgewischt.

Gemeene Gratie toch sprak zoowel in de Spraakverwarring bij
Babel aIs in de daaruit gevolgde stichtig der Staten, en voorts in
het toen in die Staten gewekt besef van den hoogen oorsprog van
het Gezag. De val in het Paradijs sloot zich aan bij Satan's ver-
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lokkig: Gij zult als God zijn. Haar doodelijke kracht gaat dan ook
nog steeds uit van den onwil om zich aan God te onderwerpen.
Alles geraakt dan in opstand. Ook in wat men bij Babel door poogde
te drijven, sprak diezelfde trots en hoogheid. Alleen door genade,
door gratie kon het besef, dat Hoogere macht onze onderwerpig
eischt, weer opleven, en dit besef nu vatte vanzelf post, toen er
een Overheid optrad, als vertegenwoordigende de macht Gods op

aarde ; een macht, die zich als van God aan de Overheid toege-
staan aandiende, en door het yolk als zoodanig aanvaard werd.
Dat dit l spoedig den onwaren vorm aannam van een macht, die
door de afgoden ingesteld was, vervalschte weer dit besef, maar

zoodra de religie zich van God naar de afgoden keerde, kon dit
niet anders, en bleef toch ook zoo het besef, dat men in den Staat
van een Hoogere macht afhig, gehandhaafd. De winste van deze
Gemeene Gratie was alzoo, dat de chaos van het Anarchisme werd

voorkomen ; dat zich volken in Staatsverband vormden ; dat in
dit Staatsverband de idee der Souvereiniteit opkwam ; en dat deze
dee der Souwereiniteit bij Owerheid en Volk weer het besef deed
opkomen, dat de volken l te gader leefden onder de macht van
een Hooger Gezag, dat zijn oorsprog van Boven deze aarde had.
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De Eenheid van ons Geslacht.

Want alzoo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij zijnen eeniggeborenen
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk,
die in Hem gelooft, niet verderve maar
het eeuwige leven hebbe.

JOH. 3 : 16.

OO is dan het optreden van de eenheid der wereld in
een veelheid van zelfstandige Staten door God gewild
en door de Gemeene Gratie bevorderd en verwerkelijkf.
In haar zondigen toestand was de wereld niet meer in

staat, om als machinge eenheid haar eigen toekomst te beheerschen.
Deelig en splitsing was, zou hoogere ontwikkelig van het men-

schelijk !even mogeIijk blijken, onmisbaar, en alleen de vorming
van Staten kon aan die gedeelde groepen zulk een verband en
vastheid geven, als noodig was, om een hoogeren vorm van men-
schelijk Ieven te doen opbloeien. Al wat aan het stamverband vast-
hield, gelijk nu nog een deel der nomadische Arabieren, of als horde
bestond, gelijk dit bij de negers het geval is, kwam niet vooruit.
Alleen waar een Staatsleven ontlook, was doorgaande ontwikkelig;
en l wat de oudheid ons, onder het schild der Gemeene Gratie, voor-
treffeIijks heeft nagelaten, is aan dien Staatsvorm te danken ge-
weest, hetzij aan den kleinen Staatsvorm, gelijk die in Griekenlands
steden ontlook, hetzij aan den breederen Rijksvorm, geIijk die in
Midden-Azië, Egypte en het Romeinsche Rijk tot stand kwam.
Alleen in den Staat is zekere hoogere menschelijke ordenig, ernsinge
rechtsbedeeling, en bevorderig van stoffelijke en geestelijke ont-
wikkelig tot aanzijn geroepen.

Dit nam intusschen niet weg, dat de eenheid van ons menschelijk
gesIacht, tegen dit beginsel van deeIing, tot in het bloed trekken
bleef. Dit kon niet anders. Immers krachtens zijn eenheid van



250	 PRO REGE.

oorsprong, is en blijft geheel het menschelijk geslacht één levend
organisme. De menschheid vormt één wezen. Al wat menschelijk in
echten zin is, vindt bij l wat mensch is weerklank. De vormen,
waarin dit zich uit, mogen verschillen, in den grond der zaak bIijft
l het menschelijke één. Vandaar de gedurig opkomende reactie

tegen de indeelig van de wereld in Staten en het gedurig weer
opkomende pogen, om de vele Staten tot eenheid te versmelten,
teneinde alzoo tot de sinchtig van één groot, alomvattend wereldrijk
te geraken. Vooral oudtijds kon deze gedachte daarom te lichter
opkomen, omdat men de wereld nog zoo weinig in haar uitge-
strektheid kende, en toch alles wat men er van kende, onder het

begrip „de wereld" saamvatte. Amerika en Australia kende men
ganschelijk niet. Van wat nu China en Japan zijn, wist men zelfs
in Voor-Azië nauwelijks af, van India en den Archipel slechts zeer

weinig, en het Midden en Zuiden van Afrika was en bleef een
mysterie. Feitelijk rekende men dan ook alleen met wat om de
Middellandsche zee lag, die destijds als de eigenlijke wereldzee gold,
en voorts strekte men zich in Azië, Europa en Afrika alleen zoover
uit, als men met deelen van deze werelddeelen voelig en aan-
rakig had. Zoo kon de Keizer van Rome zich tenslotte geheel te
goeder trouw inbeelden, dat de geheele wereld aan zijn gezag onder-
worpen was. Het zelfbedrog, dat hierin school, bleek toen de
Volksverhuizing weer tot het optreden van afzonderlijke, zelfstandige
Staten leidde, maar de idee van de eenheid der wereld sprak er

toch luide in.
Veel sterker nog treedt die idee van de eenheid der wereld in

de Heilige Schrift op den voorgrond. In de Heilige Schrift wordt
de eenheid van ons menschelijk geslacht nooit los gelaten. Wel
komt zelfs het woord : „menschheid" er niet in voor, maar te
sterker spreekt de eenheids-idee in de gedurig herhaalde uitdrukkig

van de wereld of de volkeren. Reeds kort na de spraakverwarring
gaat de belofte aan Abraham uit, dat „in zijn zaad alle geslachten des
aardrijks zullen gezegend worden". Reeds in de belofte na den zond-
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vloed was deze eenheid van ons menscheIijk geslacht gehandhaafd, in
de vijfwerf herhaalde uitdrukking, dat God zijn verbond oprichtte
met „alle levende ziel tot eeuwige geslachten". Doch daarna
wordt bijna altoos van de wereld of van de volkeren gesproken. God

heeft alzoo lief de wereld gehad, dat hij, om haar te behouden,
zijn eeniggeboren Zoon aan die wereld gegeven heeft. De akker,
waarop het zaad des Evangelies moet worden uitgestrooid, is

de wereld. De apostelen moeten uitgaan om het Evangehie des
Koninkrijks te prediken en getuigen van Jezus te zijn in de geheele
wereld. Jezus is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Jezus geeft zijn Iichaam voor het leven der wereld. Nog in zijn
Hoogepriesterlijk gebed bidt de Christus, dat „de wereld gelooven
moge dat Gij mij gezonden hebt." Onze Hoogepriester is gestorven
aan het Kruis aIs een verzoening „niet alleen voor onze zonde,
maar voor de zonde der geheele wereld". Johannes betuigt evenzoo,
dat de Zone Gods gezonden is „tot een Zaligmaker der wereld."
En in de Openbarigen heet het jubelend, dat „nu de Koninkrijken
der wereld geworden zijn onzes Gods". Wat nu alzoo in het Nieuwe
Testament in vervulling ging, was evenzoo reeds in psalm en
profetie steeds de grondtoon geweest. „Looft den Heere alle gij
Heidenen en prijst Hem alle natiën" is een toon, die door heel het
Oude Testament weerklinkt. Schier elk yolk uit die dagen ontvangt
de profetie, dat velen emit zich tot den Christus bekeeren zullen.
Wel woeden de Heidenen, en stellen de Konigen der aarde zich
op tegen Jehovah en zijn Gezalfden Koning, maar tot diezeIfde
konigen gaat toch de roepstem uit, dat ze den Zoon kussen mogen,
en alzoo onder Hem de eenheid van ons menschelijk leven
herstellen. Griek of Jood, Scyth of Barbaar, het vaIt al, als
onderscheiding der volken, eens weg. In Christus is een eenheid
voor heel de wereId gegeven, die boven de deeIing in natiën,
volken en Staten eens uit zaI gaan, tot ten slotte de Christus
zelf zijn Koninkrijk aan God en den Vader zal overgeven, en het
worden zah God alles en in alien, juist zooals het, ware er geen



252	 PRO REGE.

zonde tusschenbeide getreden, van meetaf reeds hier op aarde
zou zijn geweest.

Dit verband, dat de Schrift gedurig tusschen de verschijnig van
den Christus en de wereld legt, is intusschen niet dan hoogst zelden
als bedoelig van Jezus' Koningschap uitgewerkt. Bijna uitsluitend
heeft men het toegepast op de zaligmakende genade. De uitver-
orenen, die ten leven kwamen, waren niet enkel Joden, maar ook

Grieken, en zelfs ook Scythen en Barbaren, ja uit alle volken, en
dien zin zou kunnen gezegd, dat Christus „de Zaligmaker der

wereld" was. Nu is het voorzeker waar, dat in de apostolische
brieven vooraI die beteekenis op den voorgrond treedt. De Joodsche

Christenen waren er nog steeds op uit, om de zaligheid aan de
besnijdenis te binden. Vandaar dat de apostelen deze

onjuistevoorstelling steeds weer afsneden, en er allen nadruk op legden, dat de
Heere zijn yolk riep uit alle natiën. In de Openbarigen wordt het
lied des lofs dan ook aangeheven door wie Christus met zijn bloed
gered heeft, „uit alle natien, volken en tongen". Hiermede echter
is de ernstige beteekenis van Jezus' optreden om de wereld te redden,
allerminst uitgeput. Als eenmaal l zijn verlosten zullen zijn ige-
gaan, zal „de wereld" niet weg zijn, maar zal op de nieuwe aarde
onder den nieuwen hemel de wereld juist behouden zijn. Uitvallen
zullen dan de verlorenen, die Christus verworpen hebben. Zij vallen
wed, maar de stam der menschheid, ons menschelijk geslacht, blijft,
en zal zelfs dan eerst den vollen rijkdom vertoonen van ah de gaven,
die God de Heere bij zijn Schepping in ons menschelijk geslacht
gelegd had. Al is de zaligheid een persoonlijk goed, toch is het
een goed, dat persoonlijk niet kan bezeten worden dan in organisch
verband met alle medegegadigden. Christus zelf predikte het ons in
de gelijkenis van den Wijnstok met de ranken. De kwade ranken
verc orren en vallen of en worden met vuur verbrand, maar de goede
rank en blijven in den Wijnstok met de eigen levensvezelen gehecht.
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Of om op het andere beeld te wijzen, dat de Schrift hiervoor her-
haaldelijk bezigt, alle uitverkorenen en gezaIigden saam vormen één
mystiek Lichaam, en saam zijn ze lid of leden van het Lichaam,
waarvan Christus het Hoofd is. Geheel de voorstelling van het ge-
heel individualistisch karakter der zaligwordig moet dus terzijde-
gezet, en daarentegen, juist voor de eere van Christus' naam, sterk
naar voren worden gedrogen de eenheid en saamhoorigheid van
alle geroepenen en gezaligden in het Lichaam van Christus. In den
aanvang der dingen schiep God niet individuen, maar menschen die

saam een menschelijk geslacht uitmaakten, alzoo een organische een-

heid vormden, en saam met l wat er bestond de wereld uitmaakten.
Dit werk Gods heeft satan gepoogd te verderven en te niet te doen,
maar onze God waakte over zijn Schepping, Hij zond zijn eenig-
geboren Zoon om dit zijn werk te behouden, en juist hierin sprak
zich, naar luid Johannes 3 : 16, zijn liefde voor de wereld uit. „AIzoo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren Zoon gaf".

Men wachte zich daarom op dit punt voor misverstand, en dit
te meer, daar het woord wereld in de Schrift herhaaldelijk ook
in kwaden zin voorkomt. De „vriendschap der wereId" heet toch
„vijandschap tegen God". HeeI „de wereld wordt voor God ver-
doemelijk" geacht. En waar van God gezegd wordt dat Hij de wereld
lief heeft gehad, wordt ons daarentegen toegeroepen : „Hebt de

wereld niet lief". Drieërlei beteekenis van het woord „wereld" heeft
men daarom wel te onderscheiden, de eerste in goeden zin, de
tweede in kwaden zin, en de derde neutraal. Neutraah is het woord
„wereld" genomen, als er b.v. van Jezus staat : „geheel de wereld gaat

hem na" (Joh. 12 : 19), of als het in Lukas 2 : 1 heet, dat „de geheele
wereld zou beschreven worden", of ook als Jezus zijn apostelen
opdraagt : „Gaat heen in de geheele wereld, predikende het Evangelie
des Koninkrijks". In l zulke uitdrukkingen is ,,wereId" neutraal
bedoeld, d. w. z. wordt onder „wereld" alleen verstaan de mensch-
heid, gelijk ze op aarde leeft. Maar naast dit neutraaI gebruik van

het woord „wereId" is er tweeërlei ander gebruik ; het ééne in
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goeden zin, als bedoeld van de wereld gelijk God ze schiep, zooaIs
ze Gods werk is en de openbarig van Zijn macht en wijsheid.
Zoo in Psalm 50 : 12, als de Heere daar zegt : „Mijne is de wereld
en haar volheid"; als het heet : „De wereld is bevestigd, zij zal
niet wankelen"; en zoo dikwijls er sprake van is, dat God de
wereld met zich zeIve wil verzoenen, de wereId wil behouden, en

de wereld alzoo lief heeft, dat Hij haar zijn Zoon geeft. Doch vlak
hiertegenover staat de zondige opvatting van het woord wereld, zoo

gedoeld wordt niet op dit aardrijk, gelijk het uit Gods hand kwam,

mar zooals het door de zonde verdorven is. Dan toch leest men

N lak tegenovergestelde uitdrukkigen, zoo als Jezus zegt : „Ik bid
niet voor de wereld", „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld", en

als zijn apostel getuigt, dat „de geheele wereId in het booze ligt",
zoodat „we de wereld en haar begeerlijkheden" hebben to vlieden.
Nu komt uiteraard bij het konigschap van Christus de wereld niet

in neutralen zin, noch in kwaden zin ter sprake, maar uitsluitend
de wereId als product van Gods scheppende macht en wijsheid.

ij zouden in den laatsten zin Bever van ons menschelijk geslacht
of van de menschheid spreken, maar de Schrift doet dit niet, omdat
ze den mensch altoos in verband met de aarde zelve en als geroepen
her der schepping neemt. Dat intusschen toch wel ter dege de
menschheid bedoeld is, en er onder verstaan wordt, blijkt uit het
neutraal gebruik, wijl dit niet anders dan van de menschen kan
get ezigd zijn. Als er staat, dat de geheele wereld Jezus naliep, is
nie anders gemeend, dan dat de menschen Jezus naliepen, juist in
gelijken zin als de Franschen van „tout le monde" spreken, d. i.
van „heel de wereld", waar wij zeggen : alle menschen of iedereen,
doelende op wat wij noemen : het groote publiek. Vandaar dan ook
dat Jezus zelf de Zoon des menschen beet, d. w. z. niet landsman
van deze of die nationaliteit, geen Griek of Jood, geen Scyth of
Barbaar, maar Kind, Zoon des menschen in een zin die doelt op

heel ons menschelijk geslacht.
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Van den éénen kant is alzoo in den loop der eeuwen, de wereId,
deze aarde, de menschheid gesplitst en gedeeld in taI van Staten ;
maar in weerwil van deze deeling blijft toch de wereld voor God
staan in haar eenheid en vormt het menschelijk geslacht, niettegen-
staande zijn indeehig in volken en natiën, één groot organisch
geheel, dat God als eenheid schiep, en dat eens weer in den glans
van hoogere eenheid schitteren zal. lets voelt die gevallen mensch-
heid zelve nog van dien eenheidsdrag, en vandaar het streven der
machtige heerschers, om zooveel Staten als ze slechts even kunnen
in één maching wereldrijk op te lossen. Dit pogen echter mislukte
bestendig. Het Rijk van Rome's Keizers het wereIdrijk te noemen,
was een pure illusie, het besloeg van de geheele wereld slechts
een klein deel, en niet zoo lage jaren na zijn grootste uitbreiding

viel het vanzelf ineen. Dit pogen liep uit op zelf-bedrog, bleef
zonder resultaat, en gig in bittere teleurstelling onder. Maar
tegenover die wereld-idee van Rome's Keizers verschijnt nu
in het Heilig Kindeke van Bethlehem de drager van een gansch
andere wereId-idee, die niet door geweId van wapenen, maar
door kracht des Geestes zal verwezenlijkt worden. Deze een-
heidsgedachte, die haar kracht zocht niet in de heerschzucht der
machingen, maar in de verootmoediging van den mensch voor zijn
God, dient zich ook wel aan als een Koninkrijk, maar niet aIs een
saamstel van Koninkrijken, maar als één Koninkrijk. Het komt niet

uit de wereld op, maar daalt van boven neder, en heet daarom het
Koninkrijk der hemelen; maar wordt evenzoo het Koninkrijk Gods,
of door Jezus: Mijn Koninkrijk, genoemd, b.v. als hij tot PiIatus

zegt: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld". Maar onder al
deze vormen is en blijft het toch een Koninkrijk, het rijk van een
Koning. Niet maar een Lichaam met een Hoofd, niet maar een
kudde onder haar herder, maar een Koning onder wiens schepter
er een rijk is en die ower dat rijk als Koning is aangesteld. De
daardoor ontstane toestand is alzoo deze, dat er eenerzijds een
wereld is in velerlei Staten en Koninkrijken ingedeeId, en dat daar-
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boven en daartegenover nu optreedt één heel ander rijk onder één
Konig, die daartoe van God gezalfd is; en het einde hiervan is,
gelijk het in Openb. 11 :15 heet, dat alle de konigen der wereld
aan dezen éénen Koning onderworpen worden. Dan zullen alle
aardsche „heerschappijen, machten en krachten" zijn te niet gedaan,
die ééne Konig zal heer en meester ower heel de wereld zijn, de
eenheid zal hersteld zijn, en als eens de Christus alle zijn vijanden
aan zijn voeten zal onderworpen hebben, dan zal Hij ook zelf zijn
eigen Koninkrijk aan Hem, die er hem toe riep, over geven. Dan

zal hij als Koning geheerscht hebben over heel de wereld, maar
dan zal ook het einde er zijn en alles Gode onmiddellijk onder-
worpen worden. Ook in Efeze 1 : 19-23 wordt deze zelfde uitkomst
naar een beeld van die dagen aangeduid, als 't feit, dat deze Koning
in het Koninkrijk Gods gezeten is „aan de rechterhand des Vaders",
verre boven alle Overheid, alle heerschappij, en macht en kracht,
ja boven allen naam die genoemd wordt niet alleen in de geestelijke
sfeer, maar ook op deze aarde, di. In deze wereld. De Christus is

ple Konig der koningen, de Heere der heeren. En het is des Vaders

welbehagen, dat in Hem aI de volheid wonen zal, a5e5 zelfs, dat
Ile digen „te zamen bestaan door Hem".
De vraag is nu maar, hoe we deze twee met elkander in verband

hebben te bregen, dat eenerzijds de deeling en splitsig van de
e ene menschheid in volken en Staten door God zelf in zijn Gemeene
Gratie gewiId is, en dat aan den anderen kant de eenheid van ons
geslacht gehandhaafd wordt in hef Koningschap van Christus, en
dit wel zoo, dat eenmaal de Staten weer ondergaan, en er niets
dan de eenheid van het eene Koninkrijk wan Christus zal overblijven.
Daarop toch komt het, zoo we het Koningschap wan Christus in
verband met het Staatsleven verstaan willen, in hoofdzaak aan. Om

hierin nu een klaar inzicht te verkrijgen, moet er met hand en
tand aan worden vastgehouden, dat de indeeling van de mensch-
he d in Staten en volkeren niet in de Scheppigs-idee lag, maar
on der zonde wil, en om haar alleen, is igetreden. Ware geen
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zonde de eenheid van het menschelijk geslacht komen verstoren,
zoo zou aan geen Overheid behoefte zijn geweest ; er ware geen
ongebondenheid der menschen te binden geweest; er zou ook geen
rechtsbedeellng zijn geweest, waar van zelf allen in het spoor der gerech-
tigheid wandelden ; en ook waar oorlog ondenkbaar was, zou geen leger
gevormd zijn en aan geen veldheer, die ter overwlnnig kon lelden, ge-
dacht zijn. Vanzelf zou er vrede in elken krig, vrede in elk gezin, vrede
over heel de wereld geheerscht hebben. Aan regel noch ordinantie zou
behoefte zijn gevoeld, waar allen de wet Gods in hun hart geschreven
hadden, en geen anderen drang kenden dan om naar de wet Gods
te leven. Gelljk een gezond lichaam geen behoefte heeft aan medicijn
of verband, zou heel het menschelijk geslacht vanzelf uit eigen
aandrift in goede orde geleefd hebben. En ook l had het menschelijk
geslacht zich over heel de aarde in zijn millioenen en millioenen
uitgespreid, het menschelijk leven zou vanzeIf, zonder eenigen uit-
wendigen band, langs het rechte spoor zich van gelukstaat naar
gelukstaat hebben voortbewogen. Doch door de zonde werd dit alles
anders. Zoodra de zonde storend, splitsend en verdervend intrad,
waren er rechters, was er een leger, was er politie, was de uitvaar-
digig van regelen en ordinantiën, en een macht om ze met dwang
te handhaven, onmisbaar. Zoodanige regelig was intusschen, daar
ze in menschelijke handen was gelegd, te zwak om heel de mensch-
heid als eenheid te kunnen omvatten. En die zwakheid nu was
oorzaak, dat óf alIes in een chaos zou verward zijn, óf wel dat de
groote, ééne menschheid gesplitst moest worden, en onder machten
moest worden gesteld, om in kleine afdeelingen voor ons geslacht
mogelijk te maken, wat in de menschheid als geheel genomen niet
voor verwezenlljkig vatbaar was.

Die indeelig van de menschheid in Staten en volken echter was
geen vondst van de wijsheid der menschen, maar werd door God
zelf in zijn Gemeene Gratie teweeggebracht. De mensch wilde veeleer
de eenheid van ons geslacht tegen alle deeling en splitsing ver-
weren. Vandaar BabeI, en vandaar de gedurige pogingen om de Staten
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to één wereldrijk op te lossen. En dit nu is de groote beteekenis
'Tan de Spraakverwarring, dat God zelf hierdoor de indeelig van
de menschheid in volken, natiën en Staten te voorschijn heeft ge-
roepen. God Almachtig heeft in het leven van ons gesIacht

inge-grepen, om die deeling tot stand te brengen. De gedachte erwan
en de verwerkelijking van die gedachte is niet uit den zondigen
mensch, maar is uit Hem. Door de deeling der eéne taal in velerlei
talen heeft Hij de menschen in natiën en groepen ingedeeld, en uit
daze indeeling is vanzelf het Staatswezen opgekomen ; een

Staats ezen, dat vanzelf de behoefte aan een Overheid met zich bracht, en
eT even natuurIijk en vanzelf toe geleid heeft, dat alle volken be-
seffen, hoe deze Overheden hun gezag aan Hooger macht ontIeenden
er regeerden bij de Gratie Gods.

Deze indeeIing van de ééne menschheid in de veelheid van Staten,
en daartegenover de handhaving van de eenheid der menschheid in
het ééne Koningschap van Christus, zijn alzoo twee. Alle Staatswezen
en alle overheid en alle nationaliteit is uitvloeisel niet van de Bij-
zor dere genade, maar van de Gemeene gratie, en gaat dus niet van
Chi istus als onzen Koning, maar van God uit in zijn algemeen

wereldbestuur. Nooit heeft eenig Vorst zich Koning bij de gratie
van Christus genoemd, maar aitijd bij de gratie Gods. Het Staats-
wezen en de Overheid zijn er Lang eer de Christus verschijnt. Ze
bestaan beide bij alIe volken, niet alleen waar een Christenbevol-
king is, maar evenzoo in heidensche landen, en onder de macht
van den Islam. Ze houden geen verband met het mystieke Lichaam
van Christus, maar behooren tot de algemeen menschelijke ordening.
Ze hebben gebloeid in landen, waar de naam van Christus nog nooit
genoemd was. Ze gaan, als we het scherp mogen uitdrukken, geheel
buiten de verschijning van den Christus om. Ja, sterker nog, waar
de Christus ten leste verschijnt, keert èn het Staatswezen èn de
Overheid zich aanstonds tegen den Christus, zoowel in Herodes en
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•
Pontius Pilatus, als daarna in de bittere vervolging die Staat en
Overheid aan de Christenen hebben aangedaan, niet alleen onder
de Romeinsche Keizers, maar evegoed in Japan en China, toen de
Zending in de 16e en 17e eeuw ook deze landen binnentoog.

De indeeling van de menschheid in Staten is alzoo een van God
gegeven middel geweest, om de chaötische verwildering van ons
geslacht te stuiten. Wel kan men zeggen, dat de Gemeene gratie,
die hierin sprak, het terrein voor de komst van Christus geëffend
heeft, maar krachtens haar aard en natuur staat ze buiten het
Koninkrijk der hemelen, buiten het Koninkrijk wan Christus, en staat
ze eer tegen zijn Konigschap over, dan dat ze hem als den eenigen
Konig eeren zou. Toen de Christus, als vrucht van zijn zelfver-
nedering en lijden, uitermate zeer verhoogd is en gezet is aan Gods
rechterhand, was hiermede reeds in kiem de overtolligwording van
het Staatswezen en zijn vernietigig gegeven. Jezus' Koningschap
zou niet een nieuw Koningschap naast de Koninkrijken der wereld
zijn, maar over alle deze heerschen en ze hun zelfvernietigig tege-
moet voeren. Satan wist het wel, toen hij tot Jezus zeide: „Al deze
Koninkrijken zal ik u geven, indien ge nedervalt en mij zult aan-
bidden." Het Staatswezen en de Overheid vormen een intermezzo,
d.w.z. ze zijn voor een injd. Zoolang in de wereld de boozen en
goeden nog dooreengemengd zijn, en de ogerechtigheid de

ge-rechtigheid zoekt te verdrigen, zijn ze onmisbaar. Zoolang de
krankheid der zonde voortwoekert, is het verband, dat ze aan het
lichaam der menschheid aanleggen, nog strikte noodzakelijkheid.
Maar wijl Jezus gekomen is, om weder te komen, en bij zijn weder-
komst de boozen en goeden te scheiden en alle ogerechingheid ter
neder te werpen, is daarmee vanzelf het oogenblik geprofeteerd,
waarop alle reden van bestaan zoo voor den Sfaat als voor de
Overheid zal wegvallen.

In het optreden van het Staatswezen en de Overheid is geen
blijvende toestand ontstaan. Veeleer is het een toestand, die indruischt
tegen de Scheppingsgedachte. Volgens den eisch van de Scheppings-
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gedachte moest het alles één zijn ; één zijn niet door uitwendig
aangelegde, maar door geestelijke, innerlijk saambindende kracht.
Vandaar dat niet de mensch, maar alleen Christus de eenheid her-
stellen kan, juist doordat hij die eenheid niet zoekt in uitwendigen
band noch in geweld, maar in het geestelijk omzetten van den geest
des menschen, het uitbranden van de zonde, en het te niet doen

van de schuld, die de werdeeldheid had doen opkomen. Vandaar
n ook, dat de apostelen er gedurig op wijzen, hoe de Christus

to: deze aarde komt niet als tot een hem vreemde wereld, maar tot
een wereld, in wier schepping hij als het Eeuwige Woord zelf de
natuur en den aard der dingen bepaald had, en er zelfs nadruk op
leggen (Col. 1 : 16 v.v.), dat door Hem alle digen geschapen zijn,
da: hij vóór alle dingen is, en dat alle dingen te zaam bestaan
do )r hem. Met Jezus valt de scheidsmuur, omdat hij alleen maching
is de oorzaak van onzen eeuwigen hoger en kommer weg te
nemen, de ziektekiem, die de deelig veroorzaakt had, te vernietigen,
en hierdoor vanzelf de eenheid weer uit de Scheppigsidee zelve
te ben herleven. Doch om dit doel te bereiken, moest een tusschen-
per ode worden ingeIuid; een periode waarin de geestelijke eenheid
nog niet kan doorbreken, waarin deswege de indeelig van Staten
onder Konigen of Overheden nog moet standhouden ; en waarin
inmiddels toch het groote werk van de terugbrenging der eenheid
van ons geslacht moet worden doorgezet. Daarwoor is het

Koningschap van Jezus in het leven geroepen, daartoe heeft God zijn
heilig Kind tot Koning gezalfd. En vandaar dan ook, dat bij het

verschijnen van den Christus Johannes hem niet in de eerste plaats
als Zaligmaker, maar met nadruk als Koning aankondigt. Immers
zijn roepen is steeds, dat het Koninkrijk der hemelen nabij is ge-
kom en Jezus, zelf optredende, begint evenzoo met niet zijn
zaligmakende genade, maar zijn Koningschap op den voorgrond te
stellen. Ook zijn eerste verkondiging toch is, dat het Koninkrijk
nabij is gekomen. En als hij voor Pilatus staat, is het nóg zijn
belijdenis, dat hij de Koning is, en om Koning te zijn in de wereld
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is gekomen. Ook op zijn Kruis stond niet zijn eeretitel van Zalig-
maker, maar van Koning. De toestand in deze tusschenperiode is
alzoo, dat de Staten voortbestaan ; en dat de koningen der aarde
hun schepter blijven voeren ; maar dat hoog boven en over alle
deze konigen der aarde de Zone Gods en Zoon des menschen
als Koning wordt igezet, om een Rijk te vestigen, dat niet uit de
aarde is, maar door hemelsche kracht zich zal handhaven.

JV.

Geschiedkundig Verloop.

Een andere gelijkenis sprak hij tot
hen, zeggende : Het koninkrijk der
hemelen is gelijk aan een zuurdeesem,
welken eene vrouw nam en verborg
in drie maten meels, totdat het geheel
gezuurd was.

MATTH. 13 : 33.

OO is dan de Schepping het geslachtsverband der ééne
menschheid ; uit de zonde de verbrekig van dien band ;

uit de Gemeene Gratie de Overheid en het Staatsleven ;
en zal uit Christus eens zijn het herstel van de eenheid

van ons geslacht in het Koninkrijk der hemelen, als 't zijn zal éarl
Kudde en één Herder. Eerst zóó de zaak bezien, zit al wat hier
in aanmerking komt behoorlijk inéén, en wordt in het eind toch
weer de oorspronkelijke Scheppingsgedachte gehandhaafd. De ge-
dachten Gods staan zoo hoog, zijn zoo groot, en we dreigen zoo
telkens in onze kleine, nietige aardsche verdeeldheid, de Majesteit,
die ons uit de gedachten Gods toespreekt, geheel uit het oog te
verliezen. God schiep de menschheid aIs één lichaam, waarvan de
afzonderlijke menschen de cellen zijn ; en daarom kan dit Iichaam
der menschheid wel krank zijn en gewond worden ; moet ter wille
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van die krankheid allerlei geneesmiddel aagebracht en allerlei
erband aangelegd; en zal ten slotte een bage operatie wat oge-

r eeslijk blijkt verwijderen moeten ; maar zoolang er leven is, blijft
Y et ééne lichaam als geheel bestaan, want week 't leven, dan bleef
slechts het lijk en volgde de ontbinding en vernietiging. Maar l
met ieder onzer dit bij eenig nadenken zelf inzien, in het gewone
leven staan we er toch zoo gansch anders voor. We zien menschen,

e weten van volken en natiën, we hooren van staten en rijken,
maar de menschheid als één zien we niet. Die ligt, als we ons zoo

ogen uitdrukken, in Naar gipsverband en is daarom voor ons
onkenbaar. Wij zien stukken verband, plekken windsel, breedte
van pleisters, en bier en daar een streep huid, en voelen den
polsslag nog kloppen, maan de eenheid van het lichaam der mensch-
heid is achter en onder dit alles voor ons schuil gegaan. Tot zelfs
de Kerk van Christus zien we in gelijke gedeeldheden neergetrokken,
en van een wereldleven, van één 't al omvattend menschelijk ge-

cht, van één lichaam onder eén hoofd bespeuren we ter nauwer-
no od de schaduw.
Maar bij den Heere onzen God is bet niet alzoo. Hij schiep de
menschheid als één. Hij houdt ze onveranderlijk steeds in die
eel held saam. Ook in Zijn genadewerk houdt Hij onveranderlijk
aar die eenheid vast. Personen, dat zijn cellen van dat lichaam,
kunnen voor eeuwig verloren pan, maar het lichaam nooit. Dat wordt
voor eeuwig gered. In het paradijs gaat de profetie van reddig uit tot
Adam en Eva, uit wie heel het menschelijk geslacht zou voortkomen.
De Noachietische zegen gaat eveneens tot heel de menschheid uit.
En uit Abraham zullen elle volkeren het heil zien opgloren. Nu zal
het bij den zondvloed in niemand opkomen te zeggen, dat de
menschheid te loor ging in den vloed, en dat slechts enkele personen
gered werden. leder woelt, dat de Arke de menschheid droeg, en
dat het slechts personen, op zich zelf staande levens, waren, die
in den vloed omkwamen. Maar waarom het dan gedurig voorgesteld,
aIscf in Christus slechts losse personen gered worden, en alsof
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het menschelijk gesiacht te niet gig? Zoo als het bij Noach was,
zoo ook is het bij Christus. En in de Arke én in Christus wordt
de menschheid gered, en wat te loor gaat, valt van de menschheid
af. God heeft niet losse personen, maar de wereld alzoo lief gehad,
dat Hij zijn eenig geboren Zoon gaf, en reddig is alleen mogelijk,
omdat allen uit éénen bloede zijn, en Christus zelf het vleesch en
bloed der kinderen heeft aangenomen.

Babel en Pinksteren staan daarin tegen elkander over. Babel is het
teeken, waarin de eenheid gescheurd werd. Pinksteren is het symbool,
waarin de eenheid weer opglansde, en zoo bij Babel als op Pinksteren
uitte zich dit op taalgebied. Bij Babel spreekt alles eerst nog

één-zelfde taal, maar de spraakverwarrig trad in, en de groepen, die elkaar
niet meer verstonden, verspreidden zich. Op het groote Pinksterfeest
te Jeruzalem daarentegen zijn er Joden en Jodegenooten saam uit
alle volk en natie, die allen hun eigen volkstaal naar Jeruzalem
hebben meegebracht, en tot die gemegde menigte spreekt Petrus
op eenmaal weer in een bal die ze allen verstaan, van wat herkomst
ze ook wezen mochten. Daarna sprak hij dan wel weer zijn gewone
taal, het Arameesch, en later het Grieksch, maar op den Pinksterdag
heeft hij in den Tempel in een heel andere taal gesproken, die
weer een eenheidstaal voor heel ons geslacht was, en die daarom
Cretensers en Arabieren, Parthen en Scythen verstaan konden. Zoo
was het spreken op den Pinksterdag het Goddelijk tegenspel van
de spraakverwarring van Babel. In Babel was het eerst één, maar
die eenheid wordt gebroken. Op den Pinksterdag is er veelheid
van volkstalen, en Petrus spreekt zoo, dat alle volken hem verstaan.
Bij Babel trad ten deele splitsing en scheidig in, op den Pinksterdag
wordt de hereenigig, de weersaambindig, en hiermeê de finale
eenheid en het triomfeeren van het Goddelijk Scheppigsplan in-

geluid.
Op Pinksteren is die eenheid er nog niet. Ze begint er pas op

te komen, maar met het zitten van Christus aan de rechterhand
Gods is ze principieel gehandhaafd. Al wat daarna komt, zal die
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eenheid ons nader brengen, en eens in het eeuwig Vaderhuis zal
't weer alles zijn uit éénen bloede en één van Geest.

In verband hiermede nu is het opmerkelijk, dat het beeId ons
van den nieuwen toestand, die in Christus opkomt, gegeven, altoos
weer op het geslachtsverband teruggaat. Met de Schepping kwamen
;een staten op, maar geslachten, patriarchaal in Adam één. Daarna
ging dit gesIachtsverband teloor, en kwam voor het patriarchaaI
gezag het Overheidsgezag in plaats. Maar nauwelijks schept Christus
)m zich heen den nieuwen kring, of tot in de termen en woorden
toe keert het oude geslachtsverband terug. Die in Christus Jezus

heeten allen broeders en zusters onder elkander, ze vormen
en Goddelijk gezin, één huis, en als Jezus ons eens -den sluier van
oor de eeuwige mysteriën wegschuift, zien we een patriarchaal

saamleven in het Vaderhuis daarboven. Gelijk een oud-patriarch
z in broeders, en zijn kinderen, en zijn kleinkinderen in vele tenten
o n zich heen had wonen, zoo heeft onder Jezus dat ééne Vaderhuis

onigen ; het is de kindsbetrekking, die allen met den Vader daar-
boven verbindt, en Jezus zelf is alIer broeder. Alleen maar, die
nieuwe toestand schuift niet plotseling l wat bestond op zij. Veeleer
blijft aanvankelijk bij en na Jezus' komst de wereld haar oude
gewone leven voortzetten. De principieele verandering kwam op
den Pinksterdag uit, maar noch te Babylon, noch te Rome, noch
in Griekenland noch in Egypte wist men er iets van. Veeleer ver-
volgde alles zijn oude leven, en schijnbaar was het of er geen ver-
andering was igetredem. Er kwam wel zeker gerucht naar het

Keizerlijk paleis te Rome van zekeren Joodschen Rabbi, Jezus
genaamd, maar zelfs het flauwste denkbeeld kwam bij den Keizer
niet op, dat van dien Joodschen Rabbi een ommekeer van alle ver-
houdingen in deze wereld zou uitgaan. Het Kruis van Golgotha
bracht den grootsten ommekeer te weeg, die ooit in deze wereld is
waargenomen, maar terwijI elke andere ommekeer door geweld en
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revolutie gig, is bij Golgotha ternauwernood in één enkel menschen-
hart een eerste aanvag van wat te komen staat voorhanden. Jezus
breekt niet af, Jezus verandert niets, Jezus laat alles in onze wereld
gelijk het was. Alleen werpt hij in den akker dezer wereld een
zaadkorreI, die van zelf zwellen, dijen en ontkiemen zal, en hij
vaart op ten hemel, om, als van Godswege met macht en eere be-
kleed, het proces, het historische proces van dien komenden omme-
keer te leiden. Er was nog de deeling tusschen Israël en de volken,
er was nog de polygamie, er was nog de slavernij, er was nog de
alle nationale leven drukkende opperheerschappij van het Romeinsche
Keizerrijk, en dit alles laat Jezus voor wat het is. Hij sterft aan

zijn Kruis, hij staat op, hij vaart op ten hemel, hij stort den Geest
des Vaders uit, en eer een halve eeuw voorbij is, is Jeruzalem ge-
vallen ; en weinige eeuwen later valt heel het Romeinsche Keizerrijk ;
en straks komt zijn Geest in de wet van het Iand en valt de poly-
gamie om voor de monogamie plaats te maken, En l hield de
slavernij lageren injd stand, ook zij is in het eind ingezonken, en
is thans, Afrika uitgezonderd, zelfs in Azië nauwelijks meer gekend.

Van zulk een lagzaam doorwerkend historisch proces konden
de eerste volgeligen van Jezus zich nauwelijks eenig denk-
beeld vormen, en zelfs zijn naaste discipelen verkeerden aan-

vankelijk in de meening, dat de eindopenbarig van zijn heilig
Koninkrijk zóó zóó aanstaande was. Zelfs Paulus was een tijdlag
niet vreemd aan de gedachte, dat hij het einde van deze bedeeling
nog zelf beleven zou. Dit hing saam met de Joodsche herkomst der
eerste discipelen. Israël had zich igedroomd in de verwachtig,
dat, als de Messias kwam, de Joodsche Staat niet alleen zou stand
houden, maar de heerschappij over alle volken zou erlagen. Alles
beidde daarom de komst van den Messias, en wie geloofde, dat in
Jezus de Messias gekomen was, kon het zich daarom niet anders
voorstellen, of Jezus zou alleen voor Israël het Koninkrijk weer
oprichten. Voor de Pharizeën droeg deze verwachting een geheel
ander karakter. Maar l nam voor Jezus' discipelen het Koninkrijk,
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dat te komen stand, steeds meer een geestelijk en eeuwig karakter
aan, ze konden toch de zuiverder venwachtigen nog niet losmaken
van hun nationale illusion. Vandaar dat ze, hoorende van Jezus'
wederkomst, zich het niet anders konden indenken, of die weder-
komst zou aanstonds op til zijn, zóó zóó intreden, en vermoedelijk

nog door de oudsten van hen worden beleefd. Toch had Jezus
reeds in zijn gelijkenissen tegen het onjuiste van die voorstellig
gewaarschuwd, en duidelijk uitgesproken, dat nog eer het einde
daar zou zijn, een steeds doorgaand historisch proces te wachten
stond. Klaar toch had hij het uitgesproken, dat het Koninkrijk der

hemelen gelijk was aan den zuurdeesem, dien een vrouw nam, en
verborg in drie maten meels, en nu voorts stil in dit meel werken
liet, tot de drie maten geheel doorzuurd waren.

Toch is men zelfs in onze eeuw nog zoo weinig van deze
waarheid doordrogen, dat de gelijkenis van den zuurdeesem bijna
altoos op het allengs doondringen van het Evagelie in ons eigen
hart en eigen leven wordt toegepast, zonder dat er zelfs aan de
historie der wereld sinds Golgotha bij gedacht wordt. Toch zegt
Jezus uitdrukkelijk, niet dat het Evangelie, niet dat het zaad der
g enade, maan dat het Koninkrijk der Hemelen aan dat zuurdeesem
gelijk is, en in de voorafgaande gelijkenis van het onkruid en de

tarwe, en in de nawolgende gelijkenis van het vischnet, spreekt
J ezus het met zooveel woorden uit, dat hij doelt op het einde der
dingen, als het oordeel zal ingaan. Jezus deed nog meer. De laatste
maal, dat Jezus met zijn discipelen op den Olijfberg, vlak tegenower
Jeruzalem, was gezeten, heeft Jezus zijn discipelen uitdrukkelijk
gewaarschuwd, dat ze zich toch niet door een overijlde vreeze
zouden laten misleiden. Zijn discipelen droomden nog altoos van
het Koninkrijk in Israël, dat binnen enkele weken of dagen weer
zou worden opgericht, en stelden daarom aan Jezus de vraag: „Zeg
011S, wanneer zullen deze dingen zijn ?" En hierop nu antwoordde
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Jezus met het ernstig vermaan : „Ziet toe, dat u niemand verleide !"
Nog een gansche reeks van gebeurtenissen stond te wachten. De
wereld zou zijn naam verwerpen ; hem niet als Redder willen be-
groeten ; en allerlei andere machthebbers zouden optreden, voor-
gevende dat de redding der wereld niet door Jezus, maar door hun
werking tot stand zou worden gebracht. Velen zouden komen en
zeggen : „Ik ben de Messias, de Christus," en zouden er velen ver-
leiden. Ook zouden er komen oorlogen en geruchten van oorlogen,
en l deze dingen zouden dan ook komen, ,,maar nog zou het einde
niet zijn" (Matth. 24 : 6). Dan weer zou het ééne volk opstaan
tegen het andere volk, en het ééne Koninkrijk tegen het andere
Koninkrijk. Er zouden komen pestilentiën, en hongersnooden, en

aardbevigen in verschillende plaatsen. Een afval zou er intreden,
zoodat velen geërgerd werden. Naamchristenen zouden de geloovigen
overIeveren. Haat zou de liefde vervangen. Vele valsche profeten
zouden om gehoor vragen. Er zou een uitbrekig komen van
schandelijke ogerechtigheid. Aller liefde zou verkouden, en toch
zou dit alles nog slechts „een beginsel zijn der smarten." En zóólang

zou dit historisch proces aanhouden, dat het Evangelie vrijen tijd
zou erlangen, om in geheel de wereld te worden uitgedragen, onder
alle volken te worden gepredikt, en, eerst als onder alle volken dit
getuigenis zou zijn uitgegaan, dan eerst zou het einde kunnen komen.

Duidelijker kon Jezus het toch wel niet uitspreken, dat heel de
Joodschgetinte verwachtig der eerste discipelen op zelfbedrog
berustte. Zelfs gaf Jezus onder verwijzing naar Daniël (vs. 15) nog
de nadere aanwijzing, dat de actie der wereld, die zich tegen hem
zou keeren, ten slotte zich zou voortzetten in een Antichrist en in den
„mensch der zonde". Vooral dit laatste heeft dan ook het apostolaat

er toe geIeid, later, bij monde van Paulus, de gemeente te waar-
schuwen, dat ze zich toch niet mochten laten misleiden, „alsof de
dag van Christus reeds ophanden ware". (2 Thess. 2 : 1). Dit kon
niet. Niet op eenigerlei wijze mocht men zich hierdoor laten mis-
leiden. Eerst toch moest de afval gekomen zijn en de mensch der
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zonde, de zoon der verderfenis, geopenbaard worden. En juist dit
wijst op een lagdurig historisch proces. Geheel feil toch gaat
de meening, die zoo dikwijls is rondgevent, alsof Jezus' profetie
reeds vervuld zou zijn, indien maar onder alle volken een enkele

missionaris was uitgegaan, of het Evangelie in de taal van alle
volken zou vertaald zijn. Jezus heeft voorzegd, dat het Evagelie een
getuigenis onder alle volken zou zijn. En wie zal nu beweren, dat
onder de Heidensche en Mohamedaansche volken, die saam meer dan
twee derden van de bevolking der aarde uitmaken, dit getuigenis
reeds in het volksleven is igegaan, enkel op grond van het feit dat
hier of daar Zendingsstations zijn opgericht, en enkele duizenden
personen zijn toegebracht ? Wat weten de millioenen en millioenen,
die in Midden-China en in Achter-China huizen, van het Evangelie
der behoudenis, omdat langs China's kusten de stations der missies
veIe zijn. Eer zulk een missie tot het eigenlijke volksleven in zijn
vollen omvang tot een getuigenis is doorgedrogen, zal toch nog
heel iets anders moeten gebeuren. Al heeft Jezus dan ook geen
bepaald getaI van eeuwen aagegeven, toch is uit zijn aankondigig
dit klaarlijk op te maken, dat nog een geheel stuk wereldhistorie
te doorleven stond, eer zijn komst aanstaande zou zijn. Het is uit
2 ijn stellige uitspraken niet weg te cijferen, dat aan die komst een
langdurig geschiedkundig verloop zou moeten voorafgaan. En het
h; juist met het oog op dit langdurig historisch proces, hetwelk
nu reeds bijna negentien eeuwen aanhoudt, dat de beteekenis van
zijn Konigschap ook voor het leven der volken en der Staten ons
it de Schrift gepredikt wordt. Ware zijn wederkomst terstond
ingetreden, zoo zou dit Koningschap elk terrein gemist hebben, en
zoe begonnen, zóó weer geëindigd zijn, daar hij immers aIsdan het
Koninkrijk aan God en den Vader zou teruggeven.

Christus' Konigschap, wat het leven van Staten en volken betreft,
moet daarom juist in verband met dit historisch proces worden
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toegelicht. Christus bouwt l de eeuwen door aan het Koninkrijk
der hemelen, niet aan het Koninkrijk dezer wereld. Van de ure
van zijn hemelvaart of is hij bezig en doende om dit Koninkrijk
der hemelen, dat aijn Koninkrijk is, en waarin hij als Koning
heerscht, tot ontwikkeling te brengen. Zijn regiment omvat daarom

l wat vroeger reeds ten leven ingig en nu aan de overzijde van
het graf de heerlijkheid verbeidt, en hier beneden de gansche
wereld, met l wat krachtens de Scheppig of krachtens de Ge-
meene Gratie tot het leven van deze wereld hoort. Er is alzoo
vierderlei actie gaande. Ten eerste in de natuur, doordien alle
krachten, die God bij de Scheppig in deze wereld schlep, allengs
tot voller ontplooiig komen. Ten tweede de actie van de zonde,
die tegen Gods bestel inwoelt. Ten derde de actie van de Gemeene
Gratie in het leven van alle volken. En ten vierde de actie van Christus
uitgaande, die steeds de openbarig van het Koninkrijk der hemelen
bedoelt, en heel het terrein van ons menschelijk leven bestrijkt. De
actie in de natuur is al deze eeuwen doorgegaan, en heeft juist in
de laatste eeuwen tot openbarigen geleid, die geheeI de gedaante
dezer wereld veranderd hebben. De actie der zonde hield al die
eeuwen niet op, nieuwe ogerechtigheid te doen opkomen en de
volken te verleiden. En evenzoo heeft de actie der Gemeene Gratie
niet afgelaten tegen die ongerechingheid in te werken, haar ten
deele te stuiten, en een vruchtbaar menschelijk leven onder de
van God gegeven Overheid in de historisch geworden Staten mogelijk
te maken. Dit alles nu is doorgegaan, en deze drieërlei actie heeft
rusteloos doorgewerkt, en wel elk uit haar eigen beginseI en krachtens
eigen ordenig, en het complex van deze drieërlei actie ligt in het
historisch verloop van deze negentien eeuwen klaar voor ons. Maar
onder dit alles door is nu ten vierde steeds de actie van Christus
doorgegaan, om in dit complex zijn Koninkrijk, het Koninkrijk der
hemelen, op te bouwen, en juist opdat hij dit zou kunnen doen, is
Hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar ook de
machten der onzienlijke wereld, die op onze aarde inwerkten, maar
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ook de natuur, maar ook de Gemeene• Gratie, werkten aldoor,
even als de zonde en de ogerechtigheid. Dit alles gig zijn
gewonen gang en werkte voort uit zijn eigen beginselen, maar
onze Koning stond boven dit alles, en had macht ontvangen

om dit alles zóó te leiden, zóó te sturen, zóó te regeeren, dat het
aan zijn doel, om het Koninkrijk der hemelen te bouwen, dienstbaar
werd. Zoo leefden de kinderen der menschen, zoo leefden de volken,

en leefden de Staten hun eigen leven, maar onze Koning bezat de
macht, om aan dit alzijdige volksleven zulk een gag, zulk een
verloop, zulk een stuur te geven, dat, voor des menschen oog vaak

ongemerkt, sinl en machtig toch altoos de bouw van zijn Koninkrijk
doorgig. De wereld bouwde èn Jezus bouwde. De wereld naar
haar plan, Jezus naar het plan, dat in Gods raad besloten lag. En
dank zij zijn Koninklijke heerschappij was de uitkomst steeds gelijk
ze door hem gewild werd, om den bouw van het Koninkrijk der
hemelen te bevorderen, en aan alle dingen zulk een venloop te
geven, dat de groote catastrophe, die met zijn wederkomst zou in-
treden, er als door igeroepen werd.

Daartoe werkte hij op de harten in ; brak baan voor zijn Koninkrijk
door zijn Kerk ; beheerschte het leven der volken in de Maatschappij;
en daartoe ging ook zijn werkig uit op het leven en het geschied-
kundig verloop der Staten, die zich gevormd hadden, of nog steeds
vervormden. Maar onderwijI bleef het menscheIijk leven in het
Gezin, in de Kerk, in de Maatschappij en zoo ook in die Staten
wat het naar zijn aard zijn moest. Het zette alles zijn gewoon ver-
loop onder Gods Voorzienig bestel voort. Het bleef alles het Koninkrijk
der wereld, het werd niet het Koninkrijk der hemelen; maar Christus
als onze Koning weefde rusteloos de draden van zijn onzienlijk
Koninkrijk door het weefsel van dit aardsche leven heen. Hij deed
dit als Profeet en Hoogepriester, maar niet alIeen als zoodanig, hij
deed het ook als Konig met koninklijke bestuurs- en regeermacht.
En om dit te kunnen doen, daartoe had hij de macht verkregen,

om alle ding aan zijn wil te onderwerpen, en alles zoo te leiden
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en te sturen, dat het aan zijn Koninkrijk dienstbaar werd. Ge weet,
ons lichaam leidt een eigen leven, dat slechts ten deele van onze
ziel afhankelijk is. Jn ons bloed, in onze zenuwen, in onze spieren
grijpt een proces plaats, dat zijn oorsprog niet in onze ziel, maar
in ons lichaam heeft. Maar aan ons hooger ik, dat geestelijk in ons

leeft, isx zoo we wedergeboren zijn, een Koninklijke macht over ons
lichaam gegeven, zoodat een kind van God zijn vleesch en bloed
beheerscht, en ook zijn lichaam dienstbaar maakt aan zijn geestelijke
opbouwig. Welnu, evenzoo nu staat het met het Koninkrijk van

Christus te midden van ons zienlijk leven in deze werehd. De
Koninkrijken der wereld leven hun eigen leven, en de krachten, die
in ons Staatsleven werken, zijn niet uit Christelijke ordinantiën,
maar uit de Gemeene Gratie opgekomen. Ze vormen saam als het
ware het groote lichaam der zichtbare digen. Maar ook in dit
lichaam werkt een geestelijke macht, en dit is de macht van Christus,
en ook die geestelijke macht, die Christus in dit Iichaam van de
Koninkrijken der wereld uitoefent, maakt hij door dit lichaam aan
zijn hoog en heilig doel, d.i. aan de openbarig van het Koninkrijk
der hemeIen, dienstbaar. De Konigen regeeren niet bij zijn gratie,
maar bij de gratie Gods. Ze werken niet met hemelsche mogend-
heden, maar met natuurlijke krachten, ja, door dwag, juist zooals
ook ons lichaam heeft door de scheppigskrachten, die God er in
heeft gelegd, gedragen door stoffelijk voedsel. Maar gelijk onze ziel
nochtans over dit stoffelijk lichaam heerschen kan, en het aan zich zelve
dienstbaar maken, zoo ook doet de Christus. Dit nu zou hij niet
kunnen doen, zoo de machten van de Koninkrijken der wereld zeIfstandig
tegen hem overstonden, en zijn werk verijdelen konden. Om dit groote
doeI te kunnen bereiken, moest hij dus ook de macht ontvagen om
't alles te zetten naar zijn wil, en het is deze macht waarvan hij
zelf getuigde, dat hem alle macht in hemel en op aarde gegeven
was, en waarvan zijn apostel het der wereld toeriep, dat God de
Vader hem gezet heeft aan Zijn rechterhand verre boven alle over-
heid en macht en kracht en heerschappij, niet alleen in deze wereld,
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maar ook in de toekomende. Hoe de uitoefening van deze macht
op de Koninkrijken der wereld toegaat, is een mysterie, dat ons
grootendeels verborgen blijft, maar waarin de Schrift ons toch ge-
noegzaam inzicht geeft, om het in zijn wondere werking te eeren.
En zooveel kan hiervan nu reeds gezegd, dat het historisch verloop,

dat hierbij intrad, niet uitloopt op een langzame en gestadige
kerstening van l wat bestaat, om het in het Koninkrijk der hemelen
over te leiden, maar dat veeleer de uitkomst zijn zal een steeds
scherper tegenstellig tusschen de Koninkrijken der wereld en
Christus' Koninkrijk, zoodat hij eerst door zijn wederkomst den triomf
van zijn Koninkrijk over de Koninkrijken der aarde zal voleinden.

V.

De Vorsten.

En hij zeide : Wie zijt gij, Heere ?
En de Heere zeide : 1k ben Jezus, dien
gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen
tegen de prikkels te slaan.

HAND. 9 :5.   

TELT men zich nu de vraag, op wat wijs en door wat
middel de Christus ook de Staten alzoo beheerscht,
dat hij ze dienstbaar maakt aan zijn opbouw van het
Koninkrijk der hemelen, dan dient in de eerste plaats

gewezen te worden op de macht, die hij uitoefent op de persoon-
lijkheden. De Konigen der aarde zinnen en peinzen en zijn er op
bedacht, om op de wijze, die hun het best dunkt, hun macht uit
te breiden of het geluk van hun volk te bevorderen, maar onder
dit zinnen en peinzen zijn ze in hooger macht. Reeds de

Spreukendichter spreekt het uit : „Des Konings hart is in de hand des
Heeren als waterbeken, Hij neigt ze tot l wat Hij wil", gelijk ook
de Psalmist het zong : „Hij formeert hun aller hart". Onderwijl ze
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niet anders denken uit te voeren dan hun eigen plannen en voor-
nemens, is er een ongeziene Macht, die hen leidt en stuurt. Het

ondoorgrondelijk mysterie van den verborgen samenhang tusschen
de alles leidende Voorzienigheid en de zelf werkzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van wie tot handelen geroepen worden. De
verborgen leidmg van een hoogere Macht over het hart grijpt
plaats bij alle kinderen der menschen en gaat bij allen door, maar
ze heeft voor het lot der volken bij de Konigen der aarde een
geheel eigen beteekenis. Een enkele gedachte, in het hart van een
machtig Koning opgewekt, kan voor verre toekomst het lot van
een geheel volk beheerschen, en ook voor andere Staten tot in
verre toekomst beslissend over hun lotgevallen zijn. Het sterkst
doet de Schrift dit uitkomen bij den Pharao in Jozef's dagen en
bij Cores den Koning der Perzen. Pharao had een droom, en die
droom geeft aanleidig om Jozef naar het Hof te roepen. Dat komen
van Jozef aan het Egyptische Hof leidt er toe, dat straks Jacob met
zijn zonen naar het land Gosen trekt. En heel de vorming van
Israël tot een eigen volk, zijn verdrukkig in Egypte en zijn wondere

uitreddig uit het diensthuis, 't vloeit l voort uit wat in dien
éénen bagen nacht Pharao's brein in den droom verschrikte. En
als Israel eeuwen daarna in het tweede diensthuis van Babylon
zucht, en nogmaals het vrome volk om uitredding bidt, geeft de
Heere het aan Cores, der Perzen Konig, in het hart, in de eerste
plaats om aan Babylons macht een einde te maken, en in de tweede
plaats,. e)m, toen hij Babylon had igenomen, de Joden uit hun
ballingschap te venlossen, en hen met gave en have naar Palestina
terug te zenden. Jesaja teekent het zoo prachtig als hij in het 45e
hoofdstuk Jehova aldus sprekende invoert : „Alzoo zegt de Heere
tot zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand 1k vat, om de voIken
voor Zijn aagezicht neder te, werpen ; en Ik zal de lendenen der
Koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen

en de poorten zullen niet gesloten worden", „En dit aiIes", zoo gaat
het dan voort", zal u, o Cores, geschieden, opdat ge weten moogt,

18
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dat Ik de Heere ben, die u bij uwen naam roep, de God van Israël."
1, En dan volgt er : „Om Jacob, mijns knechts wil, en Israël, mijn

uitverkorene ; ja, Ik riep u bij uwen naam. Ik noemde u toe, hoewel
gij Mij niet kendet. Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent."

Deze opvatting is steeds de leidende gedachte in heel de Schrift.
Van Nebukadnezar heet het : „Nu heb Ik dit doen komen, dat
zijn zoudt, om de vaste steden te verstoren" ; en van den Assyriër
lezen we in Jesaja 9: 7: „Hoewel hij het zoo niet meent, en
zijn hart alzoo niet denkt ; maar hij zal in zijn hart hebben te
verdelgen en uit te roeien niet weinige volkeren." Zulk een
machtig Konig heet een bijl, waar de Heere mee houwt, een

zaag, die de Heere trekt. Vandaar dat we Iezen: „ZaI een bijl
zich benoemen tegen hem die daarmede houwt ? Zal een zaag
pochen tegen hem die daarmede trekt? Als of een staf bewoog

dengene die hem opheft ? Als men een staf opheft, is het geen
bout ?" Ook in wat Daniël ons van de Vorsten van Babylon
n Perzië verhaalt, treedt steeds dezelfde gedachte op den
oorgrond. Steeds meenen de Vorsten en Konigen slechts hun

eigen raad uit te voeren, en zien de gedachten huns harten voor
hun eigen gedachten aan. Feitelijk daarentegen staan ze allen onder
hooger leiding, voeren ze slechts den raadslag Gods uit, en is het
God de Heere, die de gedachten, waarnaar ze handelen, in hun
hart opwekt. Altoos weer de harten des Konigs, die in de hand
des Heeren als waterbeken zijn. Keizer Augustus vat te Rome de
gedachte op, om een volkstelling in heel zijn rijk te houden, en
verordent daartoe dat de geheele wereld zal beschneven worden,

uitvloeisel van die gedachte in 's Keizers hart is, dat de Christus
niet te Nazareth, waar Maria woonde, maar te Bethlehem, in de stad
Davids, geboren wordt. Er is niet maar een uitwendig bestuur van

Gods Voorzienigheid over de gebeurtenissen, maar Gods leiding,

G Ids bestuur, wordt oorzakelijk ook in het hart der Keizers en
Koningen voorbereid. Hij de Heere formeert hun aller hart, wat

innerlijk niet slechts zeggen wil, dat Hij in hun geboorte hun hart
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schiep, maar dat Hij hun hart zóó schiep, en ook na hun geboorte
het zóó bewerkte, dat het als vanzelf, en zonder het te weten, Gods
raad uitvoerde.

Nu lette men er op, dat dit alles betrekking heeft op Heidensche
Vorsten, en dat het, overgebracht op onzen tijd, ons te verstaan
geeft, dat de Keizer van China, de Shah van Perzië, de Mikado
van Japan, en wat Heidensche of Mohamedaansche Vorsten er meer
zijn, l te gader Vorsten zijn, die de Heere onze God niet maar als
zijn instrumenten gebruikt, maar personen, die tot in hun gedachten
door Hem bewerkt worden, om uit te voeren wat in Gods raadsplan
ligt, en alzoo Zijn raad te helpen verwezenlijken. Maar voor het
Konigschap van den Christus erlagt dit alles natuurlijk een nog
veel dieper indringende beteekenis, zoo we rekenen met Keizers en
Konigen, die zelve voor den Christus als hun Koning de knie
leerden buigen, of korter gezegd, die tot den Christus bekeerd
zijn. Dan toch is bij deze Vorsten tusschen drieërlei te onderscheiden :
lo. de hun igeschapen aanleg voor hun levenstaak ; 2o. de leiding
die ze in hun gedachten van hooger ontvangen ; en 3o. hun toe-
brenging tot den Christus. Denk slechts aan Vorsten aIs Keizer
Constantijn te Byzantium en Karel de Groote. Van hoe overwegenden
invloed zijn niet de plannen en denkbeelden van deze beide machtige
Potentaten op het lot der volken, ja op heel de geschiedenis van
ons werelddeel geweest. Een algeheele vernieuwig van den toestand
knoopte zich aan hun naam vast. We laten nu de critiek, die op
beider optreden te maken is, hier rusten, maar ook wie hun zijn
critiek niet spaart, moet toch volmondig erkennen, dat ze met groote
doortastendheid in de destijds bestaande toestanden hebben inge-
gegrepen, dat ze hun stempeI voor eeuwen lag op het leven hunner
volken hebben afgedrukt, en dat hun staatkundig optreden van zeer
gewichtige beteekenis geweest, ook voor het Koninkrijk der hemelen.
Zelven nu hebben beide deze Vorsten de geestelijke kracht, die in
hen werkte en die van hen uifging, niet afgeleid uit zichzelf, maar
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dankbaar erkend, dat ze onder de hoede en inspiratie van den
Christus stonden. Het was de Christus, die hen geroepen had ten
leven, die hun den ingang in het Koninkrijk der hemelen had
ontsloten, en die niet afliet op hen in te werken. Hier hebben we
flzoo te doen met een uitvloeisel van Christus' Konigschap op
h et lot van volken en staten, dat rechtstreeks door hem als Koning
o er koningen in het hart van twee machtige Vorsten gewerkt was.
En moge dit nu al, wat den vorm betreft, één zijn met hetgeen
cns van Nebucadnezar en Cores wordt bericht, toch voelt men

hoeveel rijker de uitwerkig hier was. Hier toch is geen sprake wan
een onbewust geleid worden, maar van een zelf uit volle
overtuigig zich door Christus leiden laten. Hier gaat eigen inzicht in
de bedoelig van den Christus in en ijvert om die bedoeling te
volbrengen. Ja, sterker nog, hier is sprake van een zelfovergave
aim den Christus en van een heilig verlangen om aan het Koninkrijk

hemelen mede te bouwen. Zoo diep zelfs was men hiervan in
die dagen overtuigd, dat nog boven een Codex Justinianus in gulden
letters geschreven wend : In nomine Domini nostri jesu Christi, d.w.z.
„In den naam van onzen Heere Jezus Christus", en dit boven een
W etboek. De uitdrukking : „onze Heere Jezus Christus" heeft hier
toch geen andere beduidenis dan : onze Koning.

Zoo gevoelt men, hoe ten volle wezenlijk de uitoefenig van
Christus' Konigschap door zijn inwerking op de harten der Vorsten in
zake het leven der volken en Staten geweest is. Vooral in die eerste
ee uwen, toen de Konig of Keizer zijn wil schier onbeperkt kon
doen heerschen, oefende de Christus, door beslag op zulk een
Kcning te leggen, heerschappij over geheel den Staat uit. Ten deele
zeker ook om het bestaan van zijn Kerk te verzekeren en aan zijn
Kerk hooge bescherming te doen verleenen. Was er een Vorst, die
eerst de Christenen verdrukte en vervolgde, en bracht de Christus
zu k een Vorst tot bekeering, dan ondenging van dit werk van den
Christus in het hart van dien Konig, heeI de Christenheid in zijn
lard een algeheelen omkeer in zijn uitwendigen toestand. Gevolg
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waarvan dan gemeenlijk was, dat het geloof in den Christus zich
onder zulk een voIk uitbreidde. Maar toch is het niet dit, waarop
hier in de eerste plaats te letten valt. Bij mannen als Keizer Con-
stantijn en Karel de Groote is volstrekt niet alleen sprake van hun
houdig tegenover de Kerk aagenomen, maar van geheel hun
bewindvoering, geheel hun politiek, geheeI het stempel dat ze op
hun Staten hebben afgedrukt. Het is het Staatsleven zelf, waarop
Christus onze Koning door zijn inwerkig op de harten van deze
mannen zijn invloed heeft doen gelden. En moge dit nu l bij
deze twee machinge Vorsten sterker dan bij anderen in het oog
springen, toch kan en moet hetzelfde in den loop der historie van
tal van andere Vorsten getuigd worden. Er zijn keer op keer
Vorsten opgestaan, die als bezielde getuigen het voor de zaak des
Heeren opnamen. Roemt ook niet ons Calvinistisch volk steeds in
zijn geloovige Oranjevorsten, bleef Luther niet door de Keurvorsten
staande, wierp de Zweedsche Koning Gustaaf Adolf de overmacht
der Habsburgers niet terug, en toont de nieuwe historie ons niet
even klaar en beslist als de geschiedenis van vroegere eeuwen,
wat autoriteit en macht Christus onze Konig, door zijn beschikkig
over het hart der groote persoonlijkheden onder de Vorsten, op
geheel den gag van het leven der Staten heeft geoefend. Zelfs nu
nog is het opmerkelijk, hoe in deze tijden van afval, die vooral
onder de beschaafde volksklasse zich gelden doet, er onder de
Vorsten der aarde zoo telkens mannen en vrouwen naar voren
treden, die zich de belijdenis van den Christus niet schamen.

Ditzelfde nu wat voor de Konigen en Keizers geldt, gaat natuurIijk
evenzoo door bij de persoonlijkheden van minderen rag, die onder
de Vorsten en in hun dienst den gang van het Staatsleven geleid
hebben, en zelf vorsten in hun soort waren. Wat men in het Oosten
een Groot-Vizier noemt, en wat in Europa Kanselier of Ieidend
minister heet, 't zijn l te gader persoonlijkheden, die op den gag
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van het leven van hun Staat een overwegenden invloed uitoefenen.
Ze zijn de raadslieden der Vorsten, niet zelden zelfs de mannen,
elie voor hen denken en hun raadslag uitwerken. Denk slechts wat
macht en invloed een man als Von Bismarck over den eersten

I)uitschen Keizer, en een man als Gladstone onder Koningin Victoria
14 an Engeland heeft uitgeoefend. Daargelaten nu, of zulke mannen
cptreden als overtuigde belijders van den Christus of inzake het
geloof van verre blijven staan, ook op hun hart heeft inwerkig
plaats. Ook zij worden bewust of onbewust geleid. Wat van Cores
geldt, geldt ook van hen. Christus onze Koning heeft den toegang
tot aller hart, inwloed op aller overlegging, op aller gedachtegang,
o nverschillig of ge denkt aan de groote Staatslieden van het Christen-
land of aan de raadslieden in China en Japan. Ook het hart der
ir vloedrijke Staatslieden wordt geleid als waterbeken. Doch komt
bier nu bij, dat ook deze invloedrijke StaatsIieden door den Christus
getrokken worden in zijn Koninkrijk en zich onder hem als den
oppersten herder der zielen voegen, dan komt door hen de
Koninklijke heerschappij van den Christus op het leven der Staten
tot nog veel voller uitdrukkig, want dan bezit onze Konig de
macht, om door zijn inwerking op het hart van deze invloedrijke
persoonlijkheden, geheel het Staatsleven en geheel het Staatswezen
te beheerschen. Zelfs gaat dit nog verder door. Al mogen de
Keizers en Konigen, en onder hen hun hoogste raadslieden, de
beslissing over het lot van Staten en volken in hun hand hebben,
het hangt daarom niet minder of van andere persoonlijkheden, die
hetzij bij Vloot en Leger, hetzij in den lageren Staatsdienst, hetzij
op het terrein der rechtswetenschap de leidig der geesten in
handen kregen. Denk slechts aan wat een Vlootvloogd als onze
De Ruyter deed, of aan wat een Veldmaarschalk als Von Moltke
gewrocht heeft, terwijI stetlig niet minder hoog is aan te slaan de
invloed op den volksgeest, die door bezielde wijsgeeren of door
het volk meesleepende dichters op geheel de toekomstige ontwik-
kel ng van het Staatsleven is uitgeoefend.
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Men mag ook in dit opzicht niet overdrijven, en erkend moet,
dat er ook geheel andere invloeden zijn, die beslissend op het leven
van volken en Staten inwerken ; maar, l willen ook wij hieraan
alle recht doen wedervaren, toch blijft het een feit, dat ongemeen
veel voor het lot der volken en voor hun bestaan steeds, alle
eeuwen door, afhing van de persoonlijkheden die hun levenstaak
ten behoeve van het volk vervuld hebben. Is het nu voor geen
tegenspraak watbaar; dat onze Koning de macht bezat en bezit, om
op het hart, op de overleggigen, op den gedachtegag, die in
deze persoonlijkheden tot rijpheid kwamen, op geheel mystieke wijze
in te werken, en ze te leiden naar zijn wiI, conform den Raad Gods,
dan sprigt het toch in het oog, dat de Christus zijn Koningschap
volstrekt niet alleen uitoefent doordat hij 't Hoofd zijner gemeente
is, maar dat hij ook wel ter dege rechtstreeks ingrijpt in de ont-
wikkelig van het Staatkundig leven. Dit zou zoo zijn, l greep die
inwerkimg slechts op enkele mannen plaats. Maar ook dit is niet
zoo. Aller hart is in zijn hand, onverschillig of ze bekeerd of niet
bekeerd zijn, of ze een groote roI vervuld hebben of slechts in
gewone verhoudingen optreden. Er is niemand, of Christus onze
Konig kan op zijn hart en op zijn gedachtegag inwerken. Farao
en Nebucadnezer en Cores toonen het zoo duidelijk. En komt hier
nu bij, dat zulke mannen van eersten rag of van meer onder-
geschikte beteekenis bovendien nog in hun hart worden aangegrepen
en door Christus tot bekeering worden gebracht, dan is het een
invloed zonder grens, die van onzen Koning op hen uitgaat, om
door hen als instrument zijn Koninklijken raadslag door te zetten.
Natuurlijk is wat op den weg naar Damascus plaats greep, niet op
aIien toepasselijk. Op den weg naar Damascus greep een bepaalde
verschijnig van den Christus plaats, wat niet het geval was bij
de persoonlijkheden waarwan we hier gewagen. Maar dit blijft dan
toch, dat de Christus ons in de roeping van Paulus getoond heeft,
hoe het hem beliefd heeft, door het rechtstreeks aagrijpen van een
bepaald persoon een geheelen keer in den gang van het leven teweeg
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te bregen, en hoe hij door zijn inwerkig op het hart van mensche-
lijke persoonlijkheden zijn raad weet te volvoeren. Voor de volvoering
van dien Raad heeft Christus als onze Koning menschen noodig,
en dit nu is de beteekenis van zijn toegag tot het menschelijk
hart, dat hij l zulke instrumenten kiest naar welgevallen, en buigt
gelijk hij wiI.

Wie Christus toebehoort, is door Christus gegrepen, zooals de
apostel het betuigt : „Ik jaag er naar of ik het grijpen mocht, waartoe
ik ook door Christus Jezus gegrepen ben". Hij betuigt „alle digen
t vermogen door Christus die hem kracht geeft." En de eindtriumf
van den apostel is, dat er van Christus „een werking uitgaat, waar-
door hij ook alle dingen aan zich zelven kan onderwerpen". Met
name zelfs verklaart hij, dat het Chnistus is, die zijn weg richt
(1 Thess. 3 : 11). Zoo is er dus aan den invloed en aan de inwerkig
van den Christus op de persoonlijkheden metterdaad nergens een
pens gesteld. Als onze Konig aan Gods rechterhand gezeten, weet
hi , dat alle personen op aarde, ook overheden en machten, hem
or derworpen zijn niet slechts in naam, maar daadwerkelijk, en is
hij zichzelven volkomen bewust van de middelen, die hem hiertoe
ten dienste staan. De aanwending van die middelen heeft volstrekt
niet alleen plaats, om zijn Kerk uit te breiden. Acht de Christus
he noodig, dat zijn volk lijden zal, om de tegenstelling tusschen
het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk der wereld te scherper
te doen uitkomen, dan gaat het nog aItoos met zijn Kerk, gelijk
eertijds met Israel, dan geeft hij zijn Kerk over in druk en ver-
volging, en laat hij zijn macht en glorie door zijn martelaren ver-
heerlijken. Het is één ontzaglijk drama dat moet worden afgespeeId,
al de eeuwen door, om de wereld te overtuigen van zonde en

erechingheid, en het Koninkrijk der hemelen in stilheid te bouwen.
Maar of het door den weg van verlossing of wel dat het door den
weg van druk en vervolging gaat, niets gaat buiten hem om. Hij
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leidt en stuurt het alles, en Nero is even goed een instrument in
zijn hand, als Constantijn op zijn troon te Byzantium. Hij grijpt aan
wien hij aagrijpen wil. Hij boezemt aan wien hij wil de gedachten
in, die hij wil dat volvoerd zullen worden. Geheel de achtergrond
van het Ieven der handelende persoonlijkheden is in zijn hand.
Niets in hun doen, maar ook niets in hun innerlijk peinzen en
zinnen is voor hem verborgen, en nog steeds blijft de uitdrukking
van den Spreukendichter over het hart des Konigs, dat als water-
beken geleid wordt, de treffende uitdrukkig voor de actie, die nog
telkens, l de eeuwen door, van onzen Koning op het leven van
Staten en volken uitgaat.

Nu kan men zeer zeker hier de vraag stellen, of dan toch de
werkzaamheid der Goddelijke Voorzienigheid en van het Konigschap
van den Christus zoodoende niet geheel in elkaar vloeien, doch dit
levert alleen moeilijkheid voor hem op, die niet van harte gelooft
wat Jezus zelf uitsprak : lk en de Vader zijn één. Voor de apostelen
vloeide dan ook steeds het werk van den Vader en van den Christus
inéén. „Onze Heere Jezus Christus zelf", zegt Paulus, „en onze God
en Vader, vertrooste uwe harten en versterke u in alle goed werk"
(2 Thess. 2 : 16, 17), hiermede niet doelend op twee afzonderlijke
inwerkingen, maar op één Goddelijke werkig, die door Christus
en van den Vader uitgaat. Naar zijn menschelijke natuur is Christus
van ons gescheiden, omdat wij op aarde zijn, en hij aan de rechter-
hand Gods in den hemel zit, maar door zijn genade, almachtigheid
en geest is Hij alomtegenwoordig bij ons. Nooit mag dan ook in het
Konigschap van den Christus zijn Goddelijke en zijn menschelijke
natuur gescheiden worden. De raadslag die alle digen beheerscht,
is niet de raadslag van den Vader, in tegenstellig met den Zoon
en den Heiligen Geest, maar de raadslag, van God Drieëenig, die
evenzoo in en door den Zoon als in en door den Vader werkt.
Naar luid van den proloog van Johannes' Evangelie was er zelfs reeds
in de schepping een Middelaarschap van den Zoon. In dit
scheppingsmiddelaarschap rust zijn heilsmiddelaarschap. En waar de Christus
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thans als van God gezalfde Konig heerscht over deze wereld en
koninklijk den raadslag van God Drieëenig over deze wereld uitvoert,
ligt ook hier het mysterie in wat de apostel ons betuigt, dat alle
digen zijn uit God den Vader, maar door den Zoon.

Het was vooral Da Costa, die ten onzent deze werkig van
Christus op de persoonlijkheden op den voorgrond schoof. Hij ging
hierin zelfs zoover, dat hij zich aanvankelijk tegen de actie van de

belijders op staatkundig gebied ernsing verzette. Z.i. moesten niet
de belijders zich opmaken, om de eere van Christus' Koningschap

te verdedigen, maar zou de Christus dit zelf doen, door de machinge
Vorsten en hun invloedrijke raadslieden in hun hart aan te grijpen,

als aan te porren, om in hun raadslagen een weloverwogen plan
te nemen, en dit in hun besluiten uit te voeren, waardoor de

heerschappij van het Christelijk beginsel in het Europeesche staats-
even en in de verhoudingen tusschen de venschillende staten van-
zelf zou worden hersteld, ten einde op die wijs den geest der
Fransche Revolutie te bezweren.

VI.

De Wet.

Er is geene wet.
KLAAGL. 2:9d.

..w..A..v..A01.:r,,,  	 I El' eerste instrument, waarvan de Christus als onze Koning
SA1	 Ithii mo 	zich bedient om zijn heerschappij in het Staatsleven te

II.
4 	1. vestigen, is zijn eigen rechtstreeksche actie op het hart

en op het denken der Vorsten en hun raadslieden, en
w el een actie in dien dubbelen zin, dat hij vermag op aller zinnen
e 1 peinzen in te werken, onverschillig of ze Heiden, Mohammedaan
of Christen zijn, maar dat deze actie dan vooral krachtig doorgaat,
z )o hij de harten der Vorsten en van hun raadslieden aangrijpt tot
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krachtdadige bekeering. Het tweede instrument nu, dat hierbij komt,
is de Wet. Gelijk Calvijn het in het 20e Kapittel van het IVe hoofd-

stuk zijner Institutie zegt, is de Magistraat de levende Wet, en de
Wet de zwijgende regeerigskracht. Natuurlijk moet Wet hier niet
genomen worden in den verwaterden zin, waarin men thans den
naam van wet zelfs geeft aan de begrootig wan uitgaven, die voor
één enkel jaar wordt vastgesteld, en uitbreidt tot elke regelig die
de Overheid in overleg met de Staten-Generaal tot stand brengt.

Wet in eigenlijken en hoogeren zin is het kort begrip van hetgeen
we weten omtrent Gods wil voor zoover onze samenleving onder
menschen aangaat. Wet en Geweten zijn in grondbegrip één. Beiden
komen van den stam, dien we in weten hebben. Geweten is hetgeen

wij saam weten. d.i. hetgeen God weet en wij weten, d.i. ems weten,
gedaagd voor de rechtbank van ons innerlijk bewustzijn, waarin we
voor God staan. Wet daarentegen is het inbegrip van wat ons ik
weet, dat we om Gods wil te doen of te laten hebben. In dien zin
is de Heere onze Konig en de Heere onze Wetgever. Er moet
onder het volk een algemeene, vaststaande regeling van de onder-
lige verhoudigen in de saamleving zijn. Deze regeling staat niet
aan ons believen, maar wordt bepaald door hoogere ordinantiën.
Van die hoogere ordinantiën Ieeft in het yolk het besef. Toch zou
hierbij eindelooze verwarrig kunnen voorkomen, zoo we enkel op
dit besef dreven. Dit besef toch kan vervalscht zijn, en is in zijn
toepassig op de omstandigheden omzeker. Vandaar dat er ook een
landswet moet zijn, die elken twijfel hierover opheft, en die, onder
toepassig op allerlei omstandigheden, ons weten doet, hoe we ons
in gehoorzaamheid aan de Overheid hebben te verhouden en te ge-
dragen. Ontbreekt zulk een landswet, dan heerscht er of de wilkeur
van het despotisme of de chaos van de anarchie. Vandaar dat Jeremia
in zijn Klaagliederen het als een der bagste weeën van den ver-
woesten volksstaat beschrijft : Er is geen Wet. Het land is wetteloos
geworden. Juist in de Wet ligt eenerzijds een waarborg tegen de
onderdrukking van het yolk door de Overheid, en anderzijds de
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beveiliging tegen de wilkeur der verwilderde geesten, die heel den
volksstaat op losse schroeven willen zetten.

Veel meer dan de Overheid beheerscht die Wet den volksstaat
en houdt recht en orde staande. Verreweg het grootste deel van
't volk komt zoo goed als nooit met de straffende hand der Over-

heid in aanrakig, en leeft toch in een vastgestelde orde. Die orde
drijft deels op usantie, deels op uitgevaardigde Wet, maar beiden
gaan in het leven over. Verreweg de meesten onder ons lazen nooit
de landswetten, zelfs niet de wetboeken, die geheel de saamstelling
van het volksleven beheerschen. Wel daarentegen gaat de inhoud
van zulke wetten practisch in het leven over, de een hoort van den

ander wat mag en niet mag, en hoe alle dingen te schikken en te
ordenen zijn, en door die practijk leeft de Wet in het volksbewust-
zijn. In dit volksbewustzijn nu is die Wet met hoog gezag bekIeed.
Men leeft naar de Wet, niet omdat de Overheid het zoo heeft ige-
steld, noch ook omdat men anders straf beloopt, maar omdat men zelf
voelt, dat de hoogere orde, waaraan we ons te onderwerpen hebben, in
die Wet bezegeld is. In kleine bijzonderheden moge men dit niet
gevoelen, maar over het algemeen genomen, beseft men, dat de Wet die
-egeling aan het leven gaf, die uit de natuur der digen, naar Gods wil,
yoortvloeit. Vandaar dat een Wet heel iets anders is dan een gebod,
een bevel of een besluit. Deze laatste zijn incidenteele wilsuitingen
van de Overheid, waarnaar men zich schikt, waarnaar men zich
voegt, maar die morgen weer anders kunnen zijn, en die de con-
scientie niet toespreken. De eigenlijke wet daarentegen maakt niet
den indruk van ons te binden, omdat de Overbeid schending
ervan straft, maar omdat ze aan de saamleving die eischen stelt,
waaraan die saamleving moet beantwoorden. Al treedt dus de
Overheid ook hier op om kwaadwilligen tot de orde te roepen
en misdrijf te straffen, die wet als zoodanig heerscht en doet haar

werkig als zoodanig geheel buiten de Overheid om. Vóór één
ti ende moge de orde en regel in het land rusten op den dwag,
dint de Overheid uitoefent, voor negen tiende rust ze op de stille
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en zwijgende heerschappij der Wet. Vandaar het gewenschte om
in deze wetten niet te veeh verandering te bregen. Hierdoor toch
verliezen ze haar indrukwekkend karakter. De gewoonte bij de
Perzen, om zulk een Wet, eenmaal uitgevaardigd, nimmermeer te
veranderen, gig uit van de gedachte, dat een Wet een Goddelijk
blijvend karakter draagt, en daarom blijven moet wat ze eenmaal is.
Dit nu was stellig niet alleen overdreven, maar innerlijk onwaar,
daar de mensch geen feillooze Wet kan geven, maar er ligt toch
deze juiste gedachte in, dat de Wet, als regelig van hooger en
duurzamer orde, voor het vohksbesef vast moet staan. Wispelturig-
heid in de wetgevig verzwakt het gezag zeIf der Wet. Iets wat
met name geldt van de Grondwet.

Nu komt intusschen de Wet niet vanzelf tot stand. In hoogeren
zin genomen, is de Wet er wel reeds eer ze geformuleerd en
in schrift gebracht werd, maar l gaat juist in dien mystieken zin
van de Wet de hoogste kracht uit, toch geldt ze in het officieele
Staatsleven als zoodanig niet, zoolag ze niet in de geschreven en
bezegelde Wet haar belichaming heeft gevonden. De Wet in mys-
tieken zin genomen, geldt voor alle landen en alle tijden, maar
zoodra ze in aanraking zal komen met bepaalde toestanden en
bepaalde injden eischt deze toepassing nadere bepaIig, en die
bepalig kan alheen een geschreven Wet geven ; iets waarbij herhaaId
zij, dat we hier van de Wet uitsluitend in dien algemeenen zin
spreken, waarin ze onze algemeene verhoudingen in de saamleving
van het yolk regelt. Zels van de Wet gelijk ze voor Israël in de

H. Schrift geboekt staat, kan niet gezegd, dat ze in dien vorm voor
ons land geldt. De verwarrig van begrippen, die zich hierbij telkens
voordoet, komt daaruit op, dat we in de Schrift de mystieke Wet
zoeken, en ons dan zoo licht inbeelden, dat deze mystieke Wet hier
een adaequate uitdrukkig gevonden heeft, die voor alle landen en
tijden geldt. Toch geldt dit zonder voorbehoud zelfs niet van de
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Tien Geboden. Niet van ons geldt wat aan het hoofd dezer Geboden
staat: „Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit
Egypteland uitgeleid heb." Geestelijk-mystiek ja, maar niet als wets-
formule, want het volk van Nederland is nooit in het diensthuis
der Pharao's, noch in het land van den Nijl geweest. En evenzoo
kunnen wij niet begeeren onzes naasten dienstknecht of dienstmaagd,

eenvoudig omdat er geen slavernij onder ons meer bestaat, en er
van huurdienst hier geen sprake is. Wat het is, een os van zijn
naaste te begeeren, begreep men in Israël, waar ieder landbouwer
was, en een os als trekdier werd gebruikt, maar bij ons zou hier
veeleer moeten gesproken zijn van een paard, daar bij ons het paard
het algemeen ingevoerde trekdier is. Hoe nauwkeuriger men dan
ook de Tien Geboden leest, hoe klaarder het worden zal, dat ook
hierin alIerlei uitdrukkingen voorkomen, die met de toenmalige
volkstoestanden saamhingen, en daarom op ons niet letterlijk toe-
passelijk kunnen zijn, of althans in een Nederlandsche Wet anders
zijn uitgedrukt. Toch hindert dit niet, overmits het 'ons niet er om
e doen is, om aan een woord te blijven hangen, maar om den band

le gevoelen van de mystieke Wet, die achter de Wet der steenen
tafelen ligt. Dit is 't dan ook wat de Profeten aldus uitdrukken,
dat de Heere hun God zijn Wet hun schrijven zal in de tafelen des
I arten, want dit juist is de zuiverste uitdrukking voor de beteekenis
N an de mystieke Wet.

Neemt men het nu in dien zin, dan spreekt het vanzelf, dat deze
mystieke Wet ook voor Israël gold, en dat, waar aan Israël de uit-
werkig van deze mystieke Wet op Goddelijk bevel is gegeven, de
geheele Mozaïsche wetgevig in haar verborgen wortel voor alle
landen en tijden geldt, maar niet in haar uitgewerkten vorm, noch
ir haar bewoordigen. Bij elke aan Israël gegeven wettelijke be-
palig behoort dan te worden onderzocht, wat in deze bepaling
de geestelijke ondergrond, de uitgedrukte wil des Heeren is, die
alzoo ook ons bindt, en wat de tijdelijke vorm, de plaatselijke
to epassig en de met Israëls toestand saamhangende wijze van
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uitdrukkig van het beginsel is. Alleen dit beginsel bindt ook ons.
Het bindt ons vanzelf, ook l ware het niet in de Heilige Schrift
nader uitgedrukt, maar het bindt ons temeer, nu het ook in Israëls
wetgevig een voor die tijden en die toenmalige toestanden passende
vorm en uitdrukkig verkreeg. Het was op dit onderscheid tusschen
de mystieke Wet en de geschreven Wet, dat ook Jezus de schare
gedurig wees. De Farizeëen wilden steeds juist den vorm van de
Wet nog meer toespitsen en tot in de kleinste bijzonderheden
doorvoeren, doch juist hierdoor raakten ze van de mystieke Wet
vervreemd ; en daarom zegt Jezus het hun aan, dat het hun niets
baat of ze de tiendwet l toepasten tot op het kIeinste stekje van
hun hof, op een dille of komijnplant, want dat ze daardoor juist
temeer afraakten van de geestelijk-mystieke kern der Wet, die
barmhartigheid wiI en oordeel. Men wachte zich daarom van den
éénen kant, om ooit te zeggen, dat de Wet, door God aan IsraëI
gegeven, voor ons geen beteekenis heeft, maar evenzeer van den
anderen kant, om ooit te beweren, dat ze voor ons geldt in haar
toenmaligen vorm en wijze van regelig en uitdrukking. De mystieke
Wet, die achter de Mozaïsche Wet schuilt, geldt voor aIIe injden
en volken; het is diezelfde mystieke Wet, waarop onze conscientie
zelve weerklank geeft, en die door de Gemeene Gratie ook ons
volk blijft toespreken ; doch waar deze mystieke Wet in onze
conscientie veelszins vervalscht is, en ook door de Gemeene Gratie
slechts ten deele tot ons bewustzijn is teruggekeerd, loont het wel
terdege de moeite, om in Israëls wetgeving op de beginselen terug-
tegaan, en hierdoor ons inzicht in de zuivere eischen der mystieke
Wet te verhelderen. Steeds toch is het deze mystieke Wet, waardoor
God ons zijn wiI verkondigt, en die den eigenlijken bindenden
band om ons hart slaat. Niet de Wet, uitgebeiteId op een der
steenen tafeIen van Horeb, maar de Wet, geschreven in onze
harten, houdt de volken staande. Vandaar dat het zulk een
volk het best vaart, in welks hart die mystieke Wet spreekt, en
dat omgekeerd het volksleven in anarchisme uiteenspat, zoo de
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mystieke Wet ophoudt Gods wil in de conscientiën te doen gelden.

Nu kan niet gezegd, dat voor het gelden van de mystieke Wet
in de conscientie het uitvaardigen van een landswet volstrekt
onmisbaar is. In het gezin weet ieder lid van het gezin dat er
digen zijn, die men niet doen mag, en andere digen die gedaan
moeten worden, zonder dat daarom het hoofd van het gezin een Wet
in schrift bregt en in zijn huis ophangt. Er zijn dingen die ieder van
zelf weet, en waarvoor geen huisreglement behoeft te worden op-
gesteld. Evenzoo zijn er nu nog Staten, vooral in Afrika, waarin
het volksleven geheel op usantiën drijft. In Negerstaatjes is het
bezit van een geschreven landswet allerminst regel, en stellig mag
gezegd, dat in den aanvang der Staat-vorming, toen de eerste grond-
slagen voor het Staatsleven gelegd zijn, de Wet in de Overheid
school, maar nog allerminst in een beschreven landswet belichaamd
was. Toch kon het uitvaardigen van beschreven wetten niet te lang
uitblijven. Velerlei toch eischte l spoedig regelig, dat niet meer
rechtstreeks uit de wet der conscientie in ons hart voortvloeide,
maar in verband stond met uitwendige aagelegenheden van
bijzonderen aard, zoo b.v. het recht op water voor den akker,
waaraan in landen, die door droogte geplaagd worden, het leven
kon hangen. En toen nu eenmaal de geschreven landswet haar loop
begon, sprak 't vanzelf, dat ze steeds zich uitbreidde, en dat er van
lieverlede ook datgene in werd opgenomen, wat reeds vanzelf sprak
en krachtens conscientie en usantie sinds lang voor ieder als wet
gold. Dat men niet moorden en niet stelen mag, gold zoo zeer uit
den aard der zaak, dat er terstond straf op volgde, ook l kon het
artikel niet geciteerd, waarin beide ais misdaad geoordeeld werden.
Het groote onderscheid tusschen misdaad en overtreding hangt
hiermêe zelfs saam. Handelt men in strijd met een verordenende
egelig, die iets uitwendigs op het oog heeft, en waarin de

conscientie niet meespreekt, dan overtreedt men den gestelden regel,
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waarvan men wel weet, dat de Overheid ze invoerde, maar waarvan
men niet voelt, dat er Gods wet in is uitgedrukt. Daarom heet het
ogehoorzaam zijn aan zulk een regelig een overtreding. Handelt
men daarentegen in strijd met de inspraak van zijn consciëntie,
schendt men de mystieke Wet, en randt men hooger ordenig aan, dan
begaat men een misdaad. Doch ook hier zijn onderscheidene grenzen.
Dit op zichzelf klare onderscheid verflauwt niet zelden. Dan komt
het op bijzonderheden en speciale verhoudigen aan. En juist daardoor
doet zich l spoedig steeds meer de noodzakelijkheid gevoelen, om
de Wet in haar geheelen omvag te boek steIlen, en in dien be-
paalden vorm uit te vaardigen.

Dit nu doet de Overheid. Zij alleen kan het doen en bezit er van
Godswege het noodige gezag toe, maar toch kwam het niet dan
hoogst zelden voor, dat een Konig zelf persoonlijk de Wet, die hij
zou uitvaardigen, opstelde en in schrift bracht. Zijn daad van wet-
gevig ligt niet daarin, dat hij zelf de artikelen van de Wet uitdenkt
en in wetsvorm overbrengt, maar in zijn onderteekenig van em in
het plaatsen van zijn zegel onder de Wet. Tot het schrijven in de
Wet van wat er in staan moet, werken daarentegen alIerlei andere
factoren mee. Een Konig heeft daarvoor zijn raadslieden, en die
raadslieden beschikken over vaardig personeel, om hun gedachten
in den vereischten vorm te gieten. Op den inhoud van de Wet
daarentegen werken mog geheeI andere factoren in. Daarvoor toch
rekent men met bestaande gewoonten en overleverigen, die met
den aard van het volk en met zijn Ievensomstandigheden op het
nauwst saamhagen. Zoolag die gewoonten en overleverigen den
loop der zaken genoegzaam in goede orde regelen, vraagt men zeIfs
naar geen geschreven wet. Begint er echter verschih van inzicht op
te komen, zoodat de één 't zus en de ander 't zoo verstaat, dan
moet de besIissing van een hooger macht tusschen beide treden.
Voor wat in de inheemsche gewoonten ontbreken mocht of niet goed
geregeld mocht zijn, raadpleegt mem dan het gewoomterecht of ge-
geschreven recht van naburige Staten, en ontleent daaraan wat ze
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juister regelden. Onder de inwerking der Gemeene Gratie begint
bij een bevoorrecht volk ook de rechtsstudie op te komen. Er wordt
ook in het afgetrokkene over het Recht nagedacht en een juister
rechtsvorm opgespoord. Het eene deel van het recht wordt met het
andere in verband gebracht. Zoo dringt men in het wezen der

rechtsbeginselen door. Vaste begrippen van het recht beginnen
ingang te vindenr En zoo allegs vindt men een toetssteen, waaraan
de ontworpen rechtsregelen gekeurd kunnen worden. Om heiliger
carakter aan een wet te geven, wordt ook weI de wijdig van de
'Wet te hulp geroepen en met het oordeel der priesters gerekend,
opdat de Wet in niets zondige tegen het heilige. En ten slotte komt
hier dan altoos de vraag bij, of hetgeen de Overheid als Wet uit-
vaardigt, niet in strijd komt met wat voor het volk als Hooger Wet
geldt, en daarom in overeenstemmig is met de uitspraak van het
rechtsbesef in het volk. Niet, gelijk men dit thans wel verklaart,
alsof volksleiders hun afwijkende denkbeelden, nu eens in dezem, dan
in dien zin, aan het volk hadden in te prenten, om dan telkens de
\ Vet te wijzigen naar wat dan het rechtsbewustzijn heette, doch
feitelijk niet anders is dan de injdelijke opinie van eenige rechts-
geleerden; maar eeniglijk in dezen zin, dat de Wet, om kracht te
hebben, haar steunpunt moet vinden in het diepste rechtsbesef van
het volk, gelijk dit voor Hooger wil zich buigt.

Dat nu Christus onze Koning op de totstandkomig van de Wet
ir. het Christenland een overwegenden invloed heeft uitgeoefend,
d oorziet een ieder, die slechts even de wetgevig in China met de
wetgevig in een Europeesch land vergelijkt. Niet dat alles verschillen
zou. Ook in het Heidensche land kan de rechtsorde tot op vrij hoogen
voet ontwikkeld zijn. Ook in het Romeinsche rijk was de religieuse
a godendienst en het volksleven Heidensch, maar toch was aan dit
Romeinsche volk zulk een scherp ontwikkeld rechtsbesef ingeplant,
dat het de kundigste rechtsgeleerden heeft voortgebracht en een
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recht in het leven heeft geroepen, dat zelfs nu nog voor geen ge-
rig deel het recht in de meeste Staten van Europa beheerscht. In

de Codex Justinianus, in de Institutiones, in de Digesta en in de

Novellae schittert nog altoos een schat van recht, die door de Romein-
sche juristen van den ouderen tijd en van later eeuwen gevonden
was en aan het Christelijk Europa is overgeleverd ; eem schat van
recht, dien men zoo weimig als Heidensch beschouwde, dat de
Christenkeizers er allerlei regels zelfs voor de handhavig der Chris-
telijke religie aan toevoegden, en den naam van Christus of van de
Heilige Drieëenheid boven hun verzamelingen schreven. Nu de
Gemeene Gratie onder ons weer tot klaarder belijdenis is
gekomen, kan dit niet meer bevreemden. Het heeft onzen God
behaagd, onder de bedeeling der Gemeene Gratie niet alleen de
zelfverlagig van ons geslacht te stuiten, maar ook het menschelijk
leven tot meerdere ontwikkeling te bregen. Daartoe gaf hij aan het
ééne yolk dit, aan het andere een ander talent, en het is de winst,
door alle deze volkeren saâm met de hun toevertrouwde talenten
behaald, die, aan de Christenheid als erfschat van het leven der
volken is toegekomen. Zelfs is die overgeleverde schat door de
Christelijke Vorsten en Regenten niet zelden l te hoog aageslagen,
en zijn thans nog rechtsbeseffen en rechtsbegrippen onder ons
gagbaar, die aan het Romeinsche recht ontleend, nog altoos niet
genoegzaam im overeenstemmig zijn gebracht met de rechtsbeginselen,
die ons in Gods Woord geopenbaard zijn. De Staatskerk, de heer-
schappij van de Overheid op religieus gebied, en name de ketter-
vervolgig zijn ons uit die onreine bron toegekomen. Maar al hielden
deze verkeerde insluipsels nog langen tijd stand, toch is het recht
in het Christelijk Europa allengs een ander geworden, en door de
Wet in de Christenlamden allegs een Rechtsgebouw opgetrokken,
gegrond op Christelijke grondslagen. Dit danken we in de eerste
plaats aan de Christelijke Overheid, die, door het geloof onder de
heerschappij van den Christus gekomen, l meer de neigig kreeg,
om de Wet met de beginselen van den Christus in overeenstemming
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te bregenr Toch was het niet enkel door de bekeerde Konigen en
Overheden, dat de Christus hierop inwerkte. Veeleer is de historie
der Christenvolken onder onzen Konig zóó geleid, dat eeuw na
eeuw zijn Kerk op alle hooger terrein den verst reikenden invloed
oefende. Jn de Kerk traden de meest geniale personen op, en naast
de Kerk ontbrak schier elk instituut van hooger orde, dat haar
comcurrentie kon aandoen. Die invloedrijke mannen der Kerk predikten
een eigen zedeleer, verkondigden een eigen beginsel, prentten deze
aan het volk in en beheerschten hierdoor in tal van quaesties ook
den raad des Vorsten. Op die wijze heeft Christus onze Koning
aan de wetgeving in het Christenland almeer die eigenaardige
plooi gegeven, die het recht van het Christenland en het recht van
het Heidensche en Mahomedaansche land onderscheidde. Die nieuwe
opvatting bracht allereerst te weeg, dat de Kerk van Christus niet
liner vervolgd werd, maar een plaats der eere begom in te nemen,
zoodat ze zich vrij naar alle zijden ontwikkelen kon, en lamd na
Iand gekerstend werd. Heidensche gewoonten en opvattigen werden
zoo almeer teruggedrongen. Het gezinsleven nam een vroeger on-
gekende eereplaats in. Aan het huweIijk werd een beilig karakter
gegewen op zoo eervolle wijze, ais dit in geen heidensch land ooit
bekend was geweest. Er kwam een geest van barmharingheid op en
een pogen om in allerlei nood te voorzien, gelijk dit oudtijds
nimm er voor mogelijk of denkbaar gold. De persoonlijke zelfstandigheid
van den mensch als mensch wist van lieverlede allen boei van
slavernij en allen band van menschonteerende af hankelijkheid af te
leggen. Dit alles ging niet op eens, er had geen revolutionaire om-
ke er van zaken plaats, maar de hoogere beginselen, die de Kerk van
Christus predikte, kregen vat op de geesten en werkten rusteloos
door. Zeker, ook in de Middeleeuwen bleven nog op allerlei gebied
toestanden heerschen, die drigend om verbetering riepen, maar
to :h was reeds destijds het menschelijk leven tot veeI hooger stamd-
pt nt opgeklommen, en kon meer dan in naam van een Christelijk
Et ropa sprake zijn, en in dit Christelijk Europa kon het Koninkrijk
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der hemelen steeds milder glans op het volksleven doen uitgaan.
Dit alles nu kwam niet bij geval of onwillekeurig tot stand, maar

was gevolg en vrucht van het Koningschap vam Christus. Hij was
het, die de Vorsten en hun Raadslieden voor zich de kmie deed
buigen. Hij was het, die den overgeërfden schat van de Gemeene
Gratie omder de Volksverhuizigen voor de christenvolken bewaarde.
Hij was het, die zijn Kerk in alle Ianden indroeg en door die Kerk
de volksopinie geheel omzette en wijzigde. Hij was het, die de
geniaalste talenten, eeuw na eeuw, aan zijn Kerk verbond em hooger
geest in zijn Kerk deed bevorderen. Hij was het, die door deze
eigen rechtsstudie in het leven riep, en door zijn inwerkig op den
geest der volken, aan het rechtsbesef vam deze volkem een anderen
inhoud schonk. De Wet, in die algemeeme opvatting waarin ze bier
ter sprake kwam, kreeg door Hem allengs een amdere uitdrukking.
Door die wijzigig van de Wet veranderde het imwending leven der
Staten, em kwam in de architectuur der Staten een amdere zin aam
het woord. Zoo vervolgden de Staten hun eigen leven, maar in dit
staatsleven werd almeer eem hoogere invloed merkbaar, die

onge-zocht en van zelf aan dit staatsleven een ander karakter schonk. En
het is niet het minst door dit instrument der Wet, dat Christus onze
Koning het leven der Staten beheerscht heeft. Ge kunt daarom niet
zeggen, dat de Staat eem Christelijk instituut werd. De splitsig der
menschheid in Staten toch is op zich zelf geen Christelijke idee. De
Christelijke idee blijft aldoor roepen om de eenheid van ons men-
schelijk geslacht, en daarom hoort de indeeling in Staten niet thuis
in het Koninkrijk der hemelem. Maar toch werd dit gewommen, dat
in het gesplitste staatsleven de beseffen en denkbeelden vam het
Koninkrijk der hemelen almeer indrongen, en dat het Staatsleven,
in plaats van het Koninkrijk der hemelen te bestrijden em tegen te
staan, bekwaam werd om het, onder de heerschappij vam den Christus,
te bevorderem.
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VII.

Staatspartijen.

Daarna kwamen de mannen van
Juda, en zalfden aldaar David tot
eenen koning over het Inds van Juda.

2 SAMUEL 2:4ar

RIJPT Christus als Konig der konigen in het Staats-

leven in, ten eerste door zijn inwerkig op de per-
soonlijkheden van de vorsten en hun raadslieden, en
in de tweede plaats door den geest, dien hij in de Wet

bregt, als derde instrument ten bate van zijn Konigschap komt
hier nog bij het Christelijk partijleven, dat vooral in onze dagen
van zoo hooge beteekenis werd. Ten grondslag ligt aan dit parinj-
leven de overtuiging, dat wel de overheid het volk te regeerem heeft,
maar dat toch ook het volk recht van meespreken heeft. Dit recht
van spreken is ten slotte belichaamd in wat in den meest alge-
meenen zin een parlement heet, een instellig, die juist aan het
spreken, het parlare, zijn naam ontleent. Toch miskent de historie,
wie waant, dat dit toekennen van recht van spreken aan het volk
eerst in het laatst der Middeleeuwen in Engeland is opgekomen.
Veeleer vindt men de sporen van zulk een optreden van het yolk
tot in de oudste tijden, en ook in de Heilige Schrift zien we het
lot in Jozua's dagen teruggaan. Reeds in Mozes' dagen was het
yolk van Jsraël in de woestijn geordend, en toen Jozua sterven
gig, zoo lezen we, riep hij tot zich „de oudstem van Israël, en
Israëls hoofden, en Israëls richters, en Israëls ambtslieden", en in
deze breede vergadering werd het volk geacht vertegenwoordigd te
zijn. Er volgt toch terstond op : „Toen zeide Jozua tot het gansche
yolk". De massa van het volk was er blijkbaar bij komen staan, en
ijn geheel het verdere hoofdstuk (XXIV) hooren we dan ook gedurig,
at Jozua tot het volk spreekt, en dat het volk Jozua antwoordt, tot

ten slotte in vs. 28 gezegd wordt: „Toen zond Jozua het yolk weg,
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een ieder naar zijn erfdeel". De uitspraak van het yolk nu was ten
principale geweest, dat het aan Jehovah trouw zou blijven. Er staat
toch in vs. 24: „En het yolk zeide tot Jozua : „Wij zullen den
Heere onzen God dienen, en we zullen Zijn stem gehoorzaam zijn."
Zoo vóór als na Jozua lezen we dan ook van de Kahaal en van de
Eede, welke beide woorden beteekenen: de vergaderig, de bijeen-
komst, de verzamelig, t. w. van het yolk. Tot deze Kahaal had
ieder recht van toegag, die besneden was en den volwassen leeftijd
had bereikt. Door het Sacrament der besnijdenis was men in het
Verbond des Heeren ingelijfd, en allen die tot het Verbond behoordem,
kwamen op in de groote Bondsvergaderig, die geheel op heilig
terrein stond. Het is dan ook een vervalschig van de historie, zoo
men het voorstelt, alsof dit recht van meespreken van het yolk
eerst bij de Grieken en Romeinen ware opgekomen. Nog eer hieraan
onder Grieken en Romeinem veel kon gedacht worden, was het
raadplegen van het yolk en het spreken met het yolk in de historie
van Israël vast gebruik, en dit gebruik hield stand ook toen later
onder het koningschap de regeering vaster vorm had aagenomen.
Na Sauls dood op Gilboa is het niet, gelijk bij Saul, en bij Davids
eerste verkiezig te BethIehem, de Ziener, maar het yolk, dat David
tot koning verheft. Zoo toch lezen we in 2 Sam. 2 : 4 : „Daarna
kwamen de mannen van Juda, en zalfden aldaar Dawid tot eenen
koning over het huis van Juda". De zaIvig, die David te Betlehem
van Samuel ontvig, was het teeken van zijn Goddelijke roepig,
maar de feitelijke opdracht van het kominkIijk bewind over Juda

ontvig hij van het voIk zeIf, van „de mannen van Jude. En l
moge onder Salomo dit optreden van het volk zeIdzamer zijn
geweest, onder Rehabeam vernieuwt het zich. Jerobeam trad tegen
Rehabeam op, niet alleen, maar met het yolk, en in I Kon. 12: 12

lezen we : „Zoo kwam Jerobeam en het gansche yolk tot Rehabeam
op dem derden dag, gelijk aIs de konig gesproken had, zeggende:
Komt weder tot mij op den derden dag". De uitdruking : het gansche
volk, is hier zelfs zeer sterk, en uit het zeggen van den konig
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blijkt, dat hij zelf dit meespreken van het yolk geheel in den haak
vond. Dan meldt vs. 15 ons: „Alzoo hoorde de koning naar het
volk niet", en in dat zich niet storen aan hun wenschen berustte het yolk
zoo weinig, dat er in vs. 16 volgt : „Toen gansch Israël zag, dat de koning

naar hen niet hoorde, zoo gaf het yolk den koning wederantwoord,
2 eggende Wat deel hebben wij aan David ? ja geene erve hebben wij
aan den zoon van Isai. Naar uwe tenten, o Israël ! Voorzie nu uw huis
o David !" Alzoo viel dan Israël van het huis Davids af tot op dezen dag.
En wel verzamelde toen Rehabeam een leper van 180 0O0 man, om
Israël te lijf te gaan, maar Semaja, de profeet, werd daarop tot
ehabeam gezonden, om hem in den naam des Heeren aan te

zeggen : „Zoo zegt de Heere, gij zult niet optrekken, noch strijden
te gen uwe broederen, want deze zaak is van WI geschied".

Van meet af rekende het volk alzoo onder Israël weI terdege
mede. Er was stamverband, en de stammen hadden hun natuurlijke
hoofden, die, met anderen vereenigd, „de oudsten" vormden, een
ve rgadering, met wat wij Senaat noemen min of meer te vergelijken ;
man bovendien werd er gedurig ook heel het volk als yolk ge-
raadpleegd, en had dit volk over eenige benoemigen zijn

zeggenschap. Dit hig saam met den krijgsdienst, waartoe ieder volwassen
man in Israël geroepen werd. Vandaar de dubbele zegswijs: lo. de
mannen, of weI alle mannen van Israël, en 2or het yolk of wel het
gansche yolk, iets wat dan weer in de Kahaal, die op de heilige
digen zag, zijn achtergrond had, terwijl omgekeerd het sIecht
geregelde van dit optreden van het volk zeer dikwijls tot revolutio-
nai optreden aanleidig gaf. Maar hoe gebrekkig dit recht van
meespreken van het volk ook geregeld was, feitelijk bestond het,
de koningen hebben er mee gerekend ; zelfs heeft David zijn kroon
over Juda uit de handen van het volk aagenomen ; en het volk
stond er gedurig op, dit zijn recht uit te oefenen. Het is, naar luid
van 1 Kon. 12 : l, „het gansche Israël, dat te Sichem verschijnt, om
Rehabeam koning te maken", niettegenstaande hij den troon van
Salomo erfde. Al spoedig heeft men in de noordelijke stammen
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hier spijt van, en onder Jerobeam trekt nu „de gansche gemeente van
Israël" (vs. 3) tot den koning op, en klaagt steen en been over de
zware belastigen en over den harden krijgsdienst, die Salomo hun
had opgelegd. „Uw vader heeft ons juk hard gemaakt, maak gij nu
uws vaders harden dienst en zijn zware juk lichter, en wij zullen
u dienen". Daarop houdt Rehabeam raad met zijn Oudsten, die

evenzoo het volk vertegenwoordigen, en dezen zeggen tot hem :
„Indien gij heden knecht van dit yolk zult wezen en hen dienen, zoo

zullen zij in alle digen uw knechten zijn" (vs. 7), een zeer krasse
uitdrukkig, die aan het volk zeer groote rechten toekent, en den
koning kenteekent als den dienaar van zijn yolk.

Nu moet men dit niet op één lijn steIlen met onze consintutioneele
Ieer en met onzen parlementairen regeerigsvorm. Van een kiesrecht
of een wet op het kiesrecht, of van een geschreven regelig van
rechten was bij dit alles geen sprake, maar in den grond der zaak
was er dan toch overeenkomst. Er sprak zich de waarheid in uit,
dat de Overheid er om het yolk is, en niet het volk om de Overheid ;
dat Oostersch despotisme ten eenenmale in strijd met Israëls
instellingen was; dat een konig als David het recht van mee-
spreken van het yohk erkende, en zelf zijn kroon uit de hand van
het yolk aannam ; dat in de Kahaal en in de Eede het volk zelfs
zekere geordende regeling bezat, en dat men ook op het stuk van
belasingen en van krijgsdienst van het recht van bemoeiing gebruik
maakte. lets waarop te meer moet gewezen worden, omdat Calvijn
en zijn volgelingen op deze gegevens uit het Oude Testament
bijzonderen nadruk hebben gelegd ; zich voor de rechten des volks
herhaaldeIijk op deze Oud-Testamentische toestanden beroepen
hebben ; en omdat juist in die landen, waar Calvijns geest het diepst
doordrog, de rechten van het volk om meê te spreken het best
gewaarborgd bleven. Zelfs aarzeIde Calvijn niet het volk gelukkig te
prijzen, dat van Godswege het recht had ontvangen om zijn eigen Over-
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heden aan te stellen. Hierdoor is er tusschen het Oude Testament en onze
toestanden rechtstreeksche samenhag ontstaan, miet in den zin, waarin
de valsche democratie d it thans opvat, alsof het hoogste gezag in het yolk
berustte, en door het volk eigener bewegig aan de Overheden werd
overgedragen. Integendeel, steeds is het, volgens Calvijn, vóór alles God
de Heere, die 't zij op het volk, 't zij op den Konig zijn gezag doet
rusten. Maar zooveel blijft dan toch, dat Calvijn het volk niet als een te
verwaarloozen hoegrootheid beschouwt, die overgeleverd is aan de

willekeur der vorsten. Van Godswege hebben beiden vorst en volk
zeker recht, en de Staatskunst is maar, om nu die beide rechten zoo
te regelen, en in zulk een onderling verband te zetten, dat beiden
én de willekeur der despoten èn de euvele overmoed van den wilden
hoop voor het Goddelijk gezag buigen.

De hooge, oorspronkelijke Souvereiniteit is alleen in God, en de
mensch, wie hij ook zij, kan nooit anders dan een afgeleide
Sou-rereiniteit bezitten, onder verantwoordelijkheid van Hem, die deze
op hem doet rusten. Maar terwijl God Souvereiniteit bezit over het
landsbestuur en over het volksleven beide, zoodat 't l in volstrekten
z in van Hem, en van Hem alleen afhangt, heeft God op de Over-
heden alleen in zooverre de Souvereiniteit gelegd, als noodig is om
I et land wel te regeeren; maar daarnaast heeft Hij de Souvereiniteit
in eigen kring gelegd op de gezinshoofden in het gezin, op de
r atroons in het bedrijf, op de geleerden in de wetenschap en op
de artisten op het gebied van de kunst. Zoo regeeren de Vorsten
en Overheden bij de Gratie Gods, maar bij de Gratie Gods is ook
ean vader hoofd van zijn gezin, de raad der kerken van de Gemeente,
de landbouwer op zijn land, de geleerde in zijn wetenschap, en de
k unstenaar als hij zijn inspiratie uitvoert. Er zijn alzoo twee reeksen
van rechten, die beiden in God hun oorsprog vinden, en die
beiden, omdat ze uit de Gratie Gods voortwloeien, om Gods wil
moeten gehandhaafd worden.

Vandaar dat er wel te onderscheiden is tusschen de macht, het
gezag en de bevoegdheid der Overheid eenerzijds, maar ook ander-
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zijds tusschen de in het volk van Godswege klevende rechten, en
dit nu leidt vanzelf tot het stelsel, om naast en bij de Overheid een
vertegenwoordigig te plaatsen, die bij deze Overheid voor de hand-
havig van de volksrechten waken kan. Zoo echter, dat deze ver-
tegenwoordiging van het yolk nooit anders dan door de Overheid
geregeld kan worden, en dat omgekeerd op de Overheid de taak en
de plicht rust, deze zaak zoo te ordenen, dat eenerzijds haar eigen
gezag geen schade lijdt, en anderzijds de rechten van het volk, voor
zoover dit Souvereiniteit in eigen krig bezit, niet worden geschaad.
Hiervoor nu zijn allerlei plannen en allerlei stelsels uitgedacht, en
daaronder vooral sinds de Fransche Revolutie niet weinige, die
hierin alle misgigen, 10. dat ze de bron van alle recht en gezag
niet in God, maar in het volk zelf zochten; 2o. dat ze voor het
volk niet alleen de Souvereiniteit in eigen kring stelden, maar ook
de Souvereiniteit over het land en het bewind; en 3o. dat ze het
yolk niet als een organisch ineenzittend lichaam beschouwden, maar
als een verzameling van individuen, die krachtens hun vrijen wil
over het hoogste gezag beslisten. Daartegen nu is strijd gevoerd
eenerzijds door de conservatieve reactie, die er steeds op uit was,
om uitgaande van dezelfde valsche praemissen, de macht aan de
mannen van het geld te bregen, maar ook anderzijds van uit het
Christelijk beginsel, dat erkennig van God als de bron van alle
gezag en van alle recht op den voorgrond stelt, en tegelijk voor
het yolk en zijn organisch, veelzijdig volksleven tegen de reactie en
den Mammon opkwam.

Bij den strijd, die hieruit ontbrandde, ging het om de diepste
grondbeginselen. Aanvankelijk drog het Christendom ook in den
Staatsvorm door van het Romeinsche rijk, gelijk deze zich onder
de Keizers ontwikkeld had. Die Staatsidee had zich aanvankelijk
tegen het Christendom gekant en het te vuur en te zwaard vervolgd.
Naar de Heidensche opvattig toch had de Staat recht en bevoegd-
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heid, om ook op geestelijk gebied de wet te stellen, en wat met
die wet streed te keer te gaan. Maar inplaats van nu, toen de
Keizers zelve tot het Christendom bekeerd werden, de ChristeIijke
Staatsidee voor de Heidensche in plaats te stellen, bleven de

ChristenKeizers aan de oude Heidensche Staatsidee vasthouden, alIeen met
dit verschil, dat thans de Heidensche eeredienst de vijand werd, en
de Staat zich als beschermer van het Christendom opwierp, doch
can ook achtte in Christus' Kerk zich het hoogste zeggenschap te
kunnen aanmatigem. Gelijk eertijds de Christenen door de

Heidensche Keizers werden vervolgd, vervolgden nu de Christen-Keizers
het Heidendom, sloten de tempels, braken de altaren af, en be-
dreigden de ketters met hun straffen. Zoo begint het groote wet-
b oek van Keizer Jusinnianus, dat in Naam van Jezus Christus onzen
Koning werd uitgevaardigd, met een eerste hoofdstuk over de
Heilige Drieëenheid, handelt daarna van de heilige Kerken, voorts
van deBisschoppenendorpsgeestelijken,en in gelijken vorm van
geheel het kerkeIijk leven, om eerst daarna tot de burgerlijke regee-
ringszaken over te gaan. Zoo is uit het Heidendom de idee van de
Staatskerk opgekomen, en gelijken oorsprong had de booze idee,
alsof de Overheid geroepen ware de ketterste vervoIgen en ten sIotte

uit te roeien. Dit nu liet zich verstaam, zoolang men het Romein-
sche rijk als het ééne groote wereldrijk beschouwde. Toen daaren-
tegen dit wereldrijk opbrak, en Staat naast Staat gevormd werd,
geraakte deze Caesaropapie in haar Heidensche grondgedachte in
openlijken en onverzoemlijken strijd met de wereldbeteekenis van
Ch Kerk. De Kerk is, naar luid onzer Geloofsarinkelen, oecu-
menisch, d. w. z. ze staat tegen de splitsig van ons menschelijk
geslacht in onderscheiden Staten, als een alle volken omvattende
instelling over. Het Koninkrijk der hemeIen omvat heel ons mensche-
lijk geslacht, en de Staatsidee, die dit geslacht in afzonderlijke Staten
splitst, kan zich hiermee niet verdragen. Nooit had daarom de Kerk
van Christus zich er toe moeten Ieenen, om zich in het nationale
kleed te hullen, Kerk van één volk te willen worden, en zich met
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een bepaalden Staat in huwelijk te begeven. Nog op de Synode te
Dordrecht protesteerde men tegen deze valsche vermengig door
de afgevaardigden van de buitenlandsche kerken er bij te roepen,
maar begig niettemin de fout zich onder de voogdij van één be-
paalden Staat te stelIen. Op zichzelf zat in het zich noemen van
„nationaal" toem de fout niet. Dit toch was niet anders dan gericht

tegen de provinciale idee, en bedoelde alzoo juist een hoogere een-

heid. Maar voor het overige moet betreurd, dat de Kerken der Her-
vorming, vooral in de Luthersche, maar ten deele toch ook in de
Gereformeerde Ianden, de eenheid der wereldkerk niet genoeg in
het oog hielden, en ten slotte toch weer bij de Caesaropapie van
de Byzantijnsche Keizers zijn uitgekomen.

Dit nu hig daarmee saâm, dat men als vrucht der Middeleeuwen
zich in had gedroomd in de idee van een geheel gekerstend yolk,
en dit wel in zoo egen zin, dat de tegensteIlig tusschen het
zondig-menschelijk !even en het Christelijk ideaah ten slotte geheel
verdwenen was. De volken, die, na den ondergag van den Ro-
meinschen Staat, de leidig op zich namen, waren allegs in
hun geheel gedoopt geworden. Alles scheen daarom ChristeIijk
te zijn, ehk inwoner van het land heette Christen, de levens-
vorm kreeg het Christelijk cachet , en ten slotte kom
men zich het miet anders inbeelden, of in de Ianden van het
Christelijk Europa had alIe tegenstelling tusschen de oud-Heidensche
idee en de Christelijke idee zoo in het private als in het pubIieke
leven opgehouden te bestaan. In rechtstreekschen strijd met de
uitspraak van den Christus, dat het een klein kuddeke onder de
massa zou zijn ; dat de meesten door de breede poort gaan, en
slechts weinigen door de ege poort binnentreden, waande men
een toestand bereikt te hebben, waarin de kudde van den Christus

geheel het yolk, alle personen in dit yolk, em alle uitigen van het

leven onder dat volk omvatte. Het waren alIen, zoo dacht men nu,
Christen-wolken, Christen-staten en Christelijke landen geworden.
Vandaar dat men ten slotte tusschen het burgerlijk leven en het
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kerkelijk leven geen verschil meer zag, en zich zoo van lieverlee
inbeeIdde, dat Kerk en Staat één waren ; dat de Staat een Chris-
elijke Staat en de Kerk een Staatskerk was geworden ; en aIzoo de

Overheid haar zwaard ook bezigen moest, om het onkruid, dat op
den kerkelijken akker opschoot, uit te wiedem. ZeIfs nu mog zijn er
niet weinigen, die niet inzien, hoezeer heel deze beschouwig tegen
de grondgedachte van het Koningschap der hemelen indruischt, en
droomen daarom nog altoos van het herstel van een staat van zaken,

die in de Middeneeuwen verklaarbaar en begrijpelijk, thans ten
eenemale onhoudbaar is geworden. Onhoudbaar daardoor, dat de
heidensche ideeën, die in de Middeneeuwen schier geheel onder-

d rukt waren, deels onder het Humanisme, maar vooraI aIs gevolg
der Fransche Revolutie het hoofd weer opstaken, opnieuw breeden

nhang wonnen, en er ten slotte in slaagden de publieke opinie
m eerendeels aan haar zijde te krijgen.

)it had vanzelf tengevolge, dat er in den boezem van elk krachtig
levend volk steeds meer partij tegen partij kwam over te staan.
De aanhangers van de oud-Heidensche idee sloten zich aaneen, om
get eel het Staatswezen in den door hen gewenschten vorm om te
gieten, en mannen van Christelijken huize stelden zich daar-
tegenover, om de Christelijke idee te doen zegevieren. Zulk een
partij komt niet uit een te veroordeelen streven op, maar is nood-
zakelijk. De Christus verschijnt niet, om het bestaande goed te
keuren, maar als een steen des aanstoots en een rots der ergernis.
Hij is gekomen niet om den vrede, maar om het zwaard te bremgen.
Wat hij wil, staat tegen hetgeen de wereld wil over. Daardoor bindt
hij tegen die wereld den strijd aan, en waar zijn gemeente ook
optreedt, zoolang ze hem trouw blijft, moet ze die tegensteIling
voelen en doorzettenr Groen van Prinsterer sprak daarom zoo terecht

vam le parti du Dieu vivant, van de parinj van den Ievenden God,

die principieel overstaat tegenover hen, die alle gezag en macht
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uit den mensch afIeiden, en het leven naar het ideaal, dat de wereld
najaagt, willen inrichten. Niet aanstonds intusschen is het in de
Europeesche landen tot die scherpe tegenstellig gekomen. Wel
kwam het telkens uit, dat ook op staatkundig terrein levensopvatting
tegenover levensopvatting stond, maar aanvankelijk leidde dit niet
tot een worsteling tusschen de diepste levensbeginselen. Er was
wel verzet tegen het nieuwe, dat sommigen wilden doordrijven, maar
veelmeer uit eigenbelang en uit vasthoudendheid aan het oude. Dit
maakte den strijd onzeker. Het gig niet om het behoud van het
bestaande, dat veelszins in merg en been vergifingd was, en zoolang
de Christenen, in welk land ook, niet anders bedoelden dan, in het
gevolg van dit reactionair conservatisme, tegen het moderne streven
den strijd aan te binden, was men gerust in Sion, en bedierf zijn
eigen zaak. Toch moesten we ook die periode doormaken, tot het
geloof weer opwakkerde, een dieper onderzoek naar de beginselen
werd ingesteld, en men allengs tot helderder inzicht kwam, hoe
het vroegere schijn-Christendom in den Caesaropapisinschen Staat
en in de Staatskerk ons niet redden kon ; hoe veeleer de vahsche
toestanden, hierdoor in het leven geroepen, radicale verbeterig
eischten ; en dat men weI naar een nieuwen toestand op weg moest,
maar juist in dien nieuwen toestand uit eigen Christelijke beginselen
hetgeen komen moest had of te leiden. Hierdoor eerst zijn de
Christenen van de reactie van het conservatisme losgeweekt, en als
zelfstandige partij opgetreden.

Thans worden dan ook steeds meer de Christelijke ideeën en de
oud-Hollandsche ideeën op staatkundig gebied uit elkander geward,
en valt daarmee het lijdelijk en tijdelijk verzet van het Conservatisme
vanzelf weg. Tegenover elkander komen nu te staan, lo. eenerzijds
het geloof in God als de bron van alle gezag en leven, en de
zondige memsch, die beweert uit zichzelf het staatsleven te kunnen
opbouwen ; en 2o. anderzijds de voorbereidig van het Koninkrijk
der hemelen, gelijk dit onder Christus als onzen Konig in het leven
der volken moet plaats hebben, en het wereldsch ideaal, dat geen
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ander doel kent, dan om het Staatsleven aan eigen welstand en
eigen genot dienstbaar te maken. Hierdoor is zuivering van
den toestand verkregen. De Christenen beginnen ook op staat-
kundig gebied weer uit hun eigen beginselen te leven, em de wereld
stelt hiertegenover steeds krasser een toekomst, gelijk ze zich die

krachtens haar eigen zondige beginselen droomt. Dezem gang nam
het leven niet bij toeval, noch bij vergissig, maar onder het bestel
wan Christus als onzen Koning zelve. Hij was het, die aan den

bagen toestand van wilkeur een einde maakte ; die de beginselen
der wereld en zijn beginselen weer scherp tegenover elkander
stelde ; die in de harten der zijnen meer beslistheid, in hun denken
meer helderheid aanbracht, en die thans weer te midden van het
Ieven der volken zijn Kruis als het teeken heeft gesteld. Zijn ver-
losten, die Iange jaren hem wel eerden als Heiland van zijn Kerk,
maar niet verstonden, dat hij ook als Koning der konigen wih
geëerd worden, begonnen weer hun plicht en roeping te verstaan,
om hun Koning ook op het gebied van den Staat en te midden
van het volksleven te eeren. Dit doel bereikte de Christus ten deeIe
door onder de zijnen te werken en hun mannen te geven, die hen
leiden konden, maar ook anderdeels door de lieden der wereId in
steeds scherper-sprekende excessen hun wereldsche gedachten naar
den voorgrond te doen dringen. Die beide werkten saam, en de
verlevendigig in eigen kring, en de  stuitende excessen van de
tegenpartij, en hierdoor eerst is le parli du Dieu vivant, d.i. de

partij van den levenden God, naar voren getreden, en staat deze
tans schier overal, zij 't ook in zeer onderscheiden vorm, tegen de
partij, die de oud-Heidensche ideeën vernieuwen wil, over.

Dit partijleven stelt uiteraard aan gevaren bloot, waartegen niet
oehoedzaam genoeg gewaakt kan worden, maar op zichzeIf is het
:en normaal verschijnsel, dat op allerlei wijs het Koningschap van
Christus over den Staat weer bevorderen kan. Dit partijleven heeft
)ok het eigenaardige, dat het in steeds breeder kring doorwerkt,
'n steeds meerderen noodzaakt om ook op politiek terrein de
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tegenstelling tusschen de Christelljke en de wereldsche idealen in
te denken. Vroeger hadden de Christenen een Christelijk geloofsleven,
een Christelijk kerkelijk levem, en een ChristeIijk gezinsleven, maar
om hetgeen op publiek terrein omging bekommerde men zich niet.
Na omze vrijmaking van Spanje, en onder het opbloeien van ons
groote Gemeenebest, hebben de Christenen zich bijna niet met het
Staatsleven ingelaten. Ze lieten dit aan anderen over, en voeIden
niets van den verkeerden koers, dien ons Staatsleven alIengs uitging.
Bitterlijk heeft men daarvoor onder de Fransche overheersching
geboet, en mog droever geboet toen de Fransche revolutie-ideeën
hier in de beschaafde kringen steeds meer ingag vonden. Maar
juist die verdrukkig heeft ons gezegend. En thans reeds, na zoo korte
jaren, is een toestand igetreden, dat de ijver voor een Ieven naar
Christelijke beginselen ook op staatkundig gebied in breeder krigen
ontwaakt is, en tot zelfs de eenvoudigsten zich rekenschap beginnen te
geven van wat die Christelijke beginselen op staatkundig gebied van
ons eischen. AIlegs hebben zich vereenigingen gevormd, om die
beginselen toe te lichten en te verbreiden. Mannen van talent zijn
voorgegaan om het Christenvolk daarbij in te lichten. Kennis is
onder alle klassen der Maatschappij verspreid, en wat schade ook
elke nieuwe stembusactie met zich moge bregen, ze heeft dan toch
dit goede en dit schoone, dat op tal van samenkomstem beginsel
tegen beginsel wordt gesteld, en dat ge niet alleen in de steden,
maar evenzoo op het platteland, thams allerwege manmen ontmoet,
vaardig in het woord, vast in overtuigig, en ter dege op de hoogte,
die de eere der Christelijke begimselen bepleiten kunnen. Zoo is het
Koningschap van Christus ook op staatkundig terrein weer aan
het woord gekomen, en in de Staten-Generaal heeft dit de zoo
gewenschte uitwerking, dat daar tegenstand kan geboden worden
aan de onware beginselen, en ook daar allengs meer invloed van
de Christelijke beginselen kan uitgaan.

20
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VIII.

Koloniaal bezit.

En de heerlijkheid des HEEREN zal
geopenbaard worden; en alle vleesch
tegelijk zal zien, dat het de mond des
HEEREN gesproken heeftr

JESAJA 40:5.

N het Kominklijk bewimd van den Christus over de
volken der wereld is van niet minder ingrijpende be-
teekenis het opkomen van het Koloniaal bezit. Koloniën,
door kolonisatie ontstaan, hadden ook in de oude ge-

s( hiedenis een groote rol gespeeld, maar aan deze soort koloniën
lag een geheel andere gedachte ten grondslag. De Grieken, die, na
deg Phoeniciërs, in het stidhten van deze Koloniën een historischen
naam verwierven, bedoelden hun overbevolking in andere streken
te laten koloniseeren en door deze kolonisatie ook wel politieken
invloed in andere gewesten te verwerven, maar toch altoos zóó, dat
de kolonisatie hoofdzaak was en bleef; en zulke kolonisatien

vestigden ze tot hoog in de Zwarte zee en tot aan de Straat van
Gibraltar. Ongetwijfeld poogden ze, evenals de Phoeniciërs, ook
der handel door het sinchten van deze Koloniën te bevorderen,
maar toch was dit meer als gevolg bedoeld dan als hoofddoel. De
Grieken namen geen Koloniën in bezit, maar stichtten ze, en in de
tegenstelling tusschen stichtig en inbezitneming lag het principieel
verschil. De Grieksche kolonisatie bleef dan ook tot het gebied van
de Middellandsche Zee beperkt. Men bleef bij huis, men onderhield
fam Iiegemeenschap, men vierde saam de groote Grieksche feestenr
Wat we daarentegen in de 15e, 16e en 17e eeuw zien gebeuren,
is f eel lets anders. De koloniale beweging van den nieuweren tijd
gaat veeI verder van huis, en drigt door in Azië, Afrika, Amerika
en Australië. Ze zoekt ook wel handel en Oostersche schatten, maar
ze er toch historisch op gericht, om zich het meesterschap over
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uitgestrekte landstreken te verzekeren. In de tropische streken is
dusver aan eigenlijke koIonisatie bijna niet gedacht. Men wil, gelijk
het nu nog op Java heet, niet onder een klapperboom begraven
worden. Door vloot en leger oefent men overheerschig uit, en de
landen van het verre Oosten en van het verre Westen worden aan
het oppergezag van Europeesche Christen-mogendheden onderwor-
pen. AIdus zijn de koloniale Mogendheden opgekomen, waaronder
we eerst Spanje en Portugal, daarna ons land en Egeland zien
optreden, en het eind is, dat Europa het machtige Azië en Afrika
zich cijnsbaar maakt, en in Amerika en Australie zijn eigen leven
overplant. De 16e eeuw, met wat vlak voorafgig in de the, en er
vlak op volgde in de 17e, brengt in elk opzicht het groote keer-
punt in de geschiedenis teweeg. De uitvindig van 't buskruit en
van de boekdrukkunst, met de ontdekking van Amerika en het uit-
breken van de Reformatie, hebben in die periode geheel de gedaante
van ons menschelijk leven gewijzigd, en het was nu in diezelfde
periode, dat ook de groote evolutie viel, die Europa bezit deed
nemen van de opperheerschappij over Azië en Afrika, Amerika en
Australia. Vier werelddeelen tegelijk moesten aan het kleine Europa
het zeggenschap overgeven of althans overlaten. Aan Spanje en
Portugal verbleef de heerschappij over Amerika van het zuiden op
tot aan Mexico ; in Noord-Amerika kwamen wij het eerst, maar
wisten de Egelschen ons te verrassen ; terwijl Frankrijk wel op
koloniaal bezit bedacht was, maar Canada en New-Orleans toch
slechts een tijdlag onder zich hield. In Amerika, dat dun bevolkt
was met Indianen van niet te hooge ontwikkelig, is toen de in-
Iandsche bevolking teruggedrogen, Spanjaarden en Portugeezen zijn
in massa's de rijke Ianden van dat nieuwe werelddeel binnegetogen,
Engeland en Holland volgden gelijke gedragslijn in het Noorden.
Zoo heeft zich in Amerika een geheel nieuw Staatsleven ontwikkeld
van Europeeschen oorsprong, van meet of gekerstend, gelijk Europa
zelf Christelijk was, en tensIotte hebben deze Staten zich van Europa
losgescheurd, en zijn thans omgezet in heel een reeks van zelfstan-
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dige republieken, van de Straat van Maghelaan tot aan de Niagarafalls.
In Afrika en Azië daarentegen houdt 't oude volksleven stand.

Alleen aan de Kaap slaagde een kolonisatie, die zich naast de
Hottentotten en Zulu's weet te handhaven. Wel wordt een goed
deel van de Negerstammen uit Afrika gekerstend, maar niet in
Afrika. Tot Christenen bekeerd en gedoopt zijn schier uitsluitend
de negers, die als slaven naar Amerika verkodht waren, en die,
vóór en na hun vrijmakig, het Christendom aannamen en nu nog
n de besliste belijdenis van den Christus volharden. De negerkerken
in Amerika zijn schier alle beslist orthodox, toonen een warm
Christelijk leven, en leveren het bewijs, dat ook Afrika, mits goed
angevat, zeer wel voor den Christus zou te winnen zijn. In Afrika
zelf daarentegen is zoowel de Portugeesch Roomsche als de Engelsch
Protestantsche missie dusver niet tot eenigzins beteekenende resul-
taten gekomen. In het Noorden van Afrika heeft wel de Islam, maar,
na een eerste korte opbeuring, nimmer het Christendom de inland-
siche bewolkig weten te boeien. En wat het zooveel grootere Azië
betreft, mogen we hier en daar van een kleine Christelijke oäse
kunnen spreken, maar is de overgroote meerderheid der zoo over
talrijke bevolkig nog altoos aan het Paganisme verpand of aan
den Islam met hoofd en hart ovengegevem, Uitkomst van de groote
actie, die in de 15e en 16e eeuw werd doorgezet, werd derhalve,
dat het Christelijk Europa in Amerika zichzelf in landbezit meer
clan verdubbelde, zoodat, met inbegrip van Australia, thans drie
werelddeelen onder het symbool van het Kruis leven, terwijI zich
in Azië en Afrika de geduchte macht van het Heidendom en van
den Islam saamtrok, maar onder erkenning van de machtshoogheid,
die vooral Nederland en Engeland hier wisten door te voeren. Zoo
zwaaide het Christelijk Europa in de nieuwe geschiedenis, en tot in
de vorige eeuw, den scepter over geheel de wereld, die buitem ons

eigen werelddeel lag. Vooral tegen den Turk had Europa nog in
de 16e eeuw een harden strijd te voeren, maar zijn voort-
gang werd gestuit, Europa tegenover den Islam veilig gesteld, em
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ten slotte ook in Turkije zelf genoodzaakt de meerderheid van
Europa als gekerstend werelddeel te erkennen. Tot in het begin
der negentiende eeuw gewende men zich in het Christelijk Europa
dan ook aan het denkbeeld, dat de Christelijke Mogendheden de
geheeIe wereld in hadden, en dat noch het Paganisme noch de
Islam meer een wezenlijk gevaar kan opleveren. Ook in onzen
Archipel waren de eens zoo machtige rijken van Padjadjaran en
Modjapahit, het eerste in 1480 en het tweede reeds in 1474, voor
den Islam gevallen, en de later opgekomen rijken Bantam en
Mataram oefenden nooit van verre gelijken invloed. En zoo trad
dan van lieverlede een toestand in, dat. over 't gemeen genomen,
gezegd kon worden : Europa overheerscht geheel de wereld. Voor
het Kruis buigt aller macht. Drie werelddeelen zijn gekerstend. En
de Islam zoowel als het Paginisme bewijst eere aan de Christelijk-
Europeesche Kruisbanier in Azië en Afrika.

Deze machtsverhoudig sprong te meer in het oog, zoo men
rekende met de verdeelig der bevolkig over de aarde. De twee
groote reservoirs van menschenkinderem zijn nog altoos China en
Voor-Indië, die saam, thans zelfs nog, over de helft van de bevolking
der wereld vertegenwoordigen. China wordt thans reeds op 425
millioen geschat, Egelsch-Indië met de kleinere Egelsche bezitingen
in Azië schat men op 303 millioen zielen. Saâm tellen aIzoo deze
beide coglomeratiën bijna 750 millioen, wat ogeveer de helft is
van de totale bevolkig der aarde. Rekent men daarbij nu Japan,
Formosa incluis, met bijna 55 millioen zieIen, dan blijkt het klaarlijk,
dat in Azië de hoofdmacht der bevolking nog altoos principieel
tegen het Christendom overstaat en dat, waakte die koIossale macht
vroeg of laat op, om zich vereend, als in de dagen der Hunnen en
van Djengis Khân, op Europa te werpen, een harde worstelig
voor de deur zou staan. Juist dit nu maakt het tot zulk een
kenteekenende periode in de geschiedenis, dat deze Paganisische en
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Islamitische macht drie eeuwen lag zelfs geen poging gewaagd
heeft, om zich aan de supnematie van het Christelijk Europa te
ontworstelen. China en Japan trokken zich in zichzelf terug, en
sloten zich binnen de eigen grenzen op, elk verkeer zelfs met de
vreemdelingen liefst mijdend, en in het overige Azië zonken de
Mohamedaansche rijken, Turkije, Perzië en Afganistan, tot machte-

loosheid ineen, terwijl in de rijkste staten van Indie en den Archipel
Engeland en Nederland zich zoo wisten vast te zetten, dat ook hier
ten leste zelfs de zucht tot verzet uitstierf. Een zeldzaam gelukkige
constellatie, die het dubbel gevolg had, dat Europa ogestoord en
yonder vrees zijn eigen Christelijke ontwikkeling kon voortzetten,
n dat van Azië en Afrika niet alleen niets te duchten viel, maar

dat in deze werelddeelen de oppermacht van het gekerstemd Europa
verwezenlijkt werd.

Gaat ge nu na wat de Schrift ons in het Oude Testament leert
omtrent de leiding van het Godsbestuur in de rijken van BabyIon,
Egypte en Perzië, en wel in dien zin, dat het Jehovah is, die feitelijk
het lot van deze landen en volken richt, de gedachten van hun
Vorsten en Konigen leidt als waterbeken, en de geschiedenis van

et toenmalige Azie zoó loopen doet, dat alles aan Zijn oogmerk
t eantwoordt, en dat alle overweldigers hiertoe medewerken, zonder

et zelf te vermoeden, of er zich ook maar één oogenblik van bewust
te zijn, — dan zult ge verstaan, dat ook bij dezen keer van zaken
in de mieuwe geschiedenis de loop der dingen uit hetzelfde Gods-
bestuur moet verklaard worden. Het is noch toeval, noch willekeur,
dat het Evangelie, dat uit Jeruzalem de wereld wordt igedragen,
z ch verplaatst naar Europa, daar tot macht komt, alle Europeesche
volken kerstent, daardoor de hoofdontwikkelig van ons mensdhelijk
geslacht in Europa saamtrekt, en nu voorts deze macht van het ge-
kerstend Europa zoo hoog verheft, dat er eindelijk een periode
intreedt, waarin de Mogendheden, die het Kruis van GoIgotha eeren,
metterdaad de meesteressen van heel de wereld worden, onderwijI
het Paganisme en de Islam zich in de afzonderig der machteloos-
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heid terugtrekken. Dit alles is van Hooger hand alzoo besteld, ge-
ordend en beschikt. God heeft 't zoo gewild. Niet om 't duurzaam
zoo te doen blijven, maar om den invloed van het Evagelie te
toonen, zijn stille doorwerkig mogelijk te maken, en over heel de
wereld zulk een historische periode te doen intreden, waarin de
macht van den Christus over heel de aarde zou gevestigd zijm. Dit
nu beteekent voor het Konigschap van Christus, dat de leidig der
volken, die in het Oude Testament ons geteekend wordt als van
Jehova uitgaande, in de bedeelig van 't Nieuwe Testament uitgaat
van Christus als den van God over heel ons menschelijk geslacht
gezalfden Konig. Men begaat daarom een grooten misslag
zoo men waant, dat het Koningschap van Christus zich uitslui-
tend bepaalt tot de volken die zijn naam eeren. Het tegen-
deel is waar. Alle digen zijn aan den Christus onderworpen.
Hij ontvig alle macht in hemel en op aarde. En of men
rekent met de heidenen in China en Japan of met de Christenen in
Amerika en Europa, het is alles aan den Christus overgegeven. Hij
bestiert aller lot, als zijnde zelf God en in zijn menschelijke natuur
de over al wat mensch beet van God gezalfde Koning. Hij, onze
Konig, is het, die het lot van alle deze volken, de raadslagen van
hun Vorsten en Staatslieden, en de uitkomst van hun worsteling
alzoo beschikt heeft, dat Amerika als een tweede gekerstend wereId-
deel naast Europa optrad, en dat de macht van het Christelijk
Europa in Azië en Afrika steeds hechter gevesingd werd. Men ver-
staat dan ook het Konigschap van Christus niet, zoo men dit enkeh
zoekt in de gemeente der geloovigen. Zijn Koningschap gaat over
heel de wereld uit, en nog in het midden der vorige eeuw kon
gezegd worden, dat hij de macht der Christenvolken over heel
het aardrijk tot vohkomen triomf had gevoerd.

Toch was miet dit het einddoel van zijn KoninkIijk bestel, en
zoo in Europa zelf als in de landen buiten Europa is sinds de
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toestand geheel anders komen te staan. In het Christelijk Europa
kwam de afval. De Fransche Revolutie van 1789 heeft heel

het aanschijn van Europa gewijzigd. Het schijn-Chrisfendom zonk
in, allerwegen waren de echte belijders genoodzaakt zich als minder-
heid terug te trekken. Het werd in het Christelijk Europa zelf een
steeds heftiger strijd tusschen de Christelijke en de teruggekeerde
oud-Heidensche levensopvattig. De kerstening van Europa was te
snel toegenomen. Men had zich met den schijn tevreden gesteld,
i plaats van het Evangelie tot de harten te doen doordrigen, en
de droeve uitkomst was, dat in Europa zelf de fakkel van twist en
tweedracht, met het oog op de diepste Ievensbeginselen, opvlamde.
1 egelijkertijd werd de loop der digen zoo geleid, dat de technische
ontwikkeling in Europa een ongelooflijke schrede vooruit deed, en
dank zij die hooge ontwikkeling de oppermacht van Europa tot over
alle deelen der aarde aanvankelljk stand hield. Slechts kon deze
daarom niet duurzaam stand houden, omdat ook de volken van
A allem aanleg bezaten, om deze technische vaardigheid uit
Europa over te nemen, er zich zelve tegen Europa door te sterken,
en hierdoor aanleidig te geven tot een weer krachtig opleven van
het Aziatisch zelfbesef. Reeds kan dan ook gezegd, dat de aloude
strijd tusschen Europa en Azië weer voor de deur staat. Japan ver-
sloeg Ruslamd. In Indië woelt het volks-element tegen het Egelsche
gezag op, en allerwegen vertoonen zich in Azië teekenen van een
nieuw opgewaakt Aziatisch leven, waardoor de groote wereldstrijd
nu reeds naar de Stille Zuidzee verplaatst is. Het Heidendom voelt
zich weer. Tot zelfs in Europa gaan de Boeddhistische missiën uit
en de Theosophie werkt deze beweging in de hand. En terwijl op
die wijze het Heidensche Azlë weer wakker wordt, en droomen van
een machinger toekomst droomt, is er ook in den Islam eem nieuwe
actle te bespeuren, en breidt met name in Afrika de Islam zich ge-
sta dig uit. Reeds nu moet daarom aangenomen, dat de periode van
de overmacht van het Christelijk Europa haar einde nadert, en dat
zoowel op technisch gebied als in de wereId der ideeën, en niet 't

114■4411Wil 	 31111H 	 Hurl 04111 I I di 	 Ai, 	 111 	 01 	 1: If 11400 OMR 	 1



KOLONIAAL BEZIT.	 313

mimst op religieus gebied, de aloude worstelig nogmaals met toe-
nememde kracht opleeft. Amerika staat daarbij aan onze zijde, maar
vervolgt toch eigen utopian. En met klimmende ongerustheid vraagt
men zich af, wat er uit dien chaos staat geboren te worden, als
China met zijn 425 millioen straks Japan in ontwikkelig zal even-
aren en ook Voor-lndië zijn zelfstandigheid zal herwonnen hebben.

Deze geweldige ommekeer van den algemeenen wereldtoestand is
in tweeërlei opzicht aan het Christelijk Europa zelf te wijten. In eigen
land daaraan, dat het den schijn voor lief nam, zonder het Evangelie
in hooger en in lager kring te doen doorwerken, en wat de andere

werelddeelen aangaat, door aan de kerstenig van deze vergelegen
landen zich veel te weinig te laten gelegen liggen. Als men zien
wil wat het Christelijk Europa in de periode van zijn onbetwiste
overmacht in Azië en Afrika had kunnen doen, let dan op wat de
Islam deed. Stormenderhand drigt het thans weer in het midden
van Afrika binnen, en weet den eenen tegenstander na den anderen

aan Mohamed te onderwerpen, terwijI het ook diep in Voor-lndië
en in onzen Archipel zich nog steeds zeer snel en zienderoogen
uitbreidt. En zeg nu niet, dat het Christelijk Europa gelijk doel
nimmer had kunnen bereiken, want de negers in Amerika bewijzen
het tegendeel. Bijna zonder uitzondering zijn de negers in Amerika
allen voor het Christendom gewonnen en zijn nog steeds zeer be-
sIiste en ijverige belijders. En ook in onze Koloniën toont een eiland
als Amboina, dat onze vaderen zeer wel de kerstenig der inland-
sche bevolkig in onzen Archipel met veel meer kracht hadden
kunnen doorzetten. Doch nu nog, op dit eigen oogenblik, ontbreekt
de vaste wil. De Islam heeft geheel Java, een goed deel van Sumatra,
en tal van onze eilanden reeds weten te veroveren. Alleen
in de verstafgelegen buitenbezittigen hebben we nog met

Animisme, met Hindoeisme en Boeddhisme te doen. Hadden we nu,
na ook onder deze bevolklng onze macht te hebben uitgebreid, ons
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als één man op deze streken geworpen, om ze voor het Christendom
II 
te winnen, zoo spelt alles ons, dat in betrekkelijk korten injd alle
deze streken voor het Christendom zouden gewonnen zijn, en dat
de bevolkig van deze streken, na eenmaal gekerstend te zijn, in
onzen Archipel onze nationale macht op zeer beteekenende wijze
zou gesterkt hebben. Men weet toch, hoe het eenmaal gekerstend
Amboina ons nog steeds onze beste en trouwste manschappen voor

ons lndisch leger biedt. Volgen wij nu hier de tactiek der
ont-houding dan snelt de Islam ons vooruit, weet door zijn Hadjihs en
koopliedenvzendelingen in minder dan geen tijd ook deze streken

voor Mohamed te winnen, en maakt alle latere missie voor ons zoo

goed als ondenkbaar. Dit nu voelen de Zendingsvrienden niet genoeg.
Ze achten nog altoos, dat op Java de hoofdslag zal worden geslagen,
ets wat stellig niet zoo is, en de actie der Rijnsche zending onder

de Batakkers nu daargelaten, is onze missie in de Buitenstreken nog
'eel te onbeduidend, om op een algeheele kerstenig van deze

bevolkig kunnen rekenen. En ook ons Gouvernement durft niet

doortasten, l staat het vast, dat niets zoozeer als de kerstenig van
deze streken ook de Gouvernementeele macht sterken zou. Reeds

lang had de Regeering de Zendig juist in deze Buitenbezitinngen
veel sterker moeten aanmoedigen, met name door de gemeenten, die
aldaar ontstonden, als zelfstandige inlandsche gemeenten te erkennen,
en ze voor Naar eeredienst door tractementsvenleenig te steumen.
Zoodra er zulke gemeenten, buiten bezwaar van de Zendingskas,

gesticht waren, kon de missie dan weer dieper het land in trekken,
en streek na streek kon gekerstend worden.

Tot op zekere hoogte moet dan ook met zelfbeschamig erkend,
dat de Roomsche missies veel doortastender zijn te werk gegaan.
Vat ze in China tot stand brachten is nog monumentaal. Op de
Philippijnen deden ze desgelijks, en dat heel Zuid- en

Midden Amerika thans gekerstend zijn, is aan Naar onverdroten ijver te
danken; een ijver, die door de Regeeringen van Spanje, Portugal en
Frankrijk steeds met voorliefde werd gesteund. De practische koloniaIe
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Mogendheden daarentegen, dit mag niet verheeld, waren veel meer
op koopmanschap en stoffelijke winst dan op kerstenig van deze
Ianden bedacht. Men deed wel iets, maar niet genoeg. De drijf veer,
die deze Mogendheden bewoog, was niet veerkrachtig genoeg, en
vandaar dat men met het Heidensch of Mohammedaansch blijven
van zijn Koloniën vrede nam. Een valsch begrip van gelijkheid en
broederschap leidde er vaak zelfs toe, om het voor den Islam tegen
de missie op te nemen, en ook in onze Koloniën geldt nog steeds
voor velen de regel, dat eerbied woor den Islam ons eer nopen
moet om den missionairen ijver te matigen, dan om dien aan te
vuren. Dit nu is steeds geweest, en is nog, een onvergeeflijke fout.
Men heeft niet verstaan, dat de Europeesche overmacht over deze
streken ons niet gegund werd ten eigen profijte, maar dat ze onder
de beschikkig van Christus' Koningschap een hooger doel had, dat
de eere van onzen Koning moest verhoogen. Drie eeuwen lag is
de kans ons schoon gelaten. In die drie eeuwen had een machtig
werk tot stand kunnen komen, en met name de Protestantsche
koloniale Mogendheden zuIlen er de verantwoordelijkheid voor
dragen, dat ze een zoo groot deel van deze drie eeuwen verspeeld
hebben, en, afgezien nu van wat ze stoffelijk aan profijt hebben
igeoogst, den drang van een hartstocht niet hebben gekend, om

de eere van den Christus ten volle im deze Heidensche en Moham-
medaansche streken te doen doordringen. En zelfs van de missie
moet gezegd, dat ze veel meer gedreven werd door de zucht om
de enkele zieIen te redden en te bekeeren, dan door het heilig
enthousiasme om de eere van den Christus in deze streken en Ianden
te doen doorbreken. Veel meer de liefde voor den Moor en Indiaan,
dan de liefde voor Christus is haar prikkel geweest, en daaraan juist
is het te wijten, dat de zegen der missie nog zoo weinig aan ge-
heele stammen en streken ten deel viel. In Europa zeIf is het de
gang van zaken geweest, dat geheele stammen en streken tegelijk
gekerstend werden, en eerst uit deze kerstenig van geheele volken
en streken is Iater het dieper doordringen van het Evangelic tot de
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enkele zielen opgekomen. Had men ook op Europa de methode der
egenwoordige missie toegepast, nooit zou heel Europa gekerstend

Waarom zou men dan op de volken van Azië en Afrika niet
geIijke methode mogen toepassen ? Doch wie de houding van onze
Christenboeren in Zuid-Afrika tegenover de negers nagaat, voelt,
hoe ook onder de Boeren de hooge drang, om deze stammen voor

c en Christus te winnen, om niet meer te zeggen, althans veel te
zwak sprak. Zijn in Amerika alle negers gekerstend, waarom konden
ze dan ook in Afrika niet in massa voor het Evagelie gewonnen zijn ?

Ook op koloniaal gebied zal men zich daarom veel meer dan
dusver met het Konigschap van Christus hebben in te laten. Is alle
macht in hemel en op aarde aan den Chrisfus overgegeven, dan

staat het vast, dat het onder 't bestel van onzen Konig is, dat
n de Mogendheden van Europa zoo uitgebreide bezittingen zijn

toevertrouwd. Dan hebben ze er meê te rekenen, dat niets haar
het voortdurend bezit van deze rijke Koloniën waarborgt. Dan
hebben ze te verstaan, dat ze alleen door den Christus ook in deze
Koloniën te dienen zich meer duurzaam van dit bezit verzekerem.
En dan hebben ze, vooral met het oog op eigen toekomst, er mee
te rekenen, dat, komt vroeg of Iaat de ure, dat deze bezitingen
hun toch ontvallen, ze aan Christus als onzen Koning rekenschap
zullen hebben te geven van hetgeen ze met deze bezittigen voor

eere en voor zijn Koningschap hebben gedaan. Aan den patriarch

Abraham gaat reeds de heilige profetie uit, dat eens alle volken in
zijn zaad zullen gezegend worden. Heel de profetie aan Israel door
gaa: de verkondigig van de toebregig der Heidenen. Moor en Tyriër,
Egyptenaar en Pers zullen zich tot God bekeeren. Het streeft alles
naar het Koninkrijk der hemelen, en het Koninkrijk der hemelen stoort
zich niet aan de indeeling in staten, maar doelt steeds op heeI
ons menschelijk geslacht in zijn wollen omvang. Door niets
zoozeer aIs door het koloniaal bezit is die groote, rijke gedachte,
dat het om heeI ons mensdhelijk geslacht gaat, tot de conscientie
der gekerstende volken gebracht. He is het bestel van onzen Koming
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geweest, dat ons met deze verwijderde streken in aanrakig
bracht, en ook in de bewoners van deze streken medeleden van
het menschelijk geslacht moest doen eeren. Zelfs voor de Joden komt
eens de tijd, dat ze weer in grooten getale voor den van God over

Sion gezalfden Konig buigen zullen, en daarom zijn de Joden in
massa uit Afrika en Azië weggevoerd, en in het Christelijk Europa
als opgesloten, opdat ze niet door het Heidendom zouden worden
verleid en niet voor den Islam buigen zouden. Wanneer hun ure
komen zal, weten we niet, maar hun bestendig voortleven, zelfs in
een aantah van twaalf millioen, zegt ons toch, dat hun nog een toe-
komst wacht. Zoo gaat het bestel van onzen Koning over heel de
wereld. Van Hem is ook het koloniaaI bezit uitgegaan. Door dit
koloniaal bezit is mede op het leven der Staten van Europa ige-
werkt. Wat zou ons land zonder zijn Koloniën zijn geweest? Maar
daarom kan niet genoeg ook op onze verantwoordelijkheid worden
aagedrongen. Aan het brutaal exploiteeren van onze Koloniën is
nu, Gode zij lof, een einde gekomen. Er heerscht thans meer toeleg
om het geluk en de ontwikkeling van de volken, die onder onze
oppermacht leven, te zoeken. Maar nog altoos houdt bij maar al te
velen het besef stand, dat dit goede alleen in tijdelijke welvaart
moet worden gezocht, en dat de hoogste zegen voor een yolk het
Evagelie van onzen Konig is, vindt nog altoos, zelfs onder de
raadslieden, die Europa's Staten leiden, tegenstand.
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IX.

Het Internationalisme.

Ons bekend gemaakt hebbende de
verborgenheid zijns willens, naar zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen
had in zichzelven.

Om in de bedeeling van de volheid
der tijden wederom alles tot ea te
vergaderen in Christus.

EFEZE 1 : 9 en 10a.

1 ....,,,...,...,,,
1 OT,` !:,,,,,.. 4
1

,,r.v...p-.•.-..v 

ET Koninkrijk der hemelen lost de onderscheidene Staten
en volken weer in de eenheid van ons menschelijk geslacht
op, in verband waarmee ook de reeds zoo krachtige
internationale beweging hier ter sprake moet komen. De

apostel betuigt ons, dat het „alles weer bijeenvergaderen" wat uiteen
gevallen was een der gewichingste mysteriën van Gods raad is.
Wel staat wat Paulus desaagaande betuigt met het internationalisme
niet geheel op dezelfde lijn, maar toch wordt het beheerscht door
eenzelfde grondgedachte. Voor den apostel gold het de tegensteIling
tu ;schen Israël en de volkeren, bij het internationalisme de tegen-
stelling tussdhen de natiën en volken onderling ; maar l is hier
ve rschil in de tegenstelling, toch komen beide hierin overeen, dat
ze in de gedeeldheid igaan en tot eenheid komen willen. Zoo lezen
we in Ef. 1 : 9, dat de apostel zich verrijkt gevoelt met de kennisse
van „de verborgenheid van Gods wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk
Hij voorgenomen had bij Zich zelven", en dit mysterie bestond
hierin, dat God voorgenomen had „om in de bedeelig van de
volheid der tijden alles wederom tot één te vergaderen." In het

tweede hoofdstuk komt de apostel er op terug, en zegt in vs. 14 :
„W ant hij (Christus) is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft,
en den middenmuur des afscheidsels heeft verbroken". En in Ef.
3 : 9 wijst hij er ten derden male op, hoe alle verlosten moeten
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„verIicht worden, opdat ze mogen verstaan, welke de gemeenschap
der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest
in God, welke alle digen geschapen heeft door Christus Jezus".
Zoo doelt alles op het wegvallen van den scheidsmuur, op het
weer bijeenvergaderd worden, en op vernieuwing van gemeenschap.
De taaleenheid van den Pinksterdag komt altoos weer tegen de
spraakverwarrig van Babel over te staan. Christus blijft de Zoon
des menschen en God heeft de wereld lief. En het ofler op Golgotha

is gebracht niet voor onze zonde alleen, maar voor de zonde der
geheele wereld. De Kerk van Christus op aarde kan en mag daarom
niet anders dan oecomenisch en internationaal zijn. Het Koninkrijk
der hemelen draagt geen nationaal of ethnologisch maar een algemeen
menschelijk karakter, en l wat meewerkt om de breuke, die de
zonde in de eenheid der menschheid sloeg, weer te helen, kan

mede strekken om de kennisse van het Koninkrijk der hemelen te
bevorderen. Het is dan ook opmerkelijk, hoe de Vredes-beweging,
die in het Internationalisme zoo sterk naar voren treedt, van een
godsdienstig-Christelijke secte is uitgegaan, namelijk van de Kwakers,
die op hun beurt weer tot de algemeene groep van de Anabaptisten
behooren. Ook de Kwakers braken met de Overheid en het burgerlijk
bestuur. Ze bedoelden, geheel afgescheiden van den Burgerstaat,
in eigen kring een soort hemelsch leven reeds hier op aarde te
kunnen aanvangen. Ze veroordeelden daarom de Overheid, den eed
en het zwaard, en legden onvoorwaardeIijk elken oorlog onder den

ban van hun woord. Ze wilden dus wel ter dege het Koninkrijk
der hemelen thans reeds op aarde verwezenlijken, en lieten in dien
zin hun vredegeroep uitgaan. Nu nog zijn de Bapinsten, de Ana-
baptisten, de Kwakers, de Doopsgezinden, of wat groepen meer
zich in dezelfde richtig bewogen, de groote woordvoerders onder
de dusgenaamde Pacifisten, en zonder overdrijvig mag gezegd,
dat het juist de Pacifisten zijn, die de internationale aaneensluitig
van de natiën en volkeren het sterkst bevorderen en het warmst
bepleiten. Zelfs in oorsprog is er alzoo wel ter dege verband
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tussdhen den ingang van het Evangelie in de wereld, en de inter-
nationale beweging, die thans zoozeer de aandacht trekt. Het Mys-
ticisme, waartoe ook de Baptistische bewegig behoort, beging
steeds de fout, dat het de verwerkelijking van het Koninkrijk der
hemelen nastreefde door zich naast en buiten de wereld te plaatsen,
in plaats van het zuurdeesem in de drie maten meels te Ieggen en
het meel te laten doorzuren; maar aan de grondgedachte van het
Koninkrijk der hemelen, dat het alles weer bijeen moet vergaderd
worden, bleef het trouw.

Maar hoe bezield ook telkens nog dat mystieke eIement in de
internationale actie meespreekt, toch bespeurt mem aan alles, dat
het tegenwoordig Internationalisme uit den drang van het leven zelf
is opgekomen. De grenzen tusschen yolk en yolk zijn alIengs ver-
flauwd. Tusschen staat en staat staan ze nog scherp afgeteekend,
en nog steeds zou uit schending van de staatsgrenzen een oorlog
kunnen opkomen, maar de grens tusschen de volken is op verre
na niet meer wat ze eertijds was. Men komt te gemakkeIijk bij
elkaar, om elkander geheel vreemd te blijven. De nog altoos zich
versnellende communicatie neemt steeds toe, en breidt zich steeds
meer uit. Voor het bezoek aan vreemde landen vindt men in die
landen alles op zijn ontvangst ingericht. Speciale bureaux bieden
ich zelfs aan, om wat op reis en verblijf betrekkig heeft zóó
afdoende voor u te regelen, dat ge u met niets hebt in te Iaten,

gevolg waarvan is, dat men elkander, over en weer, met breede
scharen van reizigers als overstroomt. Naast deze reiscommunicatie

staat de communicatie der gedachten, en zelfs de gesprekken door
post, telegraaf en telefoon. Elkanders talen leert men aan, em spreekt
ze spoedig met niet geringe gemakkelijkheid. Dit weer geeft over
en weer toegang tot elkanders taalschat en letterkunde en weten-
schappelijken arbeid en geestelijke bewegigen. Zoo weet men van
elkander af. Men voelt zich bij elkander thuis. Dit Ieidt tot weder-
zijdsche aaneensluiting en waardeering. Gevolg waarvan is, dat
men, vreemdeligen bij zich ontvangend, of in het buitenIand bij
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vreemden genoodigd, saam vergeet dat er nog verschil en onderscheid
bestaat, en zich bij oogenblikken ééns lands kinderen gevoeltr

Toch is niet eerst uit de snelle, goedkoopere en meer uitgebreide
communicatie dit besef van saamhoorigheid der volken opgekomen.

Zelfs lag dit besef van oudsher reeds bezegeld in het dusge-
naamde Volkenrecht. Reeds in de Instituten van het Romeinsche
recht stond het uitgesproken, dat de Jurisprudentie rust op de
kennis niet alleen van menschelijke, maar ook van Goddelijke zakenr
„Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia". Zoo
sprak men dan niet alleen van een burgerlijk recht, dat wederom
in een publiek en privaat recht uiteenviel, maar eerst zelfs van een

natuurrecht en een volkenrecht; van een natuurrecht, dat zelfs aan
de dieren met de menschen gemeen was, en dan van een volken-
recht, waar alle volken zich in hun onderling verkeer aan hadden

te onderwerpen. Dit volkenrecht heeft men steeds wel moeten
erkennen. Zoodra eenmaal Staat naast Staat optrad, kwamen beide
vanzeIf op allerlei punten in aanraking, tusschen beide konden ge-
schillen over rechten en belangen rijzen, en ook l leidde dit tot
een oorlog, aan dien oorlog kwam toch een einde, en als men dan

vrede sloot, ontstond vanzelf een volkenrechtelijke band. Zelfs voor
het voeren van den oorlog gevoelde men alras, dat zekere alge-
meene beginselen behoorden vast te staan, zoo de krijg een men-
schelijk karakter zou bewaren en de met elkander worstelende
volken niet met het elkander verscheurend wild gedierte op één
Iijn zouden komen te staan. Maar al bouwde zich dit volkenrecht
op uit gesloten tractaten, die tractaten moesten toch de uitdrukkig
zijn van zeker voor alIe volken geldend recht, en dit volkenrecht
moest vastliggen niet in een wetboek, niet in een besluit, maar in
het gemeen gebruik, dat door alle volken op grond van een

gemeenschappelijke overtuigig geëerd werd. Hierin nu lag de

feitelijke uitspraak, dat alle Staten erkenden, hoe er nog een hoogere
21
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macht dan de Staatsmacht bestond. Zoo wees het volkenrecht
onmiddellijk op een Goddelijken wetgever. Ook l kon een splitsing
in Staten niet uitblijwen, en l moesten de volken over de aarde
verstrooid wonden, elk volk en elke Staat bleef toch altoos een
brokstuk van het ééne menschelijk geslacht. Het ééne lichaam der

menschheid was gescheurd, maar niet te niet gedaan. Van die
eenheid bleef de heugenis naleven en nawenken, en zoo dikwijls
men geroepen werd om ten deze te handelen, besefte men over
en weer, dat hier niet bloote willekeur en overmacht kon gelden,
mar dat er altoos zekere menschelijke rechten bleven gelden, die
men beiderzijds te eerbiedigen had.

De drang om dit volkenrecht nader te regelen en aan dit volkenrecht
meerdere vastheid te geven, heeft dan ook in den loop der historie her-
aaldelijk geleid tot het bijeenkomen van afgevaardigden van

meerdere Staten, om onderlig den vrede te bewestigen en weder-
z jdsche verhoudingen te regelen. Herinner u slechts het groote
Weener congres na de dagen van onrust, die de eerste Napoleon
over Europa en Afrika bracht. Zelfs beproefde men toen een heilige
Alliantie te sinchten, die in hooger beginsel geheiligd zou zijn, en
waarbij de machtigste Keizers en Koningen zich verbonden, om
ee n toestand van orde onder de volken wan Europa te verzekeren.
Doch ook hierbij bleef men niet staan. Men begreep, dat de
onderscheiden Staten zeer wel allen saam op een conferentie genoodigd
konden worden, om saam elkanders welstand en den algemeenen
vredestaat te bevorderen. Rusland's Tsaar nam in 1899 hiertoe het
in tiatief, en zoo Imam de eerste Vredesconferentie in Den Haag
saam, die wel bitter teleurstelde, inzoowerre haar pogig om den
odrlog te stuiten, geheel mislukte, maar ook zoo bracht ze toch
di goede, dat de neiging opkwam. om althans geschillen van
or dergeschikten aard voortaan niet met het zwaard uit te vechten,
max door een Hof van arbitrage te doen beslissen. Hierdoor toch
werd dit goede verkregen, dat zich met gemeen accoord een soort
macht vesingde, die boven alle Staten stond, en van hooger stand-

14.11141ei .■■.I I 	 ! II H 	 Ia NpI 114IFI 1141 	 411 	 II INVII*NP1111.1,01



HET INTERNATIONALISME. 	 323

punt de verschillen tusschen de verschillende Staten tot beslissing
kon bregen. Niet dan langzaam breidde zich sinds onze eerste
Vredesconferentie dit denkbeeId uit. Maar ook de tweede conferentie

bracht ons toch weer iets verder, en men mag verwachten, dat
straks een derde conferentie aan dit gemeenschappelijk streven nog
meerdere vastheid zal waarborgen. En dit te meer, overmits men van
geheel andere zijde nog een geheel anderen stap in gelijke richtig
gedaan heeft, om namelijk ook het privaatrecht van het ééne volk met
het privaatrecht van de overige volken tot betere aansluitig te
bregen. Het steeds toenemend verkeer onder de volken leidt er
gedurig toe, dat thans dit privaatrecht van het ééne land met dat
van het andere land in confIict komt. Vandaar de behoefte om ook
hiervoor een gemeenschappelijken regel te zoeken. Zoo heeft men
dan ook met dit doel de afgevaardigden van de onderscheiden
Staten bijeegeroepen, en is men er nu reeds tot op zekere hoogte
in geslaagd, om zekere afspraken te maken, die voor alle aan deze
bespreking deelnemende landen gelden, en waardoor de vreemdeIig in
het land van zijn tijdelijk verblijf de in zijn eigen land verkregen rechten
beter verweren kan en kan doen gelden. Zoo is derhalve ook op
het gebied van het Recht een veel nauwer verbinding der volken
tot stand gekomen dan eertijds gold, is hierdoor veel oorzaak tot
wederzijdsche verbittering weggenomen, en strijken vriendschappelijke
overeenkomsten steeds meer de plooien en oneffenheden in de

wederzijdsche verhoudingen weg.

Een derde internationale bewegig sloot zich l spoedig hierbij
aan, die van de wetenschappelijke, arinstieke en oeconomische
Cogressen. Wetenschap en kunst konden zich bij Naar onderzoekingen

niet tot een enkel land bepahen. Beide voorwerpen van studie
omvatten heel de natuur, heel het wereldleven, heel het werelddenken
en heel de wereldkunst. En evenzoo gevoelden landbouw, nijverheid,

handel en scheepvaart steeds sterker behoefte, om gemeenschappelijk
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aller belag te onderzoeken, en voor de actie op elk terrein zekere
gemeenschappelijke maatregelen vast te stellen. Steeds hebben dan
ook deze wereld-congressen zich vermenigvuldigd. Hun aantal telt
nu reeds ver over de honderd. En waar deze Cogressen
aanvankelijk losse bijeenkomsten waren, die bijeenkwamen en weer

uiteengingen, is l meer de drag opgekomen, om deze Iosse Con-
gressen op vasten voet te regelen en meer geregeld te houden. Er
zijn er nu reeds, die elk jaar op vaste injden saamkomen. En hieruit
is dan weer de behoefte opgekomen, om voor deze Congressen vaste
bureaux in te richten, liefst met een eigen gebouw en een eigen
vast bestuur. Ook het aantal van deze wereldbureaux neemt steeds

toe, en veilig kan gezegd, dat er bijna niet é'én belag meer denkbaar
is, van wat aard ook, dat niet zijn eigen bijeenkomsten in het leven
riep, en niet naar consolideering van zijn Cogressen op weg is.
Zoo ontstond er een gemeenschappelijk wereldleven, gelijk dit vroeger
geheeI onbekend was. Het nationale leven op elk gebied heeft zich
steeds meer internationaal aaneengesloten. Dit internationale leven
neemt steeds meer een eigen plaats in. Het oefent door zijn wereld-
beteekenis vanzelf steeds machtiger invloed op het nationale denken
en doen. Zelfs is het denkbeeld reeds geopperd, om de centrale
bureaux van l deze Cogressen in één centrale stad te vertegen-
woordigen, en zoo deze stad tot de hoofdstad der wereId te maken.
Genève stuurde in die richtig, Bern deed er een worp naar, en
ook in onze Residentie leeft men gaarne in de gedachte, dat de
stad, waar het Hof van Arbitrage, straks het Hooggerechtshof voor
zeebuit, en misschien ook het Hooggerechtshof voor internationaal
privaatrecht zal gevesingd zijn, vanzelf zal zijn aagewezen, om het
centrum of middelpunt van geheel deze internationale beweging te
worden. Dat ook de wereldtentoonstelligen tot op zekere hoogte
in gelijke richtig werkten, behoeft nauwelijks aangestipt te worden.
Dok deze tentoonstellingen toch brachten het nationale product uit
de onderscheiden landen internationaaI saam, en verrijkten de
algemeene wereldkennis.
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Zelfs is men nog verder gegaan, en is reeds niet vreemd meer
aan het streven, om ook de nationale usantiën, de nationale kIeedig
en de nationale taal in wereldusantiën, wereldkleeding en wereldtaal
te doen opgaan. Onder de hoogere standen der maatschappij is er

reeds bijna geen onderscheid meer tusschen de levensusantiën te
Parijs, Berlijn of Weenen. In alle beschaafde landen kleeden mannen
en vrouwem zich in 't gewaad van eenzelfde snit, deeIs door de

mode te Parijs, deels door die te Londen aagegeven. De Chineezen
houden nog vast aam hun oud costuum, maar de Japanneezen kleeden
zich reeds met rok en witte das. En wel heeft onder de lagere
standen, met name ten platten lande, het origineel schilderachtig
costuum, dat allerwegen in verschillenden vorm inheemsch was
geworden, zich nog lagen tijd weten te handhaven, maar ook dit
nationaah costuum begint almeer te wijken, en reeds is de dag niet
verre meer, dat ook dit nationaal costuum nog alleen in een museum
van aninquiteiten of op een gemaskerd feest zal te bewonderen zijn.
En daarbij komt dan nog het Esperanto, de nieuw uitgevonden

wereldtaal, die steeds meer van zich spreken doet, l verder door-
dringt, en het daarheen poogt te Ieiden, dat althans de mannen van
het algemeen verkeer zich aIlen deze taal zullen eigen maken, om
ook het verschil in taal te doen wegvallen. En l is nu dit laatste
een in zichzelf geoordeeld pogen, dat, met den aard der taah in
flagranten strijd, niet slagen kan, toch telt het mee onder de ver-
schijnselen, die ons zeggen, hoever het internationale streven reeds
naar het kosmo-politisme op weg is. Het nationaIe karakter, zoo
wil men, hebben de volken af te leggen. Het moet alles één, gelijk,
en Iotgemeen worden. De wereId-idee neemt de geesten in. Het
eigen land is te klein en te eng, en de steeds im kennis en daardoor
in macht toenemende mensch poogt almeer die nationaIe begrensd-
heid af te schudden, heel de wereld tot het terrein van zijn actie
te kiezen, en als wereldmacht zich in dfe wereld thuis te gevoelem.
Het gezinsleven moet opgaan in het publieke leven. Het publieke
leven moet zich in het wereldleven verliezen. De kosmos beteekent
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de wereld. Van dit woord kosmos is kosmo-politisme afgeleid en dit
kosmopolitisme is bet ideaal, dat thans almeer den „beschaafden"
mensch voor oogen zweeft.

Zoo is ook deze internationale beweging, van wat nobel bedoelen

ook uitgegaan, en hoeweel goeds ze ook tot stand bracht, l spoedig
uitgegleden, en heeft ze tot tweeërlei misstand geleid. Het eerst in
de Sociaal-Democratie, en thans in het streven naar een wereld-staat.

Doel van de Sociaal-Democratie was, de tegenstelling tusschen
Staat en Staat, tusschen land en land, tusschen yoIk en yohk

t e doen vervagen door een heel andere tegensteIlig tusschem
de twee klassen of standen van de maatschappij in alle Ianden.
Kapitalisme en Proletariaat was de naam, waardoor deze twee maat-
schappelijke klassen tegenover elkander werden gesteld, em om wèl
te doen uitkomen, dat deze tegenstellig tusschen KapitaIisme en
F roletariaat over alle grenzen heenschoof, werd de Internationale
de met opzet gekozen naam, om de eenheid van het Proletariaat in
alle landen tot uitdrukkig te bregen. Met de eigemlijke interna-
tionale bewegig, die de eenheid van het menschelijk geslacht raakte,
had deze sociaal-democratische actie niets uitstaande. Ze beoogde
geen eenheid, maar strege tweespalt. Alleen maar, ze wilde geen
strijd meer, zooals vroeger, tusschen land en land, maar in alle Iand
de worsteling om het sociale welvaren tusschen de twee groepen,
waarin ze de bevolking van alle landen verdeelde en splitste. Voor
hair goId niet meer de splitsig van de ééne menschheid in staten,
maar de splitsig van de ééne maatschappij in sociahe klassen.
Want wel sloot ze zich aan bij het streven om de legers en vloten
of te schaffen, mar blijkbaar had dit geen andere bedoelig, dan
om het proletariaat den vrijen oorlog tegen het kapitalisme te geven.
Geen oorlog meer met het buitemland, maar de volksoorlog in het
binnenland. De revolutie met haar geweldenarijen in de eigen steden
en dorpen, en opdat die revolutie slagen mocht, zou er geen Ieger
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meer mogen zijn om tegenover die revolutie het gezag van de
Overheid te handhaven.

En naast deze Sociaal-Democratie, doch geheel van haar afge-
scheiden, kwam het tweede pogen op, om ons den wereldstaat te
verschaffen. Vroeger hadden machinge vorsten en veldheeren gepoogd

één maching wereldrijk te stichten. Daarvan zag men thans af, maar
stelde er voor in de plaats de idee, om alle bestaande rijken en
staten in bondgenootschap met elkaar te verbinden. We hadden in

ons land vroeger zeven provinciën, die tot één gemeenebest confede-
ratief verbonden waren. Op die wijze, zoo achtte men, was even-
goed een wereld-confederatie denkbaar. Amerika gaf reeds het voor-
beeld door het saambinden van 49 Staten, die onder één Cogres
en onder één President leefden, en den naam dragen van Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. Waarom zouden dan ook de Staten van
Europa, straks die van Azië en Afrika, zich niet evenzoo confede-
ratief kunnen verbinden? En was dit eenmaal gelukt, wat zou dan
beletten, dat deze groote bonden der vijf werelddeelen zich op hun
beurt in mieuwe confederatie aaneensloten, en zoo de Vereenigde
Staten der wereld vormden? Dan konden de legers vanzehf afge-
schaft, zou een oorlog onmogelijk worden, en een eeuwige vrede
vanzelf verzekerd zijn 1). Doch l bedoelt men het niet zoo boos,

') Nog onlangs meldden de bladen reeds het volgende :
Niet lang geleden werd te New-York een Liga voor een Wereld-federatie

gesticht, welke ook buiten New-York haar vertakkingen vormde en een groote
bedrijvigheid ontwikkelde. Nu zal, in overleg met deze Liga, in het
Amerikaansche Congres een motie worden voorgesteld, strekkende om de wenschelijk-

heid uit te spreken, dat door de Vereenigde Staten het initiatief worde genomen
om te komen tot stichting van „de Vereenigde Staten van de Wereld."

De motie zal binnen enkele weken In behandeling komen ; zij wordt ingediend
bij den Senaat door een der gezaghebbenden van dat lichaam. In de motie wordt
een breede omschrijving gegeven van de bestuursorganisatie dier „Vereenigde
Staten van de Wereld", zooals de voorstanders zich die denkenr De stichting
der V. S. v. d. W. beoogt in de eerste plaats het voorkomen van oorlogenr
Het uitvoerend gezag zou moeten berusten bij een lichaam, dat den naam zou
voeren van „Internationalen Raad". De verschillende rijken en staten der wereld
zullen in dien Raad vertegenwoordigers hebben, en wel onderscheidelijk drie
leden, twee leden of een lid.
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och spreekt in deze idee niet anders dan eenzelfde gedachte, die
tens de mannen van Babel bezielde, en door de Spraakverwarring
voor altoos opzij is gezetr Zulk een wereldconfederatie is ten eenen-
nale in strijd met geheel den gag der historic ; de menschheid is

niet op ingericht ; ze kan er zich niet toe leenen, en feitelijk heeft
men in deze idee met niet anders dan met een utopie te doen, die
opkwam uit de valsche gedachte, alsof niet de Heere onze God,

mar de mensch de wereld regeeren en over haar lot beschikken zou.

Drie leden zouden hebben : de Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk,
Duitsch-land, Italië, Oostenrijk-Hongarije, China, Japan, Rus!and, Spanje en Turkije.

De overige staten zouden daarentegen in den Raad vertegenwoordigd zijn
n tar den maatstaf van het zielental der inwoners, en wel naar rato van één

voor elke tien millioen zielen boven de Ie tien millioenr
De leden zouden door de eigen regeeringen moeten worden aangewezen en

een bezoldiging genieten van 75,000 gulden 's jaarsr
Zij zouden onschendbaar zijn tijdens de zitting van den Raad, en eveneens

zoolang zij onderweg waren naar den Raad of op de thuisreisr
De stichtingsvergadering zou dienen te worden gehouden in den Haag, terwijI

de wereld-grondwet definitief zou worden, zoodra zij zou zijn onderteekend
deor de Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Duitschland,
Oostenrijk Hongarije en Ruslandr

De eerste vijf jaren van het in functie zijn van den Internationalen Raad
zo a deze kunnen resideeren in een tot dat doel aan te wijzen plaats. Na
verloop van dien termijn zouden „de Vereenigde Staten van de Wereld"

een klein gebied moeten hebben verkregen, waarbinnen zij zich permanent
zouden vestigenr Binnen een jaar na de onderteekening van de wereld-grond-
wet moeten de legers der verschillende staten tot een vast te stellen percen-
tage der bevolkingen worden teruggebracht. En binnen drie maanden na die
onderteekening moeten alle oorlogsschepen ter wereld worden uitgeleverd aan
den Internationalen Raad. Deze zou n.l. niet enkel het recht maar ook den
piicht hebben, eventueel verzet tegen zijn scheidsrechterlijke beslissingen, en
ook mogelijke onlusten in de samenstellende staten .rr met geweld van wapenen

te onderdrukken !
Het leger van de Wereld-federatie zou uit de bevolkingen der samenstellende

sta en worden gerecruteerd, op de basis van een vast te stellen percentage van
var elks zielentalr Indien noodig zou voor de samenstelling van dat interna-
tionale leger de loting worden ingevoerdr

De bestuursbevoegdheden van den Internationalen Raad zouden vooral liggen
op het gebied van de bevordering der Internationale arbitrage. en van het
in de hand werken van de internationale overeenkomsten, voor welker handv
ha% ing en onschendbaarheid de I. R. zou moeten waken.
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Maar om deze beide schadelijke uitwassen mag de internationale
bewegig zelve ons niet onverschilIig laten. Immers ze ligt op den
weg, die de komst van het Koninkrijk der hemelen voorbereidt.
Dit Koninkrijk wan den Christus zal ons de eenheid bregen en
duurzaam waarborgen. In het Koninkrijk der hemelen zal geen
splitsig in staten of volken meer denkbaar zijn. Het is de schep-
pingsidee van het ééne lichaam des menschelijken geslachts, die in
dat Koninkrijk van Christus haar triomf zal vieren. Hoe ook de
zonde die Scheppigsidee van onzen God aagevochten en tijdelijk
te niet heeft gedaan, de Goddelijke idee wordt niet voor goed prijs
gegeven. De zonde zal worden uitgeroeid. In het Koninkrijk der
hemelen zal geen zonde meer geduld noch gekend zijn. En is een-
maaI de zonde te niet gedaan, dan ook de verdeeldheid en splitsig,
die ze als wrage vrucht met zich bracht, en alsdan zal vanzelf de
eenheid van het menschelijk geslacht in het uit den hemel ons
toegekomen Koninkrijk weer in l haar schoonheid schitteren. Al
wat de internationale verhoudigen reeds nu verzachten en gladder
kan maken, ligt daarom in de riching, waarin het Koninkrijk der
hemelen in den loop der historie ons verder leidt. De bitterheid,
wreedheid en onmenschelijkheid, die zoo Iange eeuwen de inter-
nationale verhoudigen gekenmerkt heeft, is uit de zonde en niet
uit God. En daarom, mag thans gezegd, dat deze bitterheid afneemt,
de wreedheid wordt afgekeurd, en deze onmenschelijkheid met
voorbedachten rade wordt bestreden, dan is dit een zegen, die ons
toevloeit van het Kruis. Niet in Azië noch in Afrika zijn deze ge-
dachten des vredes opgekomen en gerijpt, maar in het Christelijk Europa

en in het Christelijk Amerika. Er is in de internationale bewegig
een late vrucht van het Evagelie gerijpt, en ook bij deze vrucht
was Christus de landman. Hij is het, die als onze Koning de volken

alzoo geleid en de volkeren der wereld alzoo bezield heeft, dat de
kracht van aantrekkig het almeer van de kracht der afstootig won.
Onze Konig, aan wien gegeven is alle macht in hemel en op aarde,

heeft de krachten der natuur ter beschikking van den mensch in
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zulk een wondere mate aan ons ontdekt, en ons in eigen hand ge-
geven, dat de communicatie tusschen de volken en staten de vroe-

gere afsluitig verving. Hij heeft igewerkt op de geesten, en ge-
dachten des vredes doen opkomen. Hij is het, die mensch en
mensch nader tot elkander heeft gebracht, en een eenheidsbesef aan

de kinderen der wereld heeft hergeven. Tot dit besef van hooge
eenheid had hij de Christenvolken eerst geleid door onze oecome-
nische wereldkerk, thans deed hij het door ze veel meer dan voor-
heen met elkander in aanraking te brengen, en zachter zeden te
doen zegevieren. Vandaar dat ook in alle landen l wat Christus'
naam hoog houdt zich aan deze internationale bewegig heeft aan-
gesloten, maar steeds zoo heeft aan te sluiten, dat de uitwassen van
deze bewegig door ons worden uitgebannen, en noch de kracht
van het nationale leven, noch het echte patriotisme, waarin onze
sterkte is, er onder Iijdt.

X.

De Staten onderling.

Alzoo zegt de HEERE tot zijnen ge-
zalfde, tot Córes, wiens rechterhand
Ik vat, om de volkeren voor zijn aan-
gezicht neder te werpen ; en 1k zal de
lendenen der koningen ontbinden, om
voor zijn aangezieht de deuren te
openen, en de poorten zullen niet ge-
sloten worden.

JEsAJA 45 : 1.

USVER spraken we van het Staatswezen in 't algemeen,
zonder te letten op de groote verscheidenheid der
Staten en op hun onderlig verband. Die verscheiden-
heid is schier grenzeloos. De drie kleinste Staatjes in

Europa zijn Andorra in de Pyreneën met slechts 50OO inwoners
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voor heel het land, San Marino in Noord-Italië met even 9O0O, en
Monaco aan de Riviera met 19000 inwoners ; en niettegenstaande
de kleinheid van hum oppervlakte en het uiterst gerige aantal van
hun bevolking, genieten toch alle drie deze Staten zoo goed als
volkomen zelfstandigheid, leven onder een eigen Overheid, en staat
een enkele zelfs in consulair verband met het buitenland. Stel daar

nu tegenover de reuzen-Staten Rusland, China en de Vereenigde
Staten van Amerika, en ge gevoelt, hoe beide reeksen, l vallen ze
onder het ééne begrip van Staat saam, toch niet in één adem te
noemen zijn. Maar ook al laat ge deze miniatuurstaatjes ter zijde,
dan nog is in alle werelddeelen het verschil tusschen wat men de
Groote Mogendheden en de Kleine Staten noemt toogevend voor
heel den toestand. Het groote complex voor ons eigen werelddeel
wordt gevormd door zes groote Staten : Duitschland, Rusland,
Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Engeland. Het zijn deze zes Staten,
die zich als de Groote Mogendheden aandienen, en die zich zoozeer

van hun overmacht bewust zijn, dat ze er aanspraak op maken
geheeh den toestand van Europa te beheerschen, en niet gedogen,
dat er tegen hun wil en buiten hun goedvinden eenige verstorig
in de bestaande verhoudigen van Europa zou plaats grijpen. Doch
om en naast deze zes groote Staten sligert zich een geheele reeks
van kleinere Staten, drie in het Noorden, twee op het Iberisch
Schiereilamd, vijf in den Balkan, Zwitserland in het hart van Europa,
en ons Iand met België ten Westen. Reeds door dit groot verschil
nu in uitgestrektheid en in bevolking vormen deze grootere en
deze kleinere Staten, ook afgezien van allerlei ander onderscheid,

een geheel verschillend beeld, waarvan de beteekenis nog nader
bepaald wordt door hun wederzijdsche ligging, hun verband met
de zee, hun hulpbronnen en hun sterkte van Ieger en vloot. Nu
heeft men met het oog hierop Europa wel bij een legkaart verge-
leken, uit zooveel blokjes en blokken gevormd als er kleinere en
grootere Staten zijn, maar natuurlijk gaat deze vergelijking slechts
in zeer oppervlakkigen zin door, en is integendeel de nu in Europa
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bestaande toestand de uitkomst van een verleden van eeuwen, en
is het een geheel complex van oorzaken, dat tot de tegenwoordige

gesteldheid van ons werelddeel geleid heeft ; oorzaken deels van
stoffelijken, deels van geestelijken aard, waarin l te zaam zich een
hooger bestel geopenbaard heeft. Reeds op zich zelf hebben de

kleine Staten een eigen roeping te vervullen en verschilt deze roeping
schier in elk opzicht van de taak, die voor de groote Mogendheden
is weggelegd. Een Engelsch Staatsman heeft eens de kleine Staten

het zout der natiën genoemd, en de historie toont, dat meer dan
én kleine Staat voor onze hoogere ontwikkeling meer tot stand
oracht, dan een veel minden ontwikkeld land van veel grooter

afmetigen. Ieder weet dit van Zwitserland, en nog sterker zelfs
rad oudtijds ons eigen land op den voorgrond. Juist de kleinheid
an zulk een Staat is oorzaak, dat er zich een geheel ander yolks-
even vormt; dat er meer vrije ontwikkelig kan zijn ; en dat het

nationale Ieven er een sterker aaneengesloten eenheid kon bewaren.
Juist dank zij dre ongelijkheid en verscheidenheid leenen nu

deze groote en kleine Staten zich, veel beter dan anders het gevai
ou zijn, tot ineenschakelingr De één munt uit in wat de ander mist.

Juist in hun ogelijkheid vullen ze elkander aan en passen ze in elkaar,
•n wel zoo, dat bij keer in de toestanden ook deze wederzijdsche ver-
oudingen zich wijzigen, en Europa allengs een geheel andere gedaante
aat vertoonen. Zelfs in de ééne negentiende eeuw is die gedaante op

tal van punten geheel gewijzigd. Duitschland en Italië hebbem zich
aaneengesIoten in een Duitsche en Italiaansche nationale eenheid,
gelijk die vroeger nimmer zoo sterk uitkwam. Op het Balkan-schier-
eiland daarentegen zijn tal van kleine Staten van het eens zoo
machtige Turkije afgebrokkeld; België is van Nederland, mog niet

geleden Noorwegen van Zweden gescheiden. Zoo heeft in den
loop der eeuwen de samenstellig van ons werelddeel schier nooit
gerust. Gedurig treedt wijziging van den eerst bestaanden toestand in,

ea gevolg hiervan is volstrekt niet enkel een wijzigig in grond-
gebied, maar in sterker zin nog een wijziging van den invloed, die
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van den éenen Staat op den anderen en van elken in macht toe-

nemenden Staat op den toestand van heel Europa uitgaat. Nu Iijkt
dit óns louter geschiedenis, omdat wij van de feiten eerst kenni s
krijgen aIs ze plaats grijpen, en omdat wij eerst van achteren de

uitwerkig van die wijzigingen kunnen waarnemen. Geschiedkundig
zien we dus een hoogst belangrijk proces plaats grijpen, dat op de
algeheele ontwikkeling van het menschelijk leven van ver reikenden
invloed is. Maar l zien wij de dingen eerst van achteren, nadat ze
geschied zijn, toch ligt achter die gestadige wijzigigen uiteraard
een plan, een raadslag, een Goddelijk voornemen en bestel, dat zich
in den loop der historic verwezenlijkt. De historie Ioopt niet naar
toeval of gril, maar beweegt zich te midden der volkeren en natiën
voort in een vooruit afgepaalde en uitgediepte beddig, waarin ze
haar wateren voortstuwt. En niet dat aIleen van Hooger hand de
richinng wordt aagegeven, waarin de voortstuwing zal plaats hebben,
maar ook de beekjes, die het wafer aanvoeren, en de winddruk, die
deze wateren woortstuwt, komt van Hooger. Het is onze God, die
in de historie der volken zijn raad uitwoert, en alle gegevens schept,
waardoor die raad zal kunnen worden voleind. Het is heeI de
historie door gelijk de Heere het in Jesaja 45 van Perzië en Babylon
uitspreekt : „Ik heb Cores verwekt in gerechingheid en l zijn wegen
zal ik recht maken, want Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb de
menschen daarop geschapen. Ik ben het, Mijn handen hebben den
hemel uitgebreid, en aan l hun heir beveIen gegewen." (vs. 12, 13.)

Schljnbaar geschiedt het al, wat de historie ons toont, enkel door
menschen, maar feitelijk is heel het wereldtooneel Gods machinge
werkplaats, en zijn de vorsten, raadslieden en veldheeren, die de
uitkomsten van die veranderingen tot stand bregen, sIechts instru-
menten in Zijn hand. Niet alleen van de hemelen, maar ook van
de aarde geldt, dat „God aan al hun heir bevel heeft gegeven". Dit
nn komt daarin te duideIijker uit, dat hetgeen plaats grijpt, zoo
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elkens het Iogisch gevolg is van wat in een verafliggend verleden
plaats greep, en wat alzoo de Vorsten en hun raadslieden, die toen
handelden, niet in hun macht hadden. Er is in de historie één aItoos

voortgaande stuwkracht, waarin geheel een reeks van rassen, groepen
n geslachten, zonder van elkaar af te weten, de digen, die nu

t omen, heeft voorbereid. NatuurIijk, wie thans Leven en aan de historie

der volken en Staten arbeiden, kunnen rekenig houden met het
verleden en zich daaraan aansluiten: en hoe juister ze dit doen, hoe
beter hun plannen en voornemens slagen zullen. De mannen

daaren-tegen, die twee, drie en meer eeuwen geleden de digen hebben
voorbereid, die nu uitkomen, hebben wel hun verleden en hun eigen
tijd gekend, maar niet de toekomst. Die was voor hen omsluierd.
E toch, l zagen zij den band niet, die hun eigen doen met den
to ekomstigen stand van zaken verbond, die band bestond toch, en
hi. bestond niet alleen, maar werd met voorbedachten rade door
God gelegd, ten einde er een door Hem gewilde toekomst uit te
doen voortkomen. En l mag nu een enkel verziend man zekere
profetische gave hebben bezeten, om iets van die toekomst te gissen,
de wetenschap van wat de toekomst brengen zou, was toch alIeen
bij den Heere onzen God. GeheeI de profetie van Israël ontleent
hieraan haar hooge beteekenis. Juist door vooraf den loop, dien de
dingen nemen zouden, door Zijn profeten aan Israël te laten aan-

zeggen, heeft God de Heere op geheeI den loop der historie beslag
gele gd. „Verkondigt en treedt hier toe, alzoo sprak „Jehova tot de
volt en," ja beraadslaagt samen : Wie heeft dat laten hooren van
oudsher ? Wie heeft dat van toen af verkondigd ? Ben ik het niet
de Heere ? en er is geen God behalve Mij, een rechtvaardig God,
een Heiland, en niemand is er dan lk". De Heidenen „weten niets".
En het is aIleen in Israël, dat die God zich openbaart, die zeggen
kan „Ik ben de Heere, die gerechtigheid spreek, die rechtmatige
dingen verkondig." (Jes. 45: 19, 21). Voorzeker, de mensch maakt
de historie, maar hij doet dit alleen in den dienst des Heeren, en
bewust of onbewust, in dien dienst des Heeren werkende en hande-
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lende naar Gods vaststaanden raadslag. De Heere onze God neemt
geen bezit van de historie der volken, maar hij kent ook die historie
eer ze kwam, omdat ze komt en komen moet naar zijn Goddelijken
raadslag. Heeft nu de Vader den Zoon verheerIijkt, en onzen Koning
gezet aan Zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en
heerschappij, zoodat hem alIe digen zijn overgegeven en alle macht

in den hemel en op de aarde door hem wordt uitgeoefend, dan
volgt hieruit, dat ook onze Konig de historie kent, eer ze komt,
en ze naar Gods raadslag helpt tot stand brengen. Van God Drie-
eenig is de raadslag der historie, het zijn menschen, die als instru-
menten Gods haar helpen voortzetten, maar dit alles geschiedt door
vorsten en volken onder de leiding van onzen van God gezalfden
Koning, aan wiens voeten het alles onderworpen is, en steeds meer
onderworpen wordt.

Vragende naar het Konigschap van Christus in verband met den
Staat, hebben wij derhalve niet enkel to letten op de macht, die
Christus over Vorsten en Staatslieden persoonlijk heeft, noch ook
enkel op den geest, dien hij in de wet doet opkomen, noch ook
uitsluitend op de tegenstehligen, die hij door het partijwezen in
het hart der volken doet opkomen, en ook niet aIleen op den in-
vloed, dien hij oefent door het Koloniaal bezit der Christenmogend-
heden en door de opwaking van het internationaal bewustzijn, maar

ook wel ter dege op de verhoudig, waarin de Staten onderling tot
elkander worden geplaatst, en op de historische uitkomst, waartoe
deze onderlinge verhoudig van Staten, zoo groote als kleine, Ieidt.
Er worden tusschen die Staten onderhig banden gevlochten van
Hooger hand. Juist deze gevlochten, dan weer losgemaakte, en straks
op andere wijze gevlochten banden, geven wat we noemen de his-
torie der volken. En dit alles gaat toe niet buiten den Christus, maar
door zijn toedoen, naar Gods bestel. Zoo is sinds de Hemelvaart
van Christus geheel de historie der volken het schouwtooneel van

zijn Koninklijke werkzaamheid. lets wat nooit uit het oog mag worden
verloren, of de belijdenis van Jezus' eigen woord, dat alle dingen
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hem overgegeven zijn, en dat hij alle macht in den hemel en op
deze aarde bezit, gaat geheel te loor. Opmerkelijk is het dan ook,

dat Jezus, waar hij het laatste oordeel aankondigde, uitdrukkeIijk
zegt: „En wanneen de Zoon des menschen zal komen in zijn heer-
lijkheid, en l de heilige engelen met hem, zoo zal hij zitten op
zijn troon en voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden, en
hij zal ze vaneenscheiden".

Recht diep gevoelt men deze hooge leiding in de historie der
volken vooral, zoo men let op het raswerschil, dat nog steeds zoo

machtig in de historic werkt. Niets sprigt meer in het oog, dan
de groote tegenstelling, die nog altoos in Europa bestaat tusschen
de dusgenaamde Latijnsche, Germaansche en Slavische volken. Elk
dezer drie groepen van volken leeft een eigen leven, bezit een eigen
karakter, een eigen aard en eigen aanleg, een eigen bestaanswijze,
oie op heel hun bestaan een eigen stempel drukt. Een Zweed
en een Spanjaard, een Duitscher en een Rus zijn, men zou

Mjna zeggen, een geheel ander soort van menschenr Ze ver-
s -.Millen in hun huiselijk leven, in hun religie, in hun le
vensopvatting, in hun idealen, in hun wijze van doen. Het
Zuiden en het Noorden van Europa, het Westen en het Oosten
van ons werelddeel vertoonden daardoor steeds een geheel ander levens-
beeld, en heel de historie van deze drie groepen, ja, de historie van

&eel Europa werd eeuw na eeuw door deze rasverschiIIen
beheerscht. Nu nog werkt dit onverflauwd na, en bij alle groote
gebeurtenissen ziet ge telkens weer dit machtig raswerschil uitkomen,
Iets wat te sterker spreekt, daar deze drie groepen van natiën, zoo
men dieper in de historie teruggaat, toch weer hun opkomst uit
eenzelfden oorsprong afleiden, zoodat de rasvenschillen in Europa
veel, veel zwakker zijn, dan de rasverschillen in Azië tusschen de
Chineezen en de Indianen, en de rasverschillen in Afrika tusschen
de Negers eu de Berbers. We hebben alzoo in dit rasverschil met
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een factor der historie te doen, die naar alle zijden invloed oefent,
en zelfs in dezelfde groepen weer historische variation schiep, b.v.
tusschen de Spanjaarden en Italianen, tusschen de Franschen en
Portugeezen, en zoo ook tusschen de Scandinavische volken en de
volken van Germaansche herkomst in eger zin. Nu hebben deze
rasverschillen zich vastgezet in overoude tijden, en vaak is het
historisch zelfs niet meer vast te stellen, wanneer dit rasverschil is
ingetreden, vooral niet zoo men ook met de kleine variation rekening

houdt. Toch werd reeds in die overoude tijden, toen deze rasver-
schillen en variation pas begonnen te werken, de grand gelegd voor
de historie der volken, die eerst na eeuwen zich verwezenlijken
zou. Niemand der thans levende vorsten of raadslieden heeft hier
jets aan toegebracht. Ze vonden diem bestaanden toestand bij hun
optreden. Zelve met hun volken zijn ze levenslang beheerscht, en
worden ze nog beheerscht door toestanden, aan wier tot stand-
koming ze zelven niets hoegenaamd hebben toegebracht. Het raakt
hier het bloed, en van dat bloed geldt het alle eeuwen door, dat
blood is thicker than water, d.w.z. het bloed spreekt sterker dan de

grootste afstanden die de oceaan schept.
Toch is ook dit bloed- en rasverschiI niet bij geval of zonder

oorzaak opgekomen. Ook dit diepgaande verschil rust in Gods
bestel. Het is God de Heere, die het aIzoo gewild heeft, die het
alzoo verwezenlijkt heeft, en die het alzoo onder de volken deed
opkomen, beginnende bij de spraakverwarring van Babeh. Hiermee
hangt nu wederom saam, dat elk ras, en elke variatie, im zijn eigen
aardigheid een eigen roeping ontving, waarin het geheel ons
menscheIijk Ieven heeft te dienen. Ten gevoIge hiervan is het ééne
yolk meer practisch aangeIegd, het andere meer intellectueel, een
derde meer sentimenteel, een vierde meer aesthetisch, een vijfde
meer technisch, een zesde meer actief, een zevende meer mystiek.
De Oosterling is meer mystiek van aard, de Duitscher meer intel-
lectueel, de Brit meer practisch, en zoo is ook onder de voIkem
geen eenheid van talent en gave, maar heerscht er een allerwegen

22
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zich openbarend verschil en onderscheid. Zoo was het vroeger
tusschen de Grieken en Romeinen, tusschen de Phoeniciërs en
Egyptenaren, en zoo is het nog steeds tusschen de volken die in
Europa en Amerika den toon aageven. Naarmate nu deze zoo

cnderscheidene eIementen krachtiger of zwakker op geheel het
Europeesche leven inwerken, vertoont zich de historie van dit leven
in de onderscheidene perioden in een zeer verschillend beeld.

Geheel anders was de toestand, toen Spanje den toon aangaf, weer
anders toen onder Lodewijk XIV Frankrijk den loop der historie
bepaalde, hij werd weer anders toen Egeland zijn stempeI op ons

leven drukte, en opnieuw namen alle dingem een keer, toem Duitsch-
land zich tot macht verhief en een l doordringender invloed op
lht el ons Europeesch leven begon uit to oefenen. AIles hing en
hangt alzoo van den Ioop der historie af, welk yolk, met weIk
talent begaafd, in een bepaalde periode der geschiedenis vooraan
sta at en zijn hoog gezag in de weegschaal werpt. De Fransche
geest werkt geheel anders dan de Spaansche, de Engelschen oefenen
een geheeI anderen invloed dan de Franschen, en nu weer is 't de
Duitsche geest die toogevend werd, op een gebeel ander register
spelend. En nu werkt zeer zeker ook hier de mensch in mede,
mar toch ook hier nooit anders dan als instrument, en wel als
instrument in den dienst van een Hoogere Macht, die ongezien
alle digen leidt en beheerscht. Steeds is derhalve de eigenlijke

werker van de historie niet hier beneden, maar daarboven, en het
groote werk, dat van Hooger hand op aarde gewrocht wordt, is
niet een telkens nieuwe opzet, maar één doorIoopend werken, dat
reecs voor eeuwen voorbereidde, wat nu uitkomt.

Nog sterker spreekt dit, zoo ge rekent met de machinge
gebeurtenissen, die in Europa's historie den grootsten keer tot stand
brachten. Denk slechts aan de Volksverhuizig, die den vah van
het aloude Romeinsche Keizerrijk tegevolge had, en den grond
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gelegd heeft voor de opkomst der meeste Staten in ons werelddeel.
Onder de voIken, die toentertijd uit Azië Europa binnentrokken,
was een algemeene bewegig ontstaan, om het werelddeel, waarin
ze geboren waren, te verlaten, en naar het ogekende Europa heen
te trekken. Wie nu heeft deze volken daartoe gebracht, niet één
volk, maar heel een groep van volkeren, zoo dat het ééne achter
het andere optoog ? Wat wisten die volkeren van Europa of ? wat

schonk hun waarborg dat ze niet door de Romeinsche legioenen
zouden verpletterd worden ? Er moest onder die volkeren een
nieuwe geest zijn opgekomen, die hun vroeger vreemd was, die
geest moet allen tegeIijk hebben aagegrepen, en in hen tot een
onweerstaanbaren drang zijn geworden, waaraan ten slotte geen
enkele stam meer weerstand kon bieden. Waar ze juist heen zouden
trekken, ze wisten het niet. Het eene yoIk schoof achter het andere
op, en, in Europa binnengetrokken, hebben ze zich tot diep in
Spanje en tot hoog in het Noorden verbreid en verspreid, zonder
te weten waar ze zich duurzaam vestigen zouden. Er moet dus wel
van Hooger hand een geest in deze volkeren zijn uitgezonden, om
ze tot dien tocht naar het ongekende land te prikkelen ; en toont
nu de uitkomst, dat deze Volksverhuizig tot in verre toekomst
over het Iot van Europa beslist heeft, dan moet ook hierin hooger
raadslag zijn uitgevoerd en een stuk uit het Goddelijk plan der
historie zijn volvoerd. Van den strijd met den Islam en de daaruit
opgekomen Kruistochten kan hetzeIfde gezegd. Waren de Turken
bij hun inval in Europa niet gestuit en de Islam niet ult Spanje
weer teruggedrogen, heel Christus' Kerk zou gevaar hebben geloopen
om uitgeroeid te worden, gelijk ze in West-Azië en op de Noord-

kust van Afrika, waar ze eens zoo maching bloeide, feitelijk uitgeroeid
is. Vooral nu de Kruistochten, ook l mislukten ze wat den uitslag
betreft, hebben onder de Christenheid van die dagen dat besef van
eenheid en van pIicht tot saamwerkig doen opleven, dat aan
Christus' Kerk in Europa den triomf over den Islam verzekerd heeft.
Maar ook weer in die Kruistochten sprak een algemeen élan, dat
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op schier onverklaarbare wijze op eenmaal de Christenheid in het
ooter deel van Europa aagreep ; iets wat wederom zonder inwerking

van een hoogeren geest voor ons niet te verklaren is.
Ook in de dagen der Reformatie trekt het onwillekeurig de aan-

dacht, hoe de Reformatie juist het meest gereeden igag vond in
di landen en staten, op wie juist in die tijden de machtspositie
in Europa overging. Spanje, dat fel tegen de Reformatie gekant was,
begon juist in die dagen van zijn hooge macht of te dalen, terwijl
omgekeerd ons land en Egeland, die gunsing aan de Reformatie

ge zind waren, den toon begonnen aan te geven. In het algemeen

ka h men zeggen, dat aan het einde der Middeneeuwen de hegemonie
zich van het Zuiden van Europa naar het Noorden verplaatst, en
nu trekt het toch vanzeIf de aandacht, dat het Zuiden tegen de
Re formatie gekant was, terwijI juist de volken van het Noorden,
die in macht wiesen, zich voor den geest der Reformatie ontsloten.
AIl een in Frankrijk, dat gemegd was uit Latijnsche en Germaansche
sta -men, hieId de oude macht nog stand, en de Bartholomeusnacht
zegt ons, wat van die zijde te duchten was. Maar l hield Frankrijk
tot in de dagen van Napoleon zijn gezag over Europa nog staande,

thans ziet toch ieder, hoe ook voor Frankrijk de ure der decadentie
geslagen heeft, en hoe het de noordelijke Staten van Europa zijn,
die met de Amerikaansche Unie over het lot der volken beschikken.
In dit alles nu zijn schikkigen, regelingen, ordenigen voor het
ver oop der historie, die ons van achter zoo duidelijk toonen, hoe
dit alles door een Hooger Macht geleid is. Het moest alles zoo
loopen aIs het metterdaad geloopen is, om ons tot de uitkomst te
doen geraken, die we thans voor ons zien. Het is thans één complex
van prachtige kristallen, die naar vaste ordenig uit de wateren,
gelijk ze vloeiden, geschoten zijn. Zie nu hoe bij en onder dit alIes
het heel de historie van Europa door steeds Christus' Kerk is,
waarom de worsteling gaat ; hoe de Volksverhuizing het groote
mic deI was om l de volken, die Europa binnentrokken, eeuw na

eeuw, Ulfilas, de bisschop der Visi-Goten vooraan, onder het Sacra-
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ment van den Doop te brengen ; hoe de Kruistochten en heel de
strijd tegen den Islam en voor den triomf van het Kruis ging, en
hoe in de 16e eeuw de zuivering van Christus' Kerk geheeI den
politieken toestand beheerschte; ja, hoe ook thans weer de tegen-
stelling tusschen de Christelijke en de humanistische beginselen
onder alle volken de geesten splitst ; en ge kunt u niet onttrekken

aan de vaste conclusie, dat het Christus onze Konig is, die in dit
alles de voorbereidig van het Koninkrijk der hemelen steeds verder
heeft voortgezet. Wij zouden dit uit ons zeIf niet weten, en zonder
meer zouden wij tot geen andere conclusie kunnen geraken, dan
dat Gods voorzienig bestel dit alIes tot historie heeft gemaakt. Het
hoe ? zou voor ons verborgen zijn gebleven. Nu. daarentegen Jezus
zelf zich over den loop der toekomstige historie heeft uitgesproken,
en de groote lijnen ervan ons uitstippeIde, door zijn apostelen deze
lijnen nog scherper liet insnijden, en nu het op grond hiervan onder
ons vast staat, dat de Vader alle dingem door Christus onzen Koning
regeert, — nu zou het tegen het Woord van God indruischen, zoo
we het Koningschap van Christus alleen tot zijn Kerk wilden be-
palen, en er het oog niet voor ontsloten, hoe de Koninklijke macht
van Christus ook over het lot der volken gaat, en gestadig op het
lot der volken inwerkt. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
Wat hij bezig is te verwezenlijken is en blijft het Koninkrijk
der hemelen, maar aan de komst van dit Koninkrijk moet de
historie van de Koninkrijken der wereld dienstbaar worden ge-
maakt, en die ze daaraan dienstbaar maakt is onze Koning zelf.

Zijn Kerk is in de wereld, en niet van die wereId afgescheiden.
Het lot en de toekomst van zijn Kerk zou daarom afhankelijk zijn
van een hem vreemde macht, zoo de Konigen der aarde den loop
der historic in het leven der wereld bepaalden. En dan alleen is
er garantie van den Christus voor zijn Kerk op aarde, zoo ook de
historic der werehd, te midden waarvan zijn Kerk leven en worstelen
moet, in de hand van Hem rust, aan wien alIe macht in hemel en
op aarde gegeven is.
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XI (Slot).  

Het Christenland.     

Maar de Godzaligheid is tot alle
dingen nut, hebbende de belofte des
tegenwoordigen en des toekomenden
levens.

Dit is een getrouw woord, en alle
aanneming waardigr

1 Timr 4 : 8h, 9r

E hooge beteekenis, die het Konigschap van Christus
dusver reeds voor het Staatsleven der volken gehad
heeft, blijkt 't best uit wat men „het Christenland"
pleegt te noemen, d. w. z. uit den omvag en de positie

v n dit deel van ons geslacht, dat het Sacrament van den Heiligen
D )op ontving, en deswege op officieel terrein als gekerstend be-
kend staat, en in de Statistieken als Christelijk geboekt wordt. Niet,
dat men op deze gegevens als op waststaande cijfers zou kunnen
afgaan. Van een volkstellig, gelijk wij die kennen, is noch onder
de negers in Afrika noch in het hart van Azië sprake ; en rekent
m n nu met het feit, dat zelfs in een hoog beschaafd Iand aIs het
one nog telkens allerlei vergissingen bij zulk een volksteIhing
voorkomen, vooral wat het stuk der religie betreft, zoo kan men
da^arnaar afmeten, hoe weinig staat is te maken op de juistheid der
cijfers, die men voor de verschillende Kerken en religien in de
we -eldstatistiek aangeeft. De cijfers, die ons worden voorgelegd,
loopen dan ook vaak breed uit elkander. Zoo wordt het aantaI

Christenen op deze wereld door Brockhaus in zijn Conversationslexicon
gesteld op 495 millioen, terwijl Barthelomeus in zijn Atlas of the
World's Commerce dit cijfer op 535 millioen neemt ; een verschil
van niet minder dan 40 millioen. Houden we ons in dit verband
aan het laatste en hoogste cijfer, dan staan volgens Barthelomeus
teg mover deze 535 Christenen 175 millioen Mahomedanen, een
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cijfer, dat stellig weer veel te Iaag is geschat, en vermoedelijk niet
ver onder de 245 kan genomen worden. En tegenover het Kruis en
den IsIam staat dan nog in het Heidensche kamp niet minder dan
een totaal van 823 millioen over. Christenland tegenover niet-Chris-
tenland is de verhouding alzoo : Christenland 535 millioen, niet-
Christenland 1068 milIioen, ogeweer één derde tegenover twee
derden. En dan zijn deze cijfers nog geheel nominaal genomen,
zonder dat er onderscheid kan gemaakt worden tusschen de wezenlijke
belijders van het Christendom en hen die slechts bij traditie tot
een der Christelijke Kerken gerekend worden, terwijl millioenen en
millioenen in geheeI hun optreden lijnrecht tegen het Christendom
overstaan, en Of als geheel onverschiIligen Of aIs atheIsten steeds

verder afdolen. Op den keper beschouwd, laten de cijfers der
Statistieken dan ook een ver van gunsingen indruk achter, moet
het droombeeld alsof de Christelijke religie reeds bij het grooter
deel van ons menschelijk geslacht ingang vond, geheel worden
losgelaten, en moet wel verstaan, dat het reeds hoog geschat zou
zijn, zoo men een vierde van de bevolking der aarde aan het
Christendom toewees. Slechts zooveel mag zonder vrees voor tegen-
spraak staande gehouden, dat onder wat men noemt de wereld-
godsdiensten de Christelijke religie ook in het cijfer de eerste plaats
inneemt. Rekent men voor den Islam 245 millioen, 300 millioen
voor het Confucianisme, 214 miIlioen voor het Bramahnisme, 122
millioen voor het Boedhisme en 188 miIlioen voor alle overige
saam, dan staat de Christelijke Religie met haar 535, of ook zelfs
naar de lagere raming met haar 495 miIlioen, als verreweg de
hoogste in het cijfer over. In het geheeI genomen kan men dan
ook zeggen, dat zoo goed als geheeI Europa en Amerika onder den
H. Doop leeft, en dat men, in omzen injd van het Christenland
sprekende, daaronder drie van de vijf werelddeelen, t. w. Europa,
Amerika en AustraIia, te verstaan heeft, terwijl tegenover deze drie

dan de twee sterk bevolkte wereIddeelen van Azië en Afrika staan,
die nog altoos deels onder den Islam, deels onder het Heidendom leven.
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De vooruitgag, dien het Christendom in de straks twining eeuwen
van zijn bestaan gemaakt heeft, is aIzoo zeer aanmerkeIijk, vooral zoo
men bedenkt, dat het Evagelie van een der kleinste voIken in Azië is
uitgegaan. Het vond zijn bakermat bij een gansch ander ras, onder geheel

andere hemelstreek, is van verren afstand ons toegekomen en overzee
Europa en uit Europa weer Amerika binnengedrongen, en toch heeft
't zich onder de Europeesche natiën van geheel ander ras, geheel
anderen taaIstam, geheel anderen aanleg deswege weten uit te brei-

dat het allegs heel Europa innam, tot in de verste schuil-
hoeken van ons werelddeel drong, en geëindigd is met, op een
kleine groep Joden na, geheel de Europeesche bevolking, except

een klein deel van Turkije, religieus te beheerschen. Nu zou dit nog
minder te verwonderen zijn geweest, indien de toenmalige

macht he pbers in ons werelddeel de Christelijke religie met vlag en wimpel

hadden ingehaald. Maar men weet, dit was juist niet het geval.
Wiat destijds de macht in handen had, was veeleer geneigd zich
met hand en tand tegen den voortgag van het Christendom te
verzetten ; de bloedigste vervolgingen hebben zich tegen de

Christelijke religie gekeerd ; en geen middel is onbeproefd gelaten om
haar te keeren ; terwijI bovendien bij die bittere vervolgingen zich

nog het niet minder ernstige gevaar voegde, dat door Gnostieken
en Manicheërs het uiterste beproefd is, om het Christendom te
vervalschen, in de heidensche ideeën op te lossen, en zoo innerlijk
van zijn kracht te berooven. Heeft nu niettemin de Christelijke
Religie haar overwinningstaak toch rusteloos weten door te zetten,
heeft ze ten slotte toch over allen tegenstand gezegevierd, is al wat
in de macht stond door haar ondermijnd, en is op geheel nieuwen
gror dslag een Staatswezen en een Statenstelsel over drie werelddeelen
door haar tot aanzijn geroepen, — wat schittert hierin dan anders
dan de inwerkig van Christus, onzen Komig, op den bouw en op
het lot van de Staten in Europa?

CAI
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Nader bezien, reikt intusschen die inwerkig nog veel verder. Het
staat toch niet alleen vast, dat het Christendom Europa veroverd
heeft, maar evenzeer, dat Europa, dank zij den ChristeIijken doop,
niet in macht gezonken, maar veeleer in macht geklommen is, en
van lieverlede de wereldmacht is geworden. Zeer zeker gaat thans
almeer van Amerika een macht en invloed uit, die aanspraak maken
kan op een eigen zelfstandig karakter, maar dit neemt niet weg, dat
Amerika uit Europa bevolkt is, en uit Europa de Christelijke religie
ontving. In zoowerre mag alzoo Amerika met Europa saam als één
groote openbarig van de Christelijke wereIdmacht gerekend worden.
En zoo genomen nu is het duidelijk, dat, aIthans op dit oogenblik,
de Ieidig van geheel het wereldleven nog van het Christenland
uitgaat. Dat zich in Azië een beweging doet gelden, die hierin ver-
andering zou kunnen teweeg brengen, wordt hierom niet betwist.
De historie toch zegt ons, hoe de Hunnen, en na hen Djengis Khan,
en na hem de Turken, als Aziatische macht ons werelddeel bedreigd
hebben, en niets geeft ons waarborg, dat niet opnieuw een wor-
steling met de Aziatische macht voor de deur kan staan. Japan
speelt reeds thans een niet onbeduidende rol in deze toekomst-
tragedie. Neemt men daarentegen niet wat de toekomst in haar
schoot kan Bergen, maar wat feitelijk in het heden de toestand is,
dan is het voor geen tegenspraak vatbaar, dat het Christenland, en
niet de IsIam, noch het Paganisme, de leiding van het leven der
wereld heeft. Het zijn de zes groote mogendheden van het Christelijk
Europa, plus de eveneens Christelijke Vereenigde Staten van Amerika,
die de macht in handen hebben, en niet alleen den toon aangeven,
maar daadwerkelijk den gang der gebeurtenissen beheerschen. Nu
heeft Europa's zuiderdeel ook in de dagen van het Romeinsche
Keizerrijk ongetwijfeld een beheerschende positie ingenomen, na het
Aziatisch westen en het noorderdeel van Afrika aan zich onder-
worpen to hebben ; maar vooreerst sloot dat Romeinsche Keizerrijk
slechts een betrekkelijk klein deel van de geheele wereld in, en ten
anderen heeft het Romeinsche Keizerrijk het deel der wereld, waarop
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het beslag had gelegd, nimmer in eenheid des geestes geleid noch
met een eigen religie bezield. Het Romeinsche Keizerrijk rustte in
zijn bouw op de overmacht van het zwaard, en miste alle innerlijke
eenheid. Vandaar dan ook dat het zoo smadelijk ondergig. Toen

zijn oppermachtbezweek, zonk heel het Rijk in, en nieuwe Staten werden
uit zijn brokstukken gevormd. Thans daarentegen vormt het Chris-
tenland geen staatseenheid, is niet één Rijk, en is veeleer uit tal
van Staten saamgesteld, maar niettegenstaande die verbrokkeling im
een veelheid van Staten, beheerscht het Christenland geheel de
overige wereld door zijn eenheid van geest. Een eenheid, die velerlei

variatie niet buitensluit, maar toch juist in die veelheid van variatiën
te sterker spreekt.

Het Christenland toch is aan het hoofd van geheel ons menschelijk
geslacht getreden door de hooge geestelijke positie, die het al
spoedig innam. Men behoeft daarom niet laag neer te zien op de
vrij hooge ontwikkelig, die in vroeger eeuwen in Babylon en
Egypte, in Assyrië en Perzië. in Griekenland en Rome, en later
ender den Islam bereikt is. De Gemeene Gratie heeft in de vrij
hooge ontwikkelig, die deze landen bereikten, eenGodverheerlijkenden
triomf gevierd. Maar toch, dit alles is ondergegaan, het heeft geen

stand gehouden, het heeft tot geen algemeen menschelijke
ontwikkeling geleid, en dit juist is het onderscheid tusschen hetgeen

vroeger onder de Gemeene Gratie, en hetgeen in het Christenland
onder het geklank des Evangelies bereikt is, dat namelijk alle
vroegere ontwikkelig in hoofdzaak een beperkt nationaal karakter
droeg, terwijl een algemeen menschelijke ontwikkeling eerst in het
Christenland doorbrak. Ook vroeger had er wetenschap gebloeid ;

aar wat is de klassieke wetenschap van Griekenland en Rome,
zoo ge die vergelijkt met de reusachtige ontwikkelig, die de
wetenschap in het Christenland wist te bereiken? Uit Azië en
Afrika komt men thans tot ons, om onze wetenschap te leeren en
er zijn winste meê te doen. Hoe hoog de kunst ook in Griekenland
he bbe gestaan, toch is ze allengs door de Christelijke kunst in de
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schaduw gesteld. En gaat men de ontwikkeling na, die in het
Christenland door landbouw, nijverheid, scheepvaart en handel
bereikt is ; let men op de technische macht, die ons ter beschikking
is gesteld, en op de vaardigheid die op alle terrein zich ontplooide ;
dan zinkt alles, wat eerinjds te dezen opzichte verworven was,
daarbij geheel in het niet weg. De macht, waarover de mensch in
elke sfeer van menschelijk leven in het Christenland beschikt, over-

treft zeer verre alles wat daarvan oudtijds ook maar vermoed was.
lets waar dan bij komt, dat de welvaart en de rijkdom van de
volken van het Christenland, zoo hier als in Amerika, tot een hoogte
is geklommen, die alle legende van vroegeren Oostersche rijkdom
en welvaart geheel in de schaduw stelt. Het Evagelie is gebleken
niet alleen de belofte des toekomenden, maar ook de belofte des
tegenwoordigen levens te brengen. Bewonderenswaardig moge
de rijke ontwikkeling van China en Indië, van Perzië en Mexico
zijn geweest, maar wat ook onder de Gemeene Gratie tot stand
was gekomen, het komt van verre zelfs niet in vergeIljking met
wat thans in het ChristenIamd als resultaat verworven is, en uit
het Christenland naar Azië en Afrika wordt uitgedragen. Het is
steeds meer gebleken, dat onder den zegenenden invloed van het
Evagelie de hoogste ontwikkeling bereikt is, waartoe het men-
schelijk leven zich ooit had weten op te heffen. Niets in het ver-
leden, noch ook iets wat thans nog in China en Indië bestaat, is
ook maar van verre op één lijn te stelIen met wat in het Christen-
land aller deel is geworden. En zoo diep is de indruk, die ook
onder den Islam en onder het Paganisme van deze superioriteit van
het Christenland gevestigd is, dat men uit Azië en Afrika gezanten
naar het Christendom zendt, om ons onze wijze van doen of te
zien, of allicht nabootsig van wat wij tot stand brachten voor
hen mogelijk zou blijken.

Zelfs wat het eigenlijke Staatsleven betreft, gaat dit door. In het
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Christenland, heeft zich een geheel andere opvatting van den Staat ont-
wikkeld, dan bekend was in de oudheid, die zelfs in Griekenland en
Rome nog geen woord bezat, om het begrip van Staat uit te drukken. Een
opvatting van den Staat, waarin de persoonlijke vrijheid allengs tot haar
recht kwam, alle deelen des volks aan het algemeen welzijn konden
medewerken, en verhoudingen in het leven werden geroepen, die op
geheel andere wijze dan in de oudheid de gemeenschap bevor-
derden, de welvaart deden opbloeien, orde en rust wisten te hand-
haven, de financiën op vaster grondslagen dedem rusten, geheel
het Staatsbestuur onder behoorlijke contrôle stelden, en een rusinge,
welgeordende samenleving mogelijk maakten. Veel moge in dit
opzicht ook bij ons nog te wenschen over blijven, en talrijke
nieuwe theoriën en stelsels worden aanbevolen, en ook moge er
nog aanmerkelijk verschil bestaan tusschen de Staatsinriching in
Amerika en in Rusland ; maar over het gemeen genomen, staat
toch de leidig, in het Christenland aan het Staatswezen gegeven,
zoo onvergelijkelijk hoog boven alles wat elders zich gevormd had,
dat men zelfs in Turkije, in China en in Japan niet beter weet te
doen, dan onze Staatsinrichting na te bootsen, van ons het beste
Staatsbeleid of te zien, en van ons de beste methode te leeren,
om den rijkdom van een yolk tot ontwikkelig te brengen en de
algemeene welvaart te bevorderen. Men copieert ons, en geeft in
dit copieeren zelf toe, dat het resultaat, waartoe men zelf gekomen
was, geen steek houdt en moet worden prijsgegeven. Het is onder
ons alles nieuw geworden. Op elk gebied van het menschelijk
leven riep het Evagelie in het Christenland nieuwe toestanden in
het leven, en in die nieuwe toestanden was dit het meest kenmer-
kende, dat het zedelijk peil in het Christenland zooveel hooger
kwam te staan. Legt men onze wetboeken naast die van den Islam
en van het Paganisme, dan voelt men op elk pas, dat in het
Christenland een hooger standpunt wordt igenomen. Het huwelijk
verkreeg een heiliger karakter, het gezinsleven kwam op hooger

standpunt te staan. De opvoeding van het yolk werd van heel
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andere natuur. De rechtspleging werd humaner. De ongeIukkige
lijder werd geholpen gelijk vroeger nooit.. Aan de armen werd hulp
geboden op een schaal, waarvan men vroeger nooit gedroomd had.
De gezondheid van het yolk werd bevorderd, zijn welstand kwam
tot hooger ontwikkeling. De mensch werd in den mensch geëerd.
Gebroken werd met alle slavernij en met alle den mensch ont-
eerende menschelijke, persoonlijke afhankeIijkheid. De innerlijke
drang van het Staatswezen was niet meer als in oude tijden
uitsIuitend om macht te oefenen, maar een aIlengs komen tot het
hooge besef, om als Overheid jegens yolk en maatschappij een
hoogeren plicht te vervullen. Bevordering van volksgeluk en yolks-
welvaart trad op den voorgrond, en na een worsteling van eeuwen
is in het ChristenIand dan ook zuIk een toestand van volksgeluk
en volkswelvaart geschapen, als vroeger kortweg ondenkbaar was
geweest.

In schuldige ondankbaarheid moge thans vergeten, ja tegenge-
sproken worden, dat we deze uitkomst aan het EvangeIie danken,
en de vrijgemaakte mensch uit zich pogen te verklaren, wat hem
door Christus onzen Koning is toegebracht, maar dit neemt het
feit niet weg, dat de mensch voorheen in de niet-Christelijke
landen nimmer het standpunt, waarop hij nu staat, wist te bereiken,
en dat alleen in het Christenland deze uitwendige zegen ons deel
werd. Het is niet op eens gegaan, het heeft ook onder het Evangelie
eeuwen van strijd en worsteling gekost, eer we ons tot dit hooge
standpunt hadden opgeheven, maar het resultaat blijft Loch, dat de
Staten van Christenland alle, zonder uitzondering, nog altoos op
Christelijke grondslagen gevestigd zijn, en dat het aan deze Chris-
telijke grondslagen voor den Statenbouw te danken is, dat we tot
dit heugelijke resultaat zijn gekomen. Is nu dit aIles onder de lei-
ding en onder het regiment van Christus als onzen Koning in het
ChristenIand tot stand gekomen ; overtreft wat in het Christenland
verkregen is, zeer verre in elk opzicht hetgeen in het niet-Christen-
land verworpen was; is het groote proces van menschelijke ont-
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wikkeling op elk terrein nog steeds van het Christenland uitgaande ;

en kan men zeggem, dat de historie van ons menschelijk geslacht
nog altoos door het Christenland in den meest volstrekten zin be-
heerscht wordt, dan biedt zich hier aan onze beschouwing een
terrein van menschelijken vooruitgang, die zich niet amders dan uit

het zout van het Evangelie verklaren laat, en ons de wondere macht
ontplooit, die het Evagelie niet alleen voor der ziele zaligheid,

maar ook voor den geIukstaat van dit tegenwoordige leven geboden
heeft. Juist doordien het Evagelie den mensch in zijn innerlijk
wezen aangrijpt en hem uit dit verborgen middenpunt van zijn
menscheIijk bestaan tot hooger opvoert, heeft het Evangelie ons

kunnen brengen, wat noch Buddha, noch Islam, noch Pallas Athene
schenken kon.

Toch vergist zich, wie waant, dat dit proces bestemd is, onge-
hinderd en ogestoord door te gaan, en ons vanzelf tot steeds
hoogeren gelukstaat op te voeren, om zoo ogemerkt het aardsche
geIuk in het Koninkrijk der hemelen te doen overgaan. De stellige
uitspraak der Heilige Schrift, zoo in de profetische als in de aposto-
lische geschriften, en, sterker nog, de duidelijke uitspraken van
Christus zelf, verbieden ons ten stelligste om ons alzoo den loop

der digen, die naar het einde voert, voor te stellen. Nergens wordt
ook maar de minste grond gegeven om te onderstellen, dat het leven

Op deze aarde zich toebeweegt naar een nog hooger gelukstaat,
zoodat alles ten slotte de wederkomst van Christus zou inwachten,
dm de nu bestaande orde van zaken in zijn „Koninkrijk der hemelen"
e ver te leiden. Veeleer wordt ons steeds aangezegd, dat het einde
van den loop der dingen op deze aarde zal zijn een steeds
verdergaande vervreemding van God, een steeds hooger klimmende
openbaring der ogerechingheid, een steeds toenemende afval van
h Evangelie, en eindelijk een zich concentreeren van het demo-
nische in een alles-beheerschende macht. Wie Christus aanhangen,
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zullen dan niet den toon in het leven aangeven, maar veeleer terug-
gewezen, gesmaad en verdrukt zijn, ja buiten het actieve leven zijn
gesloten. En eerst dan als deze ontwikkeling van de macht der on-
gerechtigheid op het hoogste zal zijn gestegen, dan zal de Christus
wederkomen, niet om zich aan de bestaande orde van zaken aan
te sluiten, maar om die geheel teniet te doen, en op de puinhoopen
van het bestaande zijn Koninkrijk der hemelen te vesingen. Hiervan
zien we thans reeds het voorspel in den afval, die in het Christen-
land steeds meer doorwerkt. De dusgenaamde beschaafde klasse der
maatschappij leeft voor verreweg het grootste deel nu reeds buiten
het Evagelie en heeft het loflied voor den Christus Gods op haar
Iippen laten verstommen. In de wereld der geleerden is het een
uitzondering, zoo ge er een man ontmoet, die nog voor Christus als
zijn Heiland en Konig de knieën buigt. En ook onder de lagere
klasse van de maatschappij neemt steeds het aantal toe van hen,
die het ideaal van het socialisme, dat den haat predikt, verre steIlen
boven het ideaal der zelfverloochenende liefde van het Evangelie.
De strijd tegen het Christelijk beginseI wordt juist in het Christen-
land met toenemende schaamteloosheid aagebonden. En ook, waar,
na de materialistische periode die we nu achter den rug hebben,
weer 't gevoel voor iets hoogers opwaakt, ontwaart men, hoe de

zoekende geest zich verlustigt in Spiritisme, in Theosophie, in
in Christian Science en in Buddhisme, maar van het Kruis van
Golgotha verre blijft. In het Christenland zelf is het Christendom
een parinjzaak geworden, die door de getrouwen tegen de afvalligen
bepleit en verdedigd moet worden. Deze toestand is het natuurlijk
gevolg daarvan, dat men in het Christenland van meet of den H.

Doop heeft toebediend aan de millioenen en miIlioenen zonder dat
van een innerlijke bekeerig sprake was. Niettegenstaande de Christus
ons stellig verklaarde, dat het slechts weinigen zijn, die door de
enge poorte igaan, heeft men op heeIe landen met hun taIrijke
bevolkig het Christelijk stempel afgedrukt, en zich vermeid in de
sinlIe hope, dat nu ook alles Christelijk geworden was. De Kerk van
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Christus werd zoodoende niet een eigen kring van geestelijk leven
in het yolk, maar heel het yolk. Het was alles van de kerk geworden.
De volkskerk werd igeluid, en de Staat met de Kerk gehuwd op
een wijze, die aan de Kerk aImeer haar eigen geestelijk leven ver-
liezen deed. Dit wreekt zich thans. Die schijn wordt door het wezen
opgebrokenr De groote volkskerken, schier niet meer wetend, wie
onder haar leden voor of tegen Christus zijn, kunnen het niet ver-
hinderen, dat tot op haar eigen kansels het Evagelie weersproken
wordt. Ze staan daarom machteloos te midden van de algemeene
afbrokkeling en zien zich almeer elkem uitweg afgesloten, om zich

uit dien onduldbaren toestand los te maken, weer zichzelve te worden,
en de roepstem van Christus onder het yolk in zijn breede rangen
te doen uitgaan. En wat nog het pijnlijkst is, nog altoos zijn er

thans dienaren van Christus, die niet inzien, dat deze schijntoestand
van weleer zijn einde nadert, en die zich nog steeds uitputten in
allerlei proefnemingen, om dien geoordeelden toestand te bestendigen.

Zoo staan we voor den toestand, dat op dit oogenblik het
Christenland nog aan het hoofd van de menschelijke beweging staat en
.tan de volken de eer van den Christus en de macht van het
Evangelie toont, maar dat in het Christenland zelf de afvaI began,
steeds verder doordrigt, zoo zelfs, dat nu reeds de worsteling

tegen den Christus in alle Christenlanden op breede schaal een aan-
vang nam. De worstelig trekt zich saam in de volksschool, daar
de tegenstanders van den Christus zich van de volksschooI willen
meester maken, om het volk van den Christus te vervreemden, terwijl
cmgekeerd zij, die Christus trouw blijven, veel meer im de school
dan in de Volkskerk het instrument begroeten, om het yolk bij de
elijdenis van den Christus te doen volharden. Doch hierbij blijft

het niet. In de Volkskerken zet zich die onverzoenlijke worsteling
voort, op wetenschappelijk gebied is ze openlijk aangebonden, en
in het Staatsbestuur dringt ze steeds meer door. Geheel mieuwe
toestanden en geheel gewijzigde verhoudingen zijn bezig zich voor
te bereiden, en althans de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat we
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naar de eindworsteling op weg zijn, en dat „de mensch der zonde"
reeds zijn onheiligen troon zoekt. Verrassen zal en kan ons dit niet,
zoo we de profetie omtrent het einde niet uit eigen verzinning op-
maken, maar van de Schrift afluisteren. Bange dagen kunnen voor
ons en onze kinderen komende zijn, maar ook bij die bagheid vindt
het geloof zijn ruste in de stille belijdenis van het Konigschap van
Christus ook voor wat het lot der volken en natiën aangaat. Wat
achter ons Iigt, was vrucht en uitkomst van zijn regiment. Wat ons
nu bedreigt, overkomt ons niet dan door zijn heilig bestel, en wat
stormen ook mogen opkomen, dit weten we, dat Hem gegeven is
alle macht in hemel en op aarde; dat uit dien hoofde niets ons
buiten Zijn wil overkomen kan ; en dat wie alleen de eere van den
Christus en niet eigen glorie zoekt, eens mee zal jubelen in de zalige
uitkomst, waartoe zijn KoninkIijk besteI ons door alle stormen
heen leidt.

23
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HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS.

DEEL DRIE.

HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS IN ZIJN WERKING.

ZESDE REEKS.

Het Koningschap van Christus en de Wetenschap.
I.

Ons menschelijk Weten.

En Jezus, bij hen komende, sprak
tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde.

MATTH. 28 :18r

ET Koningschap is macht. Alzoo is overal, waar aan Jezus
macht wordt toegekend, sprake niet van zijn Leeraars-
ambt, noch ook van zijn Hoogepriesterschap, maar van
Jezus als Koning. Tot tienmaal toe nu wordt ons in de

Heilige Schrift op de meest stellige wijze betuigd, dat de macht
over alle digen in de hand van den Christus is gesteld. Ten eerste
in Matth. 11 :27, waar het heet : „Alle dingen zijn mij overgegeven
van den Vader. Ten tweede in Luk. 1O : 22, waar we lezen : „Alle
dingen zijn mij van mijnen Vader overgegeven. Ten derde in Joh.
3 : 35, waar staat : „De Vader heeft den Zoon lief en heeft alle ding
in zijn hand gegeven." Ten vierde in Joh. 5 : 22, waar Jezus het uit-
spreekt : „Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het
oorc eeI aan den Zoon gegeven." Rechtspraak nu gaat principieel
altoos van den Konig uit, en is de macht, die beslissig geeft tot

zelfs over leven en dood. Ten vijfde in Joh. 13 : 3, waar Johannes
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ons zegt : „Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de
handen gegeven had." Ten zesde in Joh. 17: 2, waar Jezus het
Hoogepriesterlijk gebed inleidt met deze woorden : „GeIijkerwijs
Gij hem macht gegeven hebt over alle vleesch". Ten zevende in
Matth. 28: 18, toen Jezus, vlak voor zijn hemelvaart, het uitsprak :
„Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Ten achtste in
1 Cor. 15 : 17, waar de apostel zegt : „Want Hij (God) heeft alle
dingen aan zijn voeten onderworpen." Ten negende in Hebr. 2: 8,
waar het heet : „Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen."

En ten tiende in Ef. 1 :20, waar ons wordt aangezegd: „En heeft
hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, verre boven alle
overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam die
genoemd wordt in deze wereld en in de toekomende, en heeft alle
dingen zijnen voeten onderworpen." Het is alsof voorgevoeld was,
hoe zelfs de Kerk van Christus zijn Konigschap in de schaduw
zou stellen, en of juist daarom bijna geen waarheid in de Schrift
ons zoo herhaaldelijk, en in zoo alomvattende en beslissende
termen, op het hart wordt gedrukt, als juist dit stellige feit, dat
niets aan de macht van den Christus onthouden is, want dat alle
dingen, alleen God de Vader zelf uitgezonderd, hem zijn overge-
geven en aan zijn voeten onderworpen zijn. Hoe zou dan de
Wetenschap, een zoo ver en zoo diep in het Christendom ingrij-
pende en het leven zoo alzijdig beheerschende factor, aan de macht
van den Christus onttrokken kunnen zijn ? Zelfs is het in dit opzicht
opmerkelijk, hoe in het Nieuwe Testament herhaaldelijk Psalm 8 : 7
op den Christus wordt toegepast. Daar toch lezen we : „Gij doet
hem heerschen over de werken uwer handen en Gij hebt alles
onder zijn voet gezet. Schapen, ossen, alle die; ook mede de dieren
des velds, het gevogelte des hemels, en de visschen der zee; hetgeen
de paden der zee doorwandelt." Al is het toch, dat dit hier in
beginsel op den mensch slaat, die door zijn kennis l deze heerschappij
over de wereld der dieren uitoefent, in zijn uitnemendsten zin wordt
toch ook dit bovenal als op den Christus toepasselijk verklaard.
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Tusschen kennis en macht bestaat een natuurlijk verband. Vaak
drukt men dit uit door op den samenhag van kennen en kunnen
te wijzen. De wondere werken, die Jezus deed, zijn niet alleen een
machtsopenbarig, maar pleiten evenzeer voor een kennis, een
wetenschap, die Jezus van de geschapen digen bezat, die ver

lo oven onze kennis uitgaat. Jezus' heerschappij over de „booze
geesten", waarvan de slachtoffers hem om neddig aanniepen, onder-
s elt, dat deze geestenwereld voor Jezus geen onbekend gebied was.
N iet, alsof we daarom bij Jezus psychiatrische studiën ondersteIlen,

aar toch was het evenmin de Goddelijke alwetendheid, die hem
op dit demonisch gebied macht schonk. Ook de booze geesten toch

wierp hij uit, niet als God, maar als in onze natuur igegaan.
Vandaar, dat Jezus dan de macht om de booze geesten uit to
werpen ook aan zijn discipelen mededeelde. Dezen komen dan
ock van hun zendingstocht door Palesinna terug, al jubelend
en dankend, dat de geesten hun onderworpen waren. SIechts
van één geval lezen we, waarin ze den demon niet uitwerpen
konden, en dan zegt Jezus hun, dat dit niet aan den demon,
mar aan henzelven lag. Ook bij de genezing van ziekten onder
het yolk, onderstelt de macht tot genezing kennis en weten-
sch ap van de kwaal en haar oorzaken. En neemt men de natuur-
wonderen, zooals de spijzigig, het wandelen op zee, 'het stillen
van den storm, het doen verdorren van den vijgenboom, dan gaat
toch ook dit alles niet magisch toe, maar verricht Jezus dit aIles
me : kIare bewustheid, wist Jezus wat hij deed, en hield de machts-
oef mig steeds verband met Je;us' inzicht in de digen, met zijn
wer en van de dingen, en met de hem vanzelf eigene kennis. Nergens
ontvangt ge den indruk, dat Jezus eeu tooverstaf hanteert. Die deed
opgeld bij de heidensche volken, wier Priesters, Magiërs of Goëten
werkten met natuurkrachten, waar het volk niets van of wist, en die
dan 't yolk door de vertooning en de werking dier krachten be-
dro ;en. Bij de wonderen van Jezus daarentegen ontvangt ge steeds
den indruk, dat Jezus zich op elk gebied van 't leven thuis gevoelt;
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er zich zonder iets ook maar, dat naar het gedwogene zweemde,
op bewoog; en dat hij de groote wonderen tot stand bregt, zonder
eenigen ophef, als ware het de eenvoudigste, meest gewone zaak
ter wereld. En zoo weinig beroept Jezus zich daarbij op de eigen-
schappen van zijn Goddelijke natuur, dat hij tot zijm jongeren zegt:
,,Indien gij gelooft, znlt gij grooter digen doen dan deze." Voor
hun geloofskracht zou 't alIes zwichten. lets wat Jezus eens zelf
zoo kras uitsprak, dat hij zeide : Had u geloof maar de groeikracht
van een mostaardzaadje, ge zoudt tot dezen berg zeggen : Word
opgenomen en in de zee geworpen, en het zou geschieden. Ge
kunt dus niet zeggen, dat er tusschen onze wetenschap en Jezus'
kennen en kunnen een niet te overbruggen klove gaapt. Hoever
beide bij den eersten oogopslag ook uiteegaan, toch blijft er ver-
band. Jezus wist wat hij wist, anders dan wij wijs door wetenschap
worden, maar toch blijven we ook bij Jezus binnen de perken van
onze menschelijke natuur, en wan het weten, dat aan onzen mensche-
lijken geest gegund is.

Verliest men dit laatste uit het oog, dan ligt het voor de hand,
om bij Jezus' weten aanstonds aan de Goddelijke alwetendheid te
denken, maar dan viel uit Jezus' weten ook niets voor onze mensche-
lijke wetenschap of te leiden. En toch, zal er van Jezus' Koningschap
ook op het gebied der wetenschap sprake kunnen zijn, dam is voor
alle dingen noodig, dat we voelen, hoe Jezus' weten en ons weten,
hoezeer ook verschiIlend, in soort één zijn. Vooral de Gerefor-
meerden legden er daarom steeds nadruk op, dat blijkens het
Evangelisch verhaal Jezus' wettn ten eerste een grens had, en ten
andere zich ontwikkelde. Als Jezus betuigt, dat de dag van zijn
wederkomst bepaald is, maar zóó dat van die ure niemand weet,
ook niet de engeIen, noch de Zoon, maar alleen zijn Vader, dan
belijdt Jezus op dit punt zijn onwetendheid. En als we Luk. 2: 52
lezen, „dat Jezus toenam in wijsheid, en in grootte, en in genade
bij God en de menschen", iets wat in vs. 40 dan nog nader aldus
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wordt uitgelegd : „En het kindeke wies op en werd gesterkt in den
geest, en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem", —
dat blijkt hieruit, dat er bij Jezus een vermeerdering en toenemig
van zijn weten plaats greep, gelijk dit binnen ons menschelijk kader
valt. Waren er nu digen, van welke Jezus zelf verklaart, dat hij ze
niet wist, en hooren we van den anderen kant, dat de wijsheid, die
n Jezus was, d. i. zijn weten, zich uitbreidde, — dan staan we,
zoo weI bij dat niet-weten als bij dat allegs zich verrijken in weten.
voor twee verschijnselen die van zelf de alwetendheid uitsluiten. Zoo
omen we dan ook noodzakelijkerwijs tot de slotsom, dat het weten

Jezus een menschelijk weten was, en zoo vinden we vanzelf het
aanknoopigspunt voor onze wetenschap in het weten van Jezus.

Juist daarom echter treft het ons te meer, dat Jezus' weten ons
gewone weten zooverre te boven ging. Zoo Iezen we in Joh. 2: 23-25
van Jezus' eerste predikig te Jerusalem, dat velen, ziende de
t ekenen die hij deed, in zijn naam geloofden, maar dat „Jezus
zich zelven niet aan hem toebetrouwde, omdat hij hen alien
kende, en omdat hij niet van noode had, dat iemand getuigen
zdu zijn van den mensch, want hij zelf wist wat in den mensch
was." En evenzoo Iezen we in Joh. 6: 64: „Want Jezus wist van
den beginne, wie ze waren die niet geloofden." Niet minder
opmerkelijk is, wat we van Nathanaël lezen, als Jezus tot hem zegt :
„Eer u Philippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag ik
u"; iets wat Nathanaël derwijs aangreep, dat hij terstond daarop
uitriep : „Rabbi, gij zijt de Zone Gods, gij zijt de Koning Israëls".
Zoo ook lezen we meer dan eens, dat als de discipelen apart
girl gen en onder elkander iets verhandelden, Jezus toch hum over-
leggingen, zonder ze beluisterd te hebben, zeer wel begreep en
kende. Drie jaren vooruit lezen we, niet dat Jezus vermoedde, maar
daf hij wist wie hem verraden zou. Jezus wist vooruit, dat Petrus
hen in zijn lijdensnacht, eer de haan kraaide, driemalen verloochenen
zou. Evenzoo wist Jezus vooruit, en kondigde het in Caesarea
Philippi aan zijn jongeren aan, dat hij sterven zou aan een kruis,

WI;	 0.4 1	 Pi	 4414 	 ■



ONS MENSCHELIJK WETEN. 	 359

en dat hij, na gestorven te zijn, ten derden dage uit den dood zou
verrijzen. Jezus moist vooruit, dat hem de verheerlijking op den
Tabor wachtte, en klom daarom met zijn drie meest geliefde jongeren
dien berg op. Zoo ontvagen we, heel het Evangelie door, tehkens
weer den indruk, dat Jezus een hooger, een meer volkomen weten
bezat, dan den mensch pleegt ten deel te vallen. Dit geeft dan zoo
licht aanleidig tot de voorstellig, alsof dit aIles uit Jezus' God-
delijke alwetendheid zou te verklaren zijn, en hierdoor snijdt men
dan onwillekeurig allen samenhag tusschen Jezus' weten en óns
weten af. Plaatst men zich nu eenmaal op dit standpunt, dan gaat
uiteraard Jezus' weten geheeI buiten onze wetenschap om, en is
het ons niet mogelijk den overgang tusschen Christus' Koningschap
en onze wetenschap te vinden. Als Jezus tot den geraakte zegt :
„Sta op en zondig niet meer", toont Jezus te weten, dat zijn ver-
lamming samenhig met vroeger door hem begane zonde, hoewel
Jezus hem op dat oogenblik voor het eerst ontmoette. Wij zouden
alleen door navragen daar achter zijn gekomen, zoo zijn ouders of
vrienden ons op de hoogte hadden gebracht, maar Jezus weet het
onmiddellijk, weet het zonder navragen, weet het uit zichzelf. Zal
dit alles nu desniettemin in Jezus het karakter van menschelijk weten
dragen, dan worden we voor de vraag gepIaatst, of ons menschelijk
weten l dan niet steeds aan onderzoek is gebonden en op navraag
berust, of wel dat een onmiddeIlijk weten ook aan ons menschelijk
weten eigen kan zijn. Dit punt moet derhaIve nader worden onderzocht.

Te dezen opzichte nu zij er in de eerste plaats op gewezen, dat
in onze menschelijke natuur de aanleg schuilt voor de aanwending
van een weetvermogen, dat thans niet meer als regel in den mensch
gevonden wordt. Denk b.v. aan de dusgenaamde clairvoyance, of
helderziendheid. Slechts bij enkele personen komt dit verschijnsel
nog voor, maar het vertoont zich dan toch in hun menschelijk
wezen, en blijkt derhaIve in zijn oorsprong niet vreemd aan onze natuur
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te zijn. Vooral door Von Swedenborg, is op dit verschijnsel nogmaals
de aandacht gevestigd, zoo weet men dat Von Swedenborg. blijvende

aar hij was, een brand waarnam, die op een afstand van dagreizen was,
gebroken, en waarvan het een dag later igekomen bericht Von

Swedenborg's waarneming als voIkomen juist bevestigde. Verwant
hieraan zijn de dusgenaamde voorgevoelens van komende gebeur-
tenissen, waarop reeds een man als Cicero nadruk legt. Hoewel in
anderen vorm, doet zich iets soortgelijks ook bij slaapwandeIaars

vcor. Langen tijd waande men aan de slaapwandeIaars bewustzijn
te moeten ontzeggen, maar hiervan is men teruggekomen. Er moge
in hun wonderen slaap verandering van hun bewustzijnsvorm
intreden, maar wat ze doen, kunnen ze niet bewusteloos doen.
Alleen moet men ze in hun eigenaardigen bewustzijnsvorm niet
storen, want in hun gewone bewustzijn kunnen ze niet doen, wat
ze doen als ze in dien gewijzigden vorm met hun bewustzijn zijn
ingegaan. Ze klimmen dan over daken, loopen lags goten, en doen
toeren, waarvan ijst wie 't aanziet, maar alles gaat met vasten tred ;

angst kennen ze niet, en mits men ze begaan laat, komt alIes terecht.
hier nu schuilt natuurlijk een weten in, een weten hoe ze den

voet moeten zetten ; niet een weten door begrijpen of als resultaat
van oefening, maar een onmiddellijk weten, dat hen nooit in den
sleek laat. Hypnotische en biologische, mits niet gesuggereerde,
verschijnselen kan men bier bijvoegen ; ook onder de vele verhalen
van gemeenschap met afgestorvenen kan niet alles als zelfbedrog
worden weggecijferd. Dat wij zelven zulke verschijnselen niet hebben,
bewijst niet, dat ze niet bij anderen kunnen bestaan ; en hoe
scherp critisch men ook l wat tot dit gebied behoort toetse,
toch komt men altoos weer tot het resultaat, dat zich nu en
dam reekenen voordoen van een gewaarwordings- en weetvermogen,
dat bij verreweg de meesten niet meer werkt, maar dat toch
blijkt aan onze menschelijke natuur niet geheel vreemd te zijn.
Er raoge zich hier bedrog onder megen, het bijgeloof moge
er zich van meester hebben gemaakt, zelfs demonische werkingen
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mogen er zich onder mengen, maar na aftrek van dit alles bespeurt
men toch, dat er nu en dan overblijfselen nawerken van een weet-
vermogen, dat thans ophield een algemeen menschelijk bezit te zijn.
En te waarschijnlijker is het, dat hierbij van afslijinng sprake is,
daar ook Adam de dieren doorzag op een wijze, die ons ontgaan
is, ook l moge er in den temmer nog iets van nawerken, en zelfs
nu nog bij zeer laagstaande, weinig ontwikkelde volken een insinnctief
weet-vermogen werken, dat bij hooger ontwikkelde volken niet meer

bestaat. Instinct nu, hoe ook bezien, is altoos een weet-vermogen,
dat tot zeker doen in staat stelt.

AI nu wat op deze lijn ligt, maakt onwillekeurig den indruk, dat
het niet aangeleerd is, maar of aangeboren, of ingegeven, en dan
meest in gereeden vorm. Er komt ook eenige ontwikkeling van het
instinct voor, maar die ontwikkelig is altoos ondergeschikt, het on-
middellijke karakter van het instinctieve blijft hoofdzaak. lets wat
nog te sterker in het oog springt, zoo ge hetgeen instinctief bij den
mensch voorkomt vergelijkt met het dier-instinct. Een enkele spinne-
web is in dit opzicht reeds een zoo sterk sprekend getuigenis. Houdt
men de pas uit den eierzak uitgekropen spinnen terstond apart,
zoodat ze nooit een webbe gezien hebben, toch spinnen en weven
ze, na gegroeid te zijn, hun eigen webbe geheel volgens model,
met de grootste zekerheid, en na het rag, uit het eigen lijf getrokken,
behoorlijk gladgemaakt te hebben. En daarbij spinnen ze de draden
op de precies juiste afstanden, zetten op die overlags gespannen
draden de dwarsdraden weer precies op de juiste afstanden aan, en
leveren in korten injd een webbe af, die zoo volmaakt in zijn af-
metigen is, dat geen mensch, zonder hulp van werktuigen, enkel
met de hand, zulk een kunstwerk zou kunnen afleveren. Soortge-
lijke insinnctieve verschijnselen nu vindt ge in de dierenwereld
teIkens. De zwaluw met haar nest, de trekvogel met zijn onbekenden
tocht, de bij met haar graat, de mier met haar voorraadschuren, het
verraadt alles een insinnctieve vaardigheid, die ons verbijstert ; een
vaardigheid, die niet aangeleerd, die niet afgezien is, en die zich
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bij elk nieuw exemplaar van dezelfde diersoort weer even duidelijk
vertoont. Toch kan men niet zeggen, dat hierin een natuurkracht
werkt, die het dier slechts als werktuig gebruikt. Wel ter dege is
het de spin, de bij, de mier zelf, die het wil, er zich op toelegt, er
zich voor inspant, het begint, 't volvoert, en als het gereed is, er
zijn profijt van trektr Dit instinct is en blijft dan ook nog steeds
een onbegrepen en onverklaard iets. Want wel heeft men ook het
insinnct uit de Evolutie pogen te verklaren, zeggende, dat het tot
stand kwam door overgeërfde eigenschappen ; maar wie ooit, l was
het maar het spinnen van ééne spinnewebbe, met aandacht gevolgd
heeftl ziet terstond het volstrekt onhoudbare van zuIk beweren in.
Zulk een webbe komt uit éen plan, naar éen gedachte, en naar
vaststaande evenredigheden tusschen de takken te hangen, en zelfs
de keuze van de plaats voor het web is voor eIke spin van over-
wegend belag.

Op eenigszins verwijderden afstand van deze verschijnselen ligt
wat zich als genie en kunst openbaart. Ook bij deze beiden ontmoet
ge dezelfde tegenstellig tusschen het onmiddellijk eigene, en het

door onderwijs of oefening aageleerde. Genie en kunst staan dichter
bij de gewone menschelijke verschijnselen, omdat ze zich meer aan-
sluiten aan het gewone doen, en niet op eens er zijn, maar allengs
ontluiken, en evenmin in zichzelf genoegzaam zijn, maar vaak huIp-
middelen niet versmaden. Maar hiervan afgezien, staat men toch
ook bij het genie zoowel als bij den kunstenaar voor een raadsel.
Afstammig lost ons dit raadsel niet op, want de machtigste geesten
zijn vaak geboren uit geheel onbeduidende ouders. Bij de meesten
van deze mannen en vrouwen van hooger aanleg kondigde zich in
hun jeugd hun hooge roepig gemeenlijk veel eerder voor anderen,
dan aan hen zelven aan. Enkelen hunner zelfs waren eerst traag in
hun ontwikkeling. Maar begint bij zulk een geniaal man, of bij zulk
een hoog kunstenaar, de innerlijke inspiratie eenmaal door te werken,
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dan is het meest als een stroom, die door de dammen breekt, dan komt
't er op eens, en is er op eens, en we zien het, maar verklaren het
ons niet. We zien het, maar waarom het zoo is, en hoe 't er kwam,
blijft ons een raadsel. Het is dan ook begrijpeIijk, dat oudtijds
de sage opkwam, dat men in deze buitegewone personen met
halfgoden te doen had, of althans met bovenmenschelijke wezens.
Vooral in oude tijden, toen het genie zich meest in heldendaden
uitte, laat zich dit Licht verstaan. Een Nimrod, een Hercules waren
geen genieën, die op letterkundig erf blonken, maar mannen van

de daad, mannen van het type van .een Napoleon ; sIechts met dit
verschil, dat zij redders en bevrijders waren, waar Napoleon zich
met de overmacht, van zijn veldheersgaven op de volken wierp, om
ze te onderdrukken. In zulke bevrijders nu sprak een hooge kracht,
een rijke vaardigheid, een aanhoudend slagen, dat boven het
menschelijke scheen uit te gaan, en vandaar de volkswaan, dat
men in zulke mannen met goden of halfgoden te doen had. Ons
daarentegen boezemen deze genieën op allerlei terrein, en zoo ook
kunstenaars, die werkelijk kunstenaars bij Godes gratie zijn, juist
daarom zoo hooge belagstelling in, omdat we weten, dat ze met

de hooge spanning van hun geest toch de grenzen van onze
menschelijke natuur niet overschrijden, zoodat onze menschelijke
natuur metterdaad blijkt de vatbaarheid en aanleg te bezitten, om
zulk een hoogere geestesformatie in zich te dragen.

Verwant hiermede, zij 't l van lager orde, is de tact en de Chokma.
Ook de tact moge voor oefening vatbaar zijn, maar aanleeren laat
ze zich niet. De één heeft ze, de ander mist ze; wie ze heeft bezit
ze van zelf, en wie ze mist, leert ze nooit. Aan zekere vaste ge-
woonten moge men zich gewennen, en zekere tactische regeligen
moge men overnemen, maar de eigenlijke tact in het leven, om op
een gegeven oogenblik uit de vele mogelijkheden, die zich aanbieden,
steeds terstond en zonder aarzelen de juiste keuze te doen, is een
verborgen, onmiddeIlijk weten, dat zich niet nader verklaren laat.
De kundigste geleerden zijn er veelal geheel van verstoken, terwijl
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een gansch gewone boerenvrouw op haar erf er soms in breeden
kring door heerscht. Juist hierdoor is de tact verwant aan de Chokma,
een Hebreeuwsch woord, dat de Wijsheid beteekent. leder voelt,
dat een wijs man iets heel anders is dan een geleerd man. De
Wijsheid, waarvan in de Schrift gedurig sprake is, is niet geheel

aangeboren, want ze wordt ook aageleerd en breidt zich uit, maar
maar ze onderstelt toch een gesteldheid des geestes, die er zich toe
leent. Die Wijsheid bedoelt een blik op het leven, die met het wezen
wan het leven overeenkomt, en daarom in en door het leven den
juisten weg weet te vindem Voor de verstandigen en geleerden vaak
verborgen, kan ze den kinderkens geopenbaard worden. Ze drijft

op zekere natuurlijke inspiratie, en houdt daarom verband met de vreeze
Sods. „De vreeze des Heeren is het beginsel der Wijsheid." En wat op
die manier als Wijsheid onder menschen openbaar wordt, vindt haar
bron en oorsprog in de Wijsheid, die van eeuwigheid voor Gods aan-
gezicht speelde in het Eeuwige Woord. Genie, hooge kunstgave, vaste
tact, levenswijsheid, in den zin van de chokma, het ligt daarom alles
op dezelfde lijn. Ook l worden ze door opvoeding en oefenig
ontwikkeld, toch wijzen ze op een eigen oorsprong; zijn ze ver-
schijnselen van onmiddellijke inprenting in het gemoed, en alzoo
van iets waarvoor de aanleg met en in de geboorte zelve gegeven
was; doch altoos zoo, dat ze de grens van hetgeen in onze
menschelijke natuur bestaanbaar is, niet overschrijden en alzoo binnen
den krig van het menschelijke vallen, mits ge het menschelijke
neemt in verband met de hoogere inwerkingen, die de menschelijke
natuur toelaat.

Zelfs de Profetie spreekt hier mede. Elk profeet spreekt zijn eigen
Vergelijk maar de taal van Amos, den veehoeder, met de fijn-

ontwikkelde, hoogstaande taal van een Jesaia. De profeet is niet
n aar een op goed geluk of gekozen persoon. „Eer ik u in uwer
moeders buik formeerde, heb ik u gekend", zegt de Heere. Een
profeet is reeds in zijn geboorte op het profeteeren aagelegd. Hij

niet een gramophoon, die werktuigelijk de klanken opvagt, maar
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een van God verkorene, die de GoddeIijke gemeenschap geniet,
wiens gedachte, wiens zinnen en peinzen door God bewerkt wordt,
en die alsnu uit wat God in zijn gedachte werkte, in eigen taal en
in eigen beeld de gedachten Gods uitspreekt. En ook hier bIijkt
alzoo, dat onze menschelijke natuur door haar Schepper zóó is aan-
gelegd, dat ze de mogelijkheid in zich draagt, om vertolkig van
de Gedachten Gods in menschelijke taal onder menschen te doen
uitgaan. Uit l welke verschijnselen dit volgt, dat men bij de be-
oordeeling van het weten van Jezus, gelijk hij als Zoon des men-
schen zich uitsprak, niet te rekenen heeft met de beperkte gaven
van onze natuur, gelijk die thans, in onzen zondigen toestand, in
den gewonen mensch nog aanwezig zijn, maar veeIeer met alle
mogelijkheden van kennis en wetenschap, gelijk die in al zulke
abnormale verschijnselen zich, als nog steeds inkIevend in onze
menscheIijke natuur, nu en dan vertoonen.

II.

Net weten van Jezus.

Nu weten wij, dat gij alle dingen
weet, en gij hebt niet van noode, dat
u iemand vrage. Hierom gelooven wij,
dat gij van God uitgegaan zijt.

JOH. 16 : 30.

ET opzet spraken we van ons weet-vermogen, niet van
ons ken-vermogen, daar dit laatste gemeenlijk gebezigd
wordt in een zin, die niet paste bij het onderzoek dat
we instelden. Ons boeit toch bij Jezus telkens een

onmiddeIlijk weten, waar voor ons zulk een weten een voorafgaand
leeren kennen eischen zou. Om nu te beoordeelen, of dit weten van
Jezus binnen het kader van onze menschelijke natuur valt, dan wel
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als een Goddelljk weten, dat boven onze natuur uitgaat, moet
worden aangemerkt, was het noodzakelijk na te gaan, of er ook
onder menschen, zij 't l bij uitzonderig, een weten voorkwam of

voorkomt, dat met het onmiddellijk weten van Jezus zekere over-
eenkomst vertoont. Dit nu bleek metterdaad het geval te zijn. Weh
gaven we de mogelijkheid toe, dat onder de verschilIende vormen
van Voorgevoel, Clairvoyance, Biologie, Hypnotisme en Spiritisme,
bedrog en bijgeloof kan insluipen, en dat in de huichelarij zich
zelfs het demonische megt, maar toch kan niet alle werkelijkheid
aan deze verschijnselen ontzegd worden, daar toch ook hier blijkt
hoe ons menschelijk weten er zich als middel van bedienen kan. En
bovendien bleek ons, hoe instinct, genie en tact en ten deele zelfs
het automate weten, evenals de hooge kunst, vooral op dichterlijk
gebied, en zelfs wat de Schrift Wijsheid noemt, en zoo ook de
Profetie, ons te venstaan geven, hoe onze menschelijke natuur zich
Ieent tot het in zich dragen van een weten en van een mogelijkheid
van weten, die van den onder ons gewonen weg om tot wetenschap
te geraken zeer aanmerkelijk afwijkt. De bedoelig, waarmeê we
hierop wezen, was natuurlijk, om een van ons gemeene weten ge-
heel afwijkend weten bij Jezus als mogelijk stellen, zonder dat
daarbij de grens van onze menschelijke natuur werd overschreden.
Niemand ontvage daarbij den indruk, alsof we het weten van

Jezus ook maar in het alIerminst uit zekere mantiek zouden willen
verklaren. We staan bij het weten van Jezus voor de vraag, of
we zijn ons weten verre te bovegaand weten uit zijn Godheid

hebben te verklaren, dan wel of Jezus' hooger weten, hoeverre dit
het onze ook overtreft, toch nog binnen de grens valt van wat
onze menschelijke natuur als mogelijk stelt. Voor dit onderzoek
nu is het geheel onverschillig, of ook onder menschen nu of dan een
andere vorm van weten misbruikt is tot zondige doeleinden, maar is
't alleen de vraag, of het weten, waarvan bij deze verschijnselen sprake
is, principieel bedrog is geweest. Voorzoover het toch bedrog was,
bewijst het niets. Blijkt daartegen, dat er metterdaad en werkeIijk
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zulk een andere vorm van weten zich heeft voorgedaan, dan staat
't hiermee vast, dat onze menschelijke natuur zich hiertoe leent. En
al moge het nu zijn, dat in meer dan één van de genoemde en
opgesomde vormen vaak opzettelijke huichelarij plaats greep, die te
veroordeelen en te mijden is, — van den anderen kant is het toch
de Schrift zelve, die ons in het Genie, in de Dichtkunst, in de
Chokma, in de Profetie en Apocalypse, tot zelfs in droomen en ge-
zichten, verschijnselen aanwijst, waardoor een weten in den mensch
ontstond, geheel afwijkend van ons gewone kennen. En ook l deze
verschijnselen zijn toch voorgekomen, ja onder GoddeIijke inwerking,
maar dan toch altoos zoo, dat onze menschelijke natuur in staat bleek
deze in zich op te nemen.

Maar, ook afgezien van deze twee reeksen buitengewone ver-
schijnselen, is er nog een heel anders iets, waarop hier te wijzen
valt, zullen we het weten van Jezus trachten te verstaan. Er worden
ons namelijk in de Schrift zeer duidelijk twee dingen te verstaan
gegeven, die op het vraagstuk, dat ons bezig houdt, niet alleen be-
trekkig hebben, maar het zelfs beheerschen, Het eerste is de ver-
duistering van ons verstand door de zonde, en het tweede is de eindvorm,
dien ons weten in den staat der heerlijkheid zal dragen. Beginnen we
met het laatste, dan leert 1 Cor. 13 : 8-13 ons, dat de tegenwoordige
vorm van ons menschelijk weten eens zal te niet gaan, om door
een veel hoogeren vorm van weten vervangen te worden. Ter ver-
duidelijkig vergelijkt de apostel dit met den overgang die plaats
grijpt bij een kind, dat man wordt. Als kind had zulk een persoon
zekere vormen van voorstellig, waarin het leefde en die hij niet
missen kon, omdat ze pasten bij zijn leeftijd en wijze van bestaan.
Maar man geworden legt zulk een die kinderlijke, onjuiste voor-
stelling af, en aanvaardt daarvoor inplaats een voorstelling van de
dingen, gelijk die bij den manneIijken leeftijd hoort. En zoo nu, zegt
de apostel, zal 't ook zijn bij onzen overgang uit dezen onzen toe-
stand van vernederig in den staat der heerlijkheid, die ons wacht.

Dan gaat alles te niet wat hier ons weten uitmaakte, en er komt
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een geheel ander weten voor in de plaats. Er zijn drie dingen, die
in ons bewustzijn blijven : het geloof, de hoop en de liefde, maar
l 't overige wondt te niet gedaan. Vandaar zijn plechtig woord, dat
aldus luidt : „De liefde vergaat nimmermeer, maar zelfs profetieën
en talen zullen te niet gedaan worden, want we kennen hier ten

deele, en profefeeren ten deeler Doch wanneer het volmaakte zal
gekomen zijn, dan zal hetgeen ten deele is, te niet gedaan wonden.
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als
een kind, en overleide ik als een kind, maar toen ik een man ge-
worden ben, zoo heb ik hetgeen eens kinds was te niet gedaan."

Er is alzoo niet alleen sprake van een toenemen in kennis, van
een vermeerdering van ons weten, van een opklimmen van lager
naar hooger, maar van een werkelijken overgang, van een geheele
cmzetting, van het intreden in een geheel anderen toestand. De
vorm zelf van ons weten zal niet blijwen gelijk die was, maar een

geheeI andere worden. Wat is gaat te niet, en er komt iets geheel
anders voor in de plaats. Om ons ook dit nu duidelijk te maken,
gebruikt de apostel een geheel ander beeld. Hij denkt zich een
spiegel, waarin zich een landschap of wat ook afspiegelt. Nu waren
in de dagen van de apostelen de spiegels nog niet wat ze nu zijn,

eest van metaal, en in zulk een metalen spiegel zag men zulk
een tafereel of landschap dan niet al te duidelijk. Zoo ongeveer,
maar niet klaar. Hij noemt dit, dat we door een spiegel zien in
een duistere rede, wat zeggen wil in een duister beeld van de
zaak. We zien het wel, maar gebrekkig. Zoo ook is het bij het
zi en van een menschenbeeld in den spiegel. Staat ge voor zulk
een spiegel, en staat er iemand in de kamer, waarin ge u bevindt,
of zekeren afstand achter u, dan ziet ge in den spiegel wel zijn
persoon, maar vaag en sIecht omlijnd. Doch keert ge u nu van den
spiegel om, en plaatst ge u met uw rug naar den spiegel toe en
met uw gelaat naar dien pensoon zelf, dan ziet ge hem op eens

44.misste
	 ii i1 11 1 11 1 1 1111 1.4 .

	 .11



HET WETEN VAN JEZUS. 	 369

van aangezicht tot aangezicht in volle klaarheid. En dit nu bezigt
de apostel als beeld, om ons 't onderscheid te doen gevoelen

tusschen ons weten in dezen aardschen toestand, en ons heeI ander
weten, gelijk het zijn zal in den staat der heerlijkheid. In dien
hoogeren staat toch gaat de spiegel weg, we keeren den spiegel
onzen rug toe, en een geheel andere vorm van kennen en weten
treedt in, zoodat we alsdan zien zullen van aangezicht tot aangezicht ;
d.i., op den Heere onzen God toegepast, dat we kennen zullen, gelijk
we door God gekend zijn, namelijk door een onmiddellijke visie,
die tot het eigen bestand der dingen doordringt. Niet alles gaat te
loor. Het geloof blijft, de hoop blijft, de liefde blijft, maar voor
't overige is ons bewustzijn alsdan in een geheel anderen vorm

overgegaan, en bekomen we ons weten niet door studie, noch door
onderzoek, maar door onmiddellijke aanschouwing. Stond het nu
alzoo, dat we bij dien nieuweren, alsdan intredenden bewustzijnsvorm

op hadden gehouden mensch te zijn, en engelen waren geworden,
zoo zou hienuit voor onze menschelijke natuur niets zijn of te leiden.
Maar zoo is het niet. Ook in den staat der heerlijkheid zijn en
blijven we menschen. Onze menschelijke natuur wordt in den staat
der heerlijkheid niet afgelegd, maar behouden. En alzoo blijkt, dat
toen God onze menschelijke natuur schiep, Hij haar alzoo schiep,
dat ze ook voor dien hoogeren vorm van bewustzijn vatbaar was.

Op dit beeld van den spiegel komt dan de apostel in 2 Cor. 3: 18
terug. Hij zegt daar, dat onder Israël de kennisse Gods nog zeer om-

sIuierd was. Daarom hag er een deksel op Mozes' aangezicht. Maar door
de komst van Christus en de predikig van het Evagelie is dit dekseI
ons van het aagezicht afgenomen, zoodat we nu het beeld van den
onzienlijken God als in een spiegel kunnen aanschouwen. We zien in
den spiegel niet God zelf, maar zijn beeld. Doch juist het zien van dit
beeld heeft op ons een eigenaardige uitwerkig, en wel deze uit-

wenking, dat we kinderen Gods worden ; iets wat hij alzoo uitdrukt,
dat we door dit beeld Gods te aanschouwen, zelve een verandering
ondergaan, zoodat we door ditzelve beeld „van gedaante venanderd

24
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worden", en wel door des Heeren Geest. Hij stelt alzoo twee
overgangen. De eerste is die van het zien met bedekt aagezicht tot
het zien van het beeld in den spiegel. Deze eerste overgang in ons
grijpt reeds in dit Ieven plaats, als we tot God bekeerd worden,
en bij het licht van het Evangelie wandelen, zoodat we, alsnu
kinderen Gods geworden, althans zijn beeld in Christus leeren
kennen. Maar dan komt de tweede ovengag, wanneer zelfs alle
profetie en alle kennis wordt te niet gedaan, en als het zien in
I lare visie komt, als van aangezicht tot aangezicht. Iets wat hij in
2 Cor. 5: 7 aldus omschrijft : „We wandelen nu door het geloof,
mar dan zullen we wandelen in de aanschouwing." Ook de apostel
J ohannes spreekt hiervan in 1 Joh. 3 : 2. Nu, zegt hij, zijn we in
den toestand van kinderen van God, en kennen God, gelijk een
Jug kind zijn vader kent, dien hij liefheeft, door wien hij verzorgd
e n opgevoed wordt, maar dien hij nog niet verstaat. Maar gaat de
eeuwigheid in, dan zal de verhouding een geheel andere wezen.
Hoe en wat we dan zullen zijn, weten we nu nog niet, wijl het

orns nog niet geopenbaard is geworden. Maar dit weten we dan
toch, dat als Christus bij zijn wederkomst ons geopenbaard zal
zijn, we aan Christus gelijk zullen wezen, want dan zullen we hem
zien gelijk hij is. Ook hier dus eerst het veranderd worden naar
zijn beeld, en gaat eens de heerlijkheid in, dan, het beeld Gods
in ons dragend, hem gelijk geworden, en alsdan zullen we hem
met de onmiddellijke aanschouwig zien gelijk hij is, en zulks wel
te ngevolge daarvan, dat we zelf in den staat der heerlijkheid zullen
zijn overgegaan. Doch altoos zóó, dat we ook in dien staat van
heerlijkheid menschen zullen blijven, en dat onze menschelijke
natuur niet zal zijn te niet gedaan, maar zich in haar hoogsten
vorm zal ontplooien.

[-let tweede punt nu, dat met het voorafgaande samenhangt, is de
verduistering van ons verstand door de zonde. De apostel wijst
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hierop in Rom. 1 : 21 en in Ef. 3 : 18. In Rom. 1 : 21 spreekt hij van de
volken, die buiten het licht van Israël wandelen, en zegt dat ze verijdeld
zijn gewordenin hun overleggingen en dat hun onverstandig hart is ver-
duisterd geworden. En in Ef. 3 : 18 zegt hij, dat de Heidenen wandelen
in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd
zijnde van het leven Gods, en dat ze daardoor de prooi zijn ge-
wonden „van de onwetendheid die in hen is, en zulks wel tengevolge
van de verharding van hun hart." Beide malen wordt alzoo de ijdelheid
met de venduistering van het verstand in verband gebracht. Het
ijdele nu staat tegen het wezenlijke over. Is ons hart klaar en
zuiver en leeft het in een helder bewustzijn, zoo ziet het de dingen
gelijk ze zijn, in hun wezenlijk en werkelijk bestaan. Is daarentegen
het hart verhard, dan is het met ons hart evenals met het oog, dat
beneveld is ; dan ziet het niet meer de dingen gelijk ze zijn, maar
vormt het er zich een geheel onjuiste, verwarde, onwezenlijke voor-
stellig van. Er was ook na den val nog zekene kennisse van God
in den mensch overgebleven, juist genoeg om hem niet te veront-
schuldigen, maar die kennisse was troebel en vaag en onzeker, en
met den loop der eeuwen was de mensch dan ook steeds verder
van de kennisse Gods afgedwaald, zijn hart was steeds meer verhard,
zijn verstand steeds meer verduisterd, en het einde was, dat hij

inleefde in een geheel verwarde voorstelling, die almeer haan ver-
band met het wezenlijke verloor, en ten slotte opging in volkomen
ijdelheid. Nu brengt de wedergeboorte bij het licht des Evangelies
te weeg, dat de schelIen ons van de oogen vallen ; dat we ons
van die ijdele, onwezenlijke voorstelling afkeeren ; dat we Gods
beeld althans weer in een spiegel aanschouwen, en als kinderen
van God onzen Vader hebben leeren verstaan. Maar ook dit blijft

op deze wereld en in dit leven nog altoos een wandelen door geloof,
zonder tot de klare aanschouwing, tot de heldere visie te komen.
Daartoe kan en zal het eerst komen in den staat der heerlijkheid,
waarin niet alIeen de schellen van de oogen gevallen zijn, maar
ook het oog zelf zijn oorspronkelijke en hoogste zienvermogen zal



372	 PRO REGE.

hebben herkregen en verkregen, en dan zullen we den Christus,
en in Hem God Drieeenig, zien van aangezicht tot aagezicht ;
altoos in onze menschelijke natuur. Zoo krijgen we dan dezen loop
der digen : De mensch is in het Paradijs geschapen met het ver-
mogen om God to kennen. Dit vermogen verloor zijn intrinsieke

kracht door de zonde. De zondaar met dit verzwakte vermogen tot
n de verborgen dingen willende doordrigen, is steeds meer

verduisterd in zijn verstand en in het ijdele vervallen. Het Evangelie
Iclaant dit vermogen weer op, zoodat de wedergeborene zijn Vader
weer, als zijn kind, in een spiegel aanschouwt. Doch ook dit is
geen blijvende toestand. Die tneedt eerst in als de staat der heerlijk-

eid uitgaat, en alsdan zal de verloste zijn God en zijn Christus
i i volle klaarheid aanschouwen, als van aangezicht tot aangezicht.

Bregen we deze uitkomst van ons onderzoek nu op het weten
van Jezus over, dan staan ons drie vragen ter beantwoording. De
eerste is, welk weetvermogen Jezus ontleende aan de menschelijke
natuur, die hij wan ons had aagenomen. De tweede is, voor welke
inspiratie zijn menschelijke natuur vatbaar was. En de derde is,
w at hij wist uit de herinnerig van zijn eeuwig zijn bij den Vader
vóór zijn menschwordig. Wat nu de eerste vraag betreft, heeft
Jews zich zelven vernederd door het aannemen van onze
menschelijke natuur in haar staat van zwakheid. Doch dit raakt wel het
lichaam en Jezus' existentie op aarde, maar niet zijn innerlijk

Zonde was in hem niet. Hij verkeerde in staat van volkomen
heiligheid. Van een verduistering van het verstand kon alzoo bij
Jez:us geen sprake zijn. Hem kon geen deksel op het aangezicht
liggen. In het ijdele van de zondig menschelijke verzinning kon
Jezus geen oogenblik vervallen. Hem stonden aIzoo voor zijn

me nschelijk weten alle vermogens ten dienste, die in onze
menschelijke natuur naar Gods ordinantie scholen. Met dezelfde klaarheid,
waarmee Adam vóór zijn val ln het Paradijs de wereld doorzag
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en zijn God kende, had ook Jezus klare wetenschap van het be-
staande. Tusschen hem en zijn Vader zweefde geen enkele nevel,
en ook van omsluierig der wereld was voor hem geen sprake.
De naamgeving der dieren door Adam is hier leerzaam. God voerde
de dieren tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. Hierbij mag
natuurlijk niet gedacht worden aan een speelsgewijze uitdrukken

van zekere klanken, maar komt hetgeen God bevaI en Adam deed,
dan eersf tot zijn recht, zoo we het alzoo verstaan, dat Adam het
wezen van eIk dier doorzag, en in den klank, waarmede hij elk
dier noemde, het wezen van dit dier uitdrukte. Alzoo was den
oorspronkelijken mensch, gehijk God hem schiep, een weetvermogen
eigen, waardoor hij alle creatuur om zich heen onmiddellijk verstond
en doorzag. Doch hierbij bleef het bij Jezus niet. Niet alleen dat
hij God kende en doorzag de wereld om zich heen, en zulks wel
met een onmiddelijk weetvermogen, maar in Jezus was het van
meet of een zien van aangezicht tot aagezicht. De verheerlijking op den
berg Tabor toont toch, dat Jezus, nog zijnde in den staat dervernedering,
toch duidelijk reeds in zich droeg, wat bij ons eerst in den staat
der heerlijkheid zal ontkiemen. AI wat het menscheIijk weetvermogen
in den staat der rechtheid, in den staat van zonde, in den staat
van wedergeboorte en in den staat der heerlijkheid den mensch
kan doen weten, moet alzoo als ook in Jezus mogelijk worden
gedacht, zonder dat dit ook maar op eenigerlei wijze de eigen-
schappen der menschelijke natuur, gelijk ze ook in hem vertegen-
woordigd waren, te boven ging. Van geen der drie voorwerpen
van onze menschelijke kennis, t. w. van God, de wereld en ons
zelf, mag gezegd dat ze voor Jezus iets verborgens opleverden. Hij
kende zich zelf ook als mensch door en door. De wereld lag voor

hem aIs een open boek. En hij zag en kende zijn Vader als van
aagezicht tot aangezicht. Dit alles was in Jezus geen boven-
natuurlijke kennis, maar een wetenschap, die steeds tot het uiterste

in het kader van ons menschelijk weten doordrog.
Doch hierbij bleef het niet. De menschelijke natuur laat ook
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inspiratie toe, gelijk de profetie en zooveel meer ons dit toont. Die
inspiratie is het werk van den Heiligen Geest, en van Jezus staat ge-
schreven, dat hij den Heiligen Geest ontvagen had zonder mate, d.w.z.
nog machtiger, voller en overvloediger, dan ze ooit aan eenig profeet

was ten deel gevallen. Jezus stelt zich dan ook met de profeten des Ouden
Verbonds op één lijn, als hij in Joh. 3 : 11 tot Nicodemus zegt, niet
ik, maar „wij spreken, wat wij weten, en getuigen wat wij gezien
hebben". Alles wat Jezus spnak en een profetisch karakter droeg,

ten aanzien van Petrus' verloochenig, van zijn eigen wederkomst
en wat aan die wederkomst zou voorafgaan, en zoo ook van zijn
eigen Kruis en zijn opstandig ten derden dage, moet hieruit ver-
klaard worden. De kennisse van dit alles was zeer zeker boven-
natuurlijk van aard, maar niet anders dan bij de profeten. Alleen
met dit onderscheid, dat er tusschen profeet en profeet verschil in

graad is. De eene profeet is praeciezer dan de andere. Bij Jezus nu
bereikte de inspiratie haar hoogsten graad, en gig over in den
graad van volkomenheid. Toch kwam ook dit niet met zijn men-
schelijke natuun in botsig, in zoover de menschelijke natuur blijkens

de profetie de ontvagbaarheid bezit, om zulk een geopenbaarde
kennis door inspiratie in zich op te nemen en te vertolken.

En hierbij komt dan in de derde plaats Jezus' weten uit wat
we de herinnering noemden. Geheel juist is de uitdrukking „her-
innerig" hier niet gekozen, omdat er in het eeuwige Zoonschap
van den Middelaar geen verleden is ; maar een geheel juiste uitdruk-
kig biedt onze taal hier niet aan, en Jezus zelf sprak van een heer-
lijkheid, die hij bij den Vader had, eer de wereld was. En een ander-
maal sprak Jezus evenzoo van een opvaren daarheen, waar hij van
te voren was; beide uitdrukkingen die evenzeer op het verleden zien.

Nu houde men wel in het oog, dat Jezus niet een menschelijken
persoon heeft aagenomen, maar als persoon God was en bheef, en
als Goddelijk persoon slechts aannam onze menschelijke natuur. Er
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is uit dien hoofde in Jezus niet een tweeërlei ik, maar slechts het
ééne ik van zijn Zoonschap. De voorstelling, alsof in den Middelaar
een bijeenvoeging van tweeërlei persoon was, is de oude dwaIing
van de Nestorianen, en met name de Gereformeerde Godgeleerden
hebben steeds tegen een terugvallen in deze dwaling ten ernstigste
gewaarschuwd. De vernederig van den Zone Gods bestaat daarin,

dat hij „de gestaltenis van een dienstknecht" had aagenomen, en
gevonden was in „de gedaante van een mensch" ; doch ook in die
zelfvernederig bleef hij de tweede Persoon in de H. Drieëenheid,

zichzelven hiervan met onbedriegelijke zekerheid bewust, en dus
evenzoo zich bewust van het onderscheid tusschen zijn toestand, eer
het Woord, en den toestand daarna, toen het Woord vleesch was
geworden. Vanzelf kon dus in zijn menschelijk bewustzijn dit her-
innerend weten van Jezus overgaan. Immers ook ons menschelijk
bewustzijn is vatbaar, om zich in dit voortbestaan van Jezus in te
denken. Waar wij dit nu vermogen, hoe zou daar de aagenomen
menschelijke natuur den Zone Gods dan ooit hebben kunnen be-
letten of verhinderen, om ook toen hij „Zoon des menschen" ge-
worden was, terug te leven in en zich terug te denken in den staat,
toen hij nog in „de gestaltenisse Gods" was? Eerst zoo ge dan
ook met dit weten van Jezus uit de herinnerig rekent, rondt zich
dit weten van Jezus voor u af. Het Goddelijk weten in Jezus blijft
bij zijn ingaan in den menscheIijken bewustzijnsvorm geen alwetend-
heid. Anders toch had Jezus nooit van de ure van zijn wederkomst
kunnen zeggen, dat daarvan ook de Zoon niet wist, want dat de
Vader deze digen in zijn eigen macht gesteld had, Doch dit raakte
de toekomst, niet het verleden, en ook met het oog daarop spraken
we van het weten van Jezus uit de herinnering.

Tegen dit veelomvattend weten van Jezus, dat de sfeer van ons
weten verre overtrof, voere men intusschen niet aan, dat Jezus toe-
nam ook in wijsheid. Over het karakter van Jezus' weten wordt
hiermede niets uitgesproken. Reeds op twaalfjarigen leeftijd verstond
Jezus de Schriften veel beter en doorzag hij ze veeI helderder, dan
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de in hun geleendheid vergrijsde Rabbijnen. Door dit toenemen wordt

in Luk. 2 : 40 —52 dan ook blijkbaan op niets anders gewezen
elan op het verschil tusschen het bewustzijn van het kind en het

bewustzijn van den volwassen man, en zelfs het woord wijsheid
wijst er op, dat bien alleen sprake is van de ontplooiing van zijn

rijk bewustzijn. Daarom staat dan ook in vs. 4O: Jezus, kind zijnde,
wies op, zijn geest werd allengs krachtiger, en hoe krachtiger zijn
eest zich ontplooide, hoe meer hij met wijsheid, heeI iets anders

can met geleerdheid of boekenkennis, vervuld werd.

IIIr
De Wetenschap als macht.

Want er is geschreven: 1k zal de
wijsheid der wijzen doen vergaan, en
het verstand der verstandigen zal 1k
te niete maken.

1 COR. 1:19r

ET opzet spraken we dusver van het ons menschen ver-
leende weetvermogen, niet van ons kenvermogen, en zoo

ook van het weten van Jezus, en niet van zijn weten-
schap. Het komt er toch op aan, duidelijk te doen uit-

komen, hoever het vermogen in de menschelijke natuur ging om
onmiddellijk zekerheid te erlagen, zonder opzetteIijk ingesteld on-
derzoek, en om bij Jezus' weten in het Licht te stellen, hoever zijn
kennis van God, van de werehd en van den mensch gig, zonder
dat hij, wat wij noemen, een wetenschappelijk onderzoek instelde.
Reeds op twaalfjarigen leeftijd zette Jezus zich in den tempel te
Jeruzalem onder de wetenschappelijke mannen van die dagen neder,
en toonde de Schrift zóó te verstaan en zóó te kennen, dat een
ie der verslagen was over zijn vragen en antwoorden. Dit weten en
verstaan van de Schrift nu was bij Jezus geen vrucht van een op-
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leidig in ééne der Rabbinistische scholen, maar blijk van een kennis,

die hem op andere wijze was toegekomen. Een wetenschappelijk
onderlegd en opgeleid geleerde was Jezus niet. Het is daarom wel
zaak, helder in te zien, wat men thans vooral onder wetenschap
verstaat, teneinde scherp het onderscheid te beseflen tusschen wat
voor ons de wetenschap is, en hetgeen Jezus uit zich zelven wist
en doorzag. In drieërlei zin kunnen wij van wetenschap spreken.
Men kan, hoorende van iets dat gebeurd is, vragen : Hadt ge daar
wetenschap van ? Dan bedoeIt men alleen te vragen, of ge daarvan
of wist ; wist dat het gebeurd was en zóó gebeurd was; en dan
komt het neer op enkel weten. Ook in dien zin nu komt het woord

wetenschap herhaaldelijk in de Schrift voor. Zoo in Job 10 : 7, als
Job zegt : „Het is in uw wetenschap, dat ik niet goddeloos ben",
of ook als er Num. 24: 16 gesproken van de „wetenschap des
Allerhoogsten", en als het in Hand. 24 : 22 heet : „Als ik nadere
wetenschap van dezen weg zal hebben". Zelfs kan tot op zekere
hoogte gezegd, dat in de Spreuken het woord „wetenschap" hoofd-

zakeIijk in dezen gebezigd wordt. De beteekenis, door ons aan het
woord wetenschap gehecht, vindt ge in de Schrift nog bijna niet.
Dit neemt intusschen niet weg, dat thans wetenschap gemeenlijk in
heel anderen zin gebezigd wordt. Deels als men spreekt van een
bepaalde wetenschap, zoo b.v. de geneeskundige wetenschap, de
rechtskundige wetenschap enz., deels als men spreekt van de weten-
schap in het gemeen. Spreekt men toch van de medische weten-
schap, zoo verstaat men daaronder gemeenlijk de samenvattig van
alle kennis en kundigheid, die op een gegeven oogenblik ter be-
schikkig van de artsen staat, om hun kranken te genezen., Dit be-

duidt in het minst niet, dat aIle geneeskundigen tot eenzelfde inzicht
zijn gekomen. Integendeel, ook op medisch gebied staat school naast
school. Er is de allopathie, er is de homoeopathie, er is de natuur-
geneeskunde, en er zijn nog andere methoden. En ook onder de
mannen, die in hoofdzaak eenzelfde methode volgen, loopen de
overtuigingen nogmaals zeer uiteen. Wat de een aanbeveelt, wordt



378	 PRO REGE.

door den ander vaak als ondoeltreffend bestreden. Maar dit hebben
allen gemeen, dat hun kennis en inzicht rust op een nauwkeurig
onderzoek van het menschelijk lichaam, in zijn samenstellling, in
den gag van het leven, in de functie van zijn onganen, en in l
wat den toestand van het lichaam beheerscht ; voorts op een onder-
zoek naar de krankheden en verwondigen, die het lichaam ont-
redderen kunnen ; dan op een onderzoek naar wat deze ontredde-
ring kan voorkomen ; en op een onderzoek naar de middelen om
krankheden te genezen en verwondigen te heelen. Het is dit weten-
schappelijk onderzoek, dat aan allen gemeen is, en aan dit weten-

schappelijk onderzoek ontleent de venkregen kennis haar weten-
schappelijk karakter.

Hetzelfde geldt van alle overige afzonderlijke wetenschappen, die

evenzeer niet anders geven dan de samenvating van de kennis
en kundigheden, die door wetenschappelijk onderzoek op dit bij-
zonder gebied aan kennis en wetenschap verkregen zijn. Het gebied,
waanop de ééne wetenschap werkt, verschilt natuurIijk geheel van
het andere. Bij elk dier afzonderlijke wetenschappen duiken opnieuw
verschillen van methoden, bevindigen en zienswijzen op. Op elk

gebied staat de ééne geleerde vaak beslist tegen den anderen over.
Ook hier staat schooI tegenover school. Wat in de ééne periode
geloofd werd, wordt niet zelden in de andere met beslistheid ver-
worpen. Zelfs omtrent de beginselen, waarvan elke wetenschap heeft
lit te gaan, bestaat allerminst eenstemmigheid. Maar hoe breed
deze verschillen ook gapen, dit is nochtans bij de wetenschap aan

haar beoefenanen gemeen, dat ze een wetenschappelijke methode
volgen, wetenschappelijk hun onderzoek instellen, en evenzoo naar
ogischen regel de daarop gebouwde stellingen of onderstelligen
vaststellen, en juist in het stevig vasthouden aan dit wetenschap-
pelijk karakter van hun onderzoek het eerebrevet zoeken voor hun
wetenschappelijken naam.
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Doch bij dit, zoo men wil, nog tamelijk onschuldig optreden van
de priesters der wetenschap blijft het niet, en geheel anders komt
de zaak te staan, zoodra men de aandacht aftrekt van de afzonder-
lijke wetenschappen en richt op wat zich aandient aIs De Weten-
schap. Dan toch geraakt men aanstonds onder den indruk van een
Macht, waarvoor men wil, dat we zonder voorbehoud eerbiedig
knielen zullen, en die haar scepter in onbetwistbare heerschappij
over ons en over heel ons menschelijk leven zwaaien zaI. Genomen
als De Wetenschap, werpt deze macht zich op als een Konigin,
die geheel de bestaande wereld tot haar rijksgebied mag rekenen.
Ja, meer nog, we zien deze macht niet zelden aagediend als een
godin, bij wier orakel l wat mensch heet te zweren zal hebben.
En met een: „Groot is de Diana der Ephezeren !" wordt de roem
van deze godin der kennis steeds verder verbreid. Zoolang ge nu
met een bepaalde, met een afzonderlijke wetenschap, b.v. met de
wiskunde, met de scheikunde, met de geneeskunde, of met wat ook
te doen hebt, kunt ge u van zulk een wetenschap nog een tamelijk
heldere voorstellig maken, maar zóó niet gaat ge van de afzonder-
lijke wetenschappen op het algemeene begrip van De Wetenschap
over, of alIes verandert. Ge kunt niet zeggen : De Wetenschap is
gelijk aan de som van alle afzonderIijke wetenschappen, want ieder
voelt, dat met De Wetenschap nog heel iets anders wordt bedoeld.
Niet maar een bijeenvoeging van allerlei geleerdheid, maar een
mystieke macht, die een onvoorwaandelijken eerbied voor haar
orakel en onderwerpig aan haar uitspraken afvergt. Het is niet
een macht met een bepaald orgaan of vertegenwoordigd in een
aanwijsbaar CoIlege van geleenden, waarvan de beslissig ware in
te roepen. Haar dienst is veeleer een soort eeredienst, en niets is
gewoner dan te hooren spreken van den tempel der Wetenschap,
of te hooren gewagen van haar priesters en koorknapen. AIle Over-
heid wordt dan ook opgeroepen, om haar goud en zilver ter harer
beschikking te steIlen. lnrichtigen in steeds grooter aantal en steeds
prachinger van bouw eischt ze voor haar studiën op. Wie haar
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smaden durft, wordt sohier eerloos verklaard, en wie niet vooruit
gereed is voor haar uitspnaken te zwichten, telt onder het verlichte
deel van de bewolkig niet meê. Tot voor den Rechter toe ver-
s chijnen haar pniesters, om over toerekenbaarheid van schuld ge-
tuigenis of te leggen. Welk geschil er ook oprijst, de Wetenschap
z,1I de solutie moeten bregen. En wat veel meer nog zegt, in heel

onze gedachtenwereld, in heel onze Ievensopvatinng, in heel onze
v4, ereldbeschouwing is het de Wetenschap, en de Wetenschap alleen,
d e den toon moet aageven. Van daar, dat ten leste ook De weten-

schap geeindigd is, gelijk ze moest eindigen, met den Christus naar
d kroon te steken.

Niet zij toch buigt zich voor den Christus om zich door hem te

laten beoordeelen, maar ze aarzelt geen oogenblik als rechter te
gaan zitten over hem. Niet de historie zal ons zeggen, wie en wat
de Christus op aarde was, en niet het zelfgetuigenis van den Zone
G xis zal ons waarborgen wat hij nu is, en straks in het eind der
eeuwen zijn zal. Dit alles is eeuwenlang wel zoo voorgesteld en
or bedachtzaam nagepraat, maar de Wetenschap weet het thans

beter. Van een voorbestaan van den Christus geen sprake, van een
bovennatuurlijke geboorte uit de Moedermaagd evenmin. Zoo er l
odit een Jezus geweest is — want dit zelfs werd nog onlags te
Be rlijn op hoogen toon betwist — dan is deze Jezus gelijk een

ge woon menschenkind geweest, uit Maria en Jozef geboren, is hij
't ij strafrechtelijk 't zij buiten het strafrecht om, om het leven ge-
komen, is hij uitgedragen naar 't graf en in 't graf gebleven en
ka1 noch op zijn beweerde opstandig noch op zijn hooggeloofde
hemelvaart anders dan schouderophalend worden neergezien. Dat

verhaal van door hem verrichte wonderen op verzinsel rust,
ge dt als vanzelf sprekend. Al wat van hem achter bleef was de
weldadige indruk van zijn verschijnig en de heugenis van een
en el aagrijpend woordr Zoo heeft dan de heugenis van zijn naam
zich voortgeplant, in den loop der historie heeft men zijn beeld met
sagen en legenden omhagen, en vandaar de eeuwenlange afgoderij
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die met zijn heugenis is gedreven. En nu is het dan eindelijk de
Wetenschap, die deze sieraden der phantasie weer van zijn waar-
achtig beeld afrukt, en ons Jezus kennen leert in dien gewonen
nuchteren vorm, waardoor de moderne hem nu kent als een nobele
van hart, als een aantrekkelijke figuur, als een echt vrome onder de
Rabbijnen van Israël, maar toch in elk geval niet anders en niets
meer dan een mensch onder de menschen. Eeuw na eeuw is Christus
de macht in het Europeesche Ieven geweest en bewoog zich het
leven der volken om hem als 't middenpunt. Zóó volstrekt zelfs
heerschte die macht van den Christus, dat de wetenschap haar
kapel voor een tempel voor lief moest nemen. Maar ten slotte is
ook hierin het keerpunt gekomen. Het beeId van den Christus ver-
loor zijn aureool. Christus als Konig werd onttroond. Zijn oor-
sprong, naam en persoon werden tot gewone proportiën herleid.
Van een knielen voor den Christus kan en mag dus geen sprake
meer zijn. De Evageliën, die van hem verhalen, zijn onbetrouwbaar;
de apostelen, die in zijn naam optraden, waren zelf-misleiden, die
ook de schare op een dwaalspoor Ieidden. De Schrift is geen heilig
boek, maar een gewone verzamelig van zeer gebrekkige stukken
letterkunde, waaruit niet dan met de grootste zorg enkele betrouw-
bare gegevens zijn op te visschen. Zoo is het met de Godheid,

met het Konigschap, met de Macht van den Christus gedaan. Steeds
meer gaat zijn gestarnte onder en verdonkert zijn beeld. En waar
deze star van Bethlehem in het Westen ondergaat, klimt steeds
hooger aan den horizont het geniale gestarnte van de Wetenschap ;
breidt zij haar Koninklijk gezag steeds verder uit ; is haar macht
steeds toenemende ; en maakt zij steeds meer den indruk van een
mystieke godin, wier orakeltaal als de waarheid te beluisteren valt.
De wetenschap drog den Christus opzij, en zette zichzelve op het
gestoelte der eere, waarop de Christus eeuw na eeuw geschitterd had.

Het was dan ook niet te sterk gesproken, dat de Wetenschap
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Jezus naar de kroon steekt. Hoe nu is de Wetenschap tot dezen
euvelen moed gekomen ? FeiteIijk kan men zeggen doondat ze
ziehzelve ontadeld heeft. Gelijk ons toch blijken zal, is er in de
Wetenschap zelve tweeërIei strooming opgekomen, en is het de

jogste van die twee stroomigen, die thans het hooge woord voert.
Reeds bij de volken der oudheid had de Wetenschap zich tot taak
gesteld, niet alleen om de zienlijke, maar ook om de onzienIijke

dingen in haar sfeer op te nemen en in diep doorgedachte en
hooggaande wijsbegeerte een oplossing van de raadselen des levens
te vinden ; een pogen en streven, dat zich in een zijtak der

Weten schap nog steeds voortzet. Maar bij dit hooge streven gevoeIde men
zich nog steeds onvastr Er bleef altoos teveel meenig tegenover
rneenig, vondst tegenover vondst, school tegenover school staan.
Trok men in den kring der Wetenschap niet alleen de wereld,
maw ook den geesteIijken mensch en de onzienlijke digen, dan
kon men nooit tot een vaste slotsom komen. Dit gemis aan vaste
conclusiën brak de macht der Wetenschap. Er moest dus gestreefd
worden naar zelfbeperking, de Wetenschap moest zich terugtrekken
op een terrein waarop uitsluitend met vaste gegevens te werken viel.
l)an eerst lag het fundament voor den bouw van haar tempel vast
in den bodem van het leven, en kon in dien tempel de tnoon van
Haar Koninklijke oppermacht een plaats vinden. Dat er nog een
verborgen ondergrond, een achtergrond van het leven kon zijn, viel

wel niet te ontkennen, maar met dit venborgene had de Wetenschap
z:ich niet in te laten, met dit verborgene had de mensch zijn hoofd
niet te breken. Ons waren zintuigen eigen. Met die zintuigen konden
we de zichtbare wereld waarnemen. Dit in de wereld waargenomene
Iconden we meten, wegen, passen, onder cijfers en formules bregen.
,'fan die cijfers en formules viel niet te tornen. Die stonden
onomstootelijk vast. En mits nu de Wetenschap haar gebied en domein
maar bepaalde tot het alleen met wiskunstige zekerheid meetbare, had
1 men steeds vasten grond onder de voeten, en kon van de Wetenschap
als een volstrekte zekerheid biedende macht gesproken worden. En op
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wat daaronder, daarachter of daarboven lag paste men dan wel-

bewust niet alleen het ignoramus, maar ook het ignorabimus toe.
Wat zeggen wilde, dat men daarna opzettelijk geen onderzoek
instelde, en het tot stelsel verhief om ook in de toekomst niets

hiervan te wilIen weten.
Vanzelf was men hierdoor in het materialisme vervallen; niet

alsof men dit aanvankelijk zoo bedoeld had, maar men kwam er
noodzakelijk toe. Zoo toch niet verheft men zich boven den vlakken
bodem van het stoffelijke en zienlijke, of op geestelijk gebied
keerden de oude vragen en problemen terug. En juist dit wilde men
niet. Op die algemeene vragen en problemen kan de mensch uit
zichzelf geen allen bevredigend en allen tot onderwerping dwigend
antwoord geven. Het ging om de macht, en die macht der Weten-
schap was niet te vesingen, dan op den vastliggenden bodem van

hetgeen onze zintuigen, waarnemen en onze logica uitrekenen kon.
Men loochende daarom het bestaan van een geestelijk element
in den mensch niet. Dat men wetenschap beoefende en tot het
vormen van besluiten in staat was, toonde en bewees immers reeds
het bestaan van een geestelijk element, maar ook dit geestelijk
element kon zeer wel stoffeIijk verklaard worden. Onze zintuigen
vingen indrukken op. Die indrukken werden overgeplant op ons
zenuwleven. Die zenuwen stonden met ons hersenleven in verband.
Zoo vormden zich gedachten en voorstellingen. Doch dit alles kwam
dan ook uit zinlijke aandoenigen op. Nog van een ziel in den
mensch als van iets afzonderlijks te gewagen, was een stap in den
blinde. Daar wist niemand iets van af. Dit was en bleef al ver-
moeden en gissen. Zoover we immers, naspeurend, in den mensch,
den gang van zijn gevoelen, van zijn gewaarworden, van zijn denken
konden waarnemen, bleven we steeds gebonden aan de stoffelijke
bestanddeelen zijns lichaams. Een zelfstandig iets, dat dan geest of
ziel zou heeten, viel nooit te ontdekken. We stelden het ons wel
anders voor, maar deze voorstelIing was enkel spel der verbeelding.
Misschien dat er nog iets achter lag, maar dit onttrok zich in elk
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gewal aan onze waarnemig. Daar konden en mochten we niet mee
rekenen. En l spoedig stond de slotsom vast, dat ook het geeste-
lijke uit het zienlijke en waarneembare moest verklaard worden. De

mensch bracht in zich zelf niets met zich mee. Hij was een spiegel,
-nets meer en niets anders. En in dien spiegel kaatste zich het
zichtbare af. Bij den gewonen mensch zeer onhelder, omdat zijn

spiegel bevlekt was. Maar in den geIeerde, in den man of priester
der Wetenschap werd deze spiegel steeds helderder, steeds klaarder.
Ten slotte als kristal zoo schitterend en glinsterend. Het aldus in
zijn spiegel opgevangen beeld van de wereld was het juiste. Of

men een ander beeld, de mensch was een stuk papier, waarop
Been letter geschreven stond, en op dit blanke papier schreef de
vrereld zelve wat ze was en is.

Het sterkst werd dit sfrewen zich van zijn doel bewust in de be-
werig, dat eigenlijk alleen de sciences exactes, d. i. de op sinpte
berekening van gewicht, getal en maat rustende wetenschappen in
engeren zin op den naam van Wetenschap aanspraak kunnen maken.
Vooral in Engeland en Frankrijk is dit ver gedrewen. In Egeland
verstaat men nog altoos onder sciences uitsluitend de op bereke-

rustende wetenschappen, zooals wiskunde, stelkunde, reken-
kunde, scheikunde, natuurkunde, sterrenkunde enz. En in Frankrijk
is wel niet zoo sterk, maar toch ook overwegend de opvatting van
he woord science gangbaar als passend uitsluitend op de exacte
wetenschappen. Steeds meer werd dan ook het begrip van Weten-
schap igeperkt, en dit eeniglijk onder den drag om aan de Weten-
schap een volstrekt vast karakter te geven. Reeds de geschiedenis
viel er daardoor buiten, als buiten staat om ons het verloop der

dingen met wiskunstige zekerheid weer te geven. Bij het schrijwen
de/ geschiedenis ondergig ieder den invloed van zijn nationale of
andersoortige sympathieën of antipathieën. Een Protestant beschreef
var zelf den BanthoIomeusnacht anders dan een Katholiek, een
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Franschman de oorIogen van Napoleon anders dan een Duitscher
of Engelschman. Het parinjleven althans in zijn eigen land kon
niemand geheel onparinjdig in schets brengen. In het schrijven van
geschiedenis sprak de mensch in den Geschiedschrijver te veel mee.
Niet anders was het op 't gebied der letterkunde, en vooral op dat
der wijsbegeerte. Dit alIes werd daarom alras buiten het gebied der
Wetenschap gedrogen. Het was een terrein, waarop men wel met
wetenschappelijken ernst en nauwkeurigheid onderzoeken kon, maar
wisse en waarachinge zekerheid gaven deze studiën nooit. En juist
dit wisse en waarachtige kon en wilde men niet prijsgeven. Immers,
gaf men dit prijs, dan stond men weer machteIoos tegenover het
geloof en tegenover de speculatieve methode. En juist dit machte-
looze moest voorkomen worden. Zou de wereld, zou heel ons
menschelijk leven willig aan de Wetenschap onderworpen worden,
dan was vóór alle dingen noodig, dat alleen het volstrekte en on-
wankelbaar zekere zich als Wetenschap kon aandienen. Men verloor
door deze inperkig wel veel terrein, maar de macht, waarop men af-
gig, was dan toch dien prijs waard en tot dien prijs aIleen te verwerven.

Als De Wetenschap gesproken had, moest het uit zijn. En dit doel
was niet te bereiken, dan zoo men losliet l datgene wat niet voor
ieder denker tot steIlige uitspraak leiden kon. lets wat natuurlijk
zijn recht had tegenover vooroordeel en domheid, maar eIk recht
miste tegenover de hoogere factoren, die feitelijk het menschelijk
leven beheerschen.

Het opmerkeIijke hierbij is echter, dat tenslotte zelfs de vast ver-

ondersteIde bodem van het zienlijke almeer de Wetenschap begeeft.
Vooral de leer der dusgenaamde Ionen en Electronen leidt hiertoe.
Hoemeer men toch de oorzaak der bewegig van het zienlijke heeft
trachten na te sporen, hoe meer men tot de overtuigig is gekomen,
dat ten slotte heel de actie van de natuur berust op gansch kleine,
nietige, ogrijpbare atomen, en dat in die atomen zich nog weer
een geheele wereId van nog veel kleinere deeItjes bevindt, die op
gansch onwaarneembare en onverklaarbare wijze een eIectrische

25
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beweegkracht in zich dragen. Een opvating of onderstellig, die er
n Li reeds toe geleid heeft, om zelfs de wetten van de Statica en
a ndere verwante wetenschappen, die men vroeger dacht dat muur
vast stonden, als allicht onhoudbaar prijs te geven. Zoo leidt het
zich vastklemmen aan het bloot zienlijke en stoffelijke er van zeIf

toe, om de gewaande vastheid van het gebouw, waarin men rond-
wandelde, ten slotte toch weer in twijfel te doen trekken. 's Menschen
vest kan niet bij het bloot waargenomene blijven staan, maar
gehoorzaamt van zelf aan een drag, om ook de oorzaak, zij 't ook
l enkel de stoffelijke oorzaak, van wat men waarneemt te gaan
onderzoeken; en hoe dieper men daarbij nu in het stoffelijke en

zienlijke indrog, hoe meer men ontwaarde, dat de diepere grond en
oorzaak van het zienlijke zelf ten slotte onzienlijk werd, en zich
verloor in een wereld, die aan onze zekere waarnemig ontsnapt.

En dit kon niet anders. Op den diepsten bodem van l het be-
staande werkt toch altoos de alomtegenwoordige kracht Gods, die

het l staande en gaande houdt. Aan de oppervlakte nu moge dit
l es zich Iaten vergeten, zoo, dat men alIeen met de voor de hand
Iiggende uitkomst rekent, maar duikt men in de wateren, die onder
di e oppervlakte stroomen en vloeien, dan begeeft den onderzoeker
terstond die vaste bodem en is waggelen de noodzakelijke, niet
of te wenden uitkomst. En ditzelfde nu, wat bij de zienlijke
di ngen der wereld niet te vermijden is, doet zich evenzoo voor bij
het wetenschappelijk onderzoek van den mensch zelf. Ook bij den
mensch toch kan men door waarnemig, opmerkig en vaststelling
van de lichamelijke verschijnselen wel een hooge mate van zeker-
heid verkrijgen, maar ook in den mensch ligt achter l dit

lichamelijke een verborgen achtergrond, en nauwelijks poogt men daarin
ddor te drigen, of ook hier begeeft de vastheid, en verliest men
zich óf in raadselen óf moet wel gaan rekenen met een zehfstandig
geestelijk element, dat alles weer op losse schroeven zet, althans
voor hem, die alleen zweert bij de exacte wetenschap.
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Iv.

De Bespiegeling.

Want wie van de menschen weet
hetgene des menschen is, dan de geest
des menschen, die in hem is? Alzoo
weet ook niemand hetgene Gods is,
dan de Geest Gods.

1 COR. 2: 11.

ET optreden van de Wetenschap als aIlesbeheerschende
macht, in voege als dit, vooral in de jogste halve eeuw
die verliep, met steeds klimmende pretentie plaats greep,
is voorafgegaan door een periode van bespiegeling, die

aan de Wetenschap een geheeI verschillend karakter Ieende. Om als
beheerschende macht ook tegen het reIigieus geloof te kunnen
optreden, zoekt de Wetenschap thans almeer kracht in zelfbeperking,
om zich ten slotte geheeI saam te trekken in het zienlijke, en weI
in dit zienlijke voorzoover het met meten, wegen, passen en tellen
te benaderen is. Macht eischt vastheid van grondslag, en die vast-
heid van grondslag dreigde men te verliezen zoodra men over het
terrein van het zintuigelijk waarneembare heenschoof. Voorheen
daarentegen liet de Wetenschap, met name in haar wijsgeerig streven,
zich niet binnen deze ege muren opsluiten. Wel waren er ook
vroeger, zelfs reeds bij de Grieken, mannen opgetreden die in
dezelfde riching stuurden, en had deze tegen alle bespiegelig
gekante richting zich ook in de Middeneeuwen en straks onder de
Encyclopedisten der Fransche RevoIutie voortgezet, om uit te loopen
op de ten schildverheffig van het individu en het losrafelen van
alle organisch verband ; maar toch hadden de grootste denkers steeds
een anderen weg verkozen, en aan de bespiegeling boven de weeg-
schaal en het meetsnoer voorkeur gegeven. We bezigen hier het
woord : Bespiegeling, om in een boek, voor breeden kring
bestemd, zooveel het kan, vreemde termen te mijden, en wijI het
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de zaak niet onduidelijk uitdrukt. Op het standpunt van het Empirisme
toch, dat noodzakelijk op Materialisme uitloopt, is de denkende
mensch lijdelijk. Hij staat te midden van de natuur en de menschen-

wereld, zooals men er een kiosk met spiegelruiten zou kunnen
zetten, waarin heel de omgevig zich afteekende. Bij Bespiegelig
daanentegen is niet de mensch zelf de spiegeI, maar heeft de mensch

een spiegel, dien hij zelf op de natuur en het leven richt, en waarin
hij die beelden opvangt, welke hij behoeft, en ze zóó opvagt als
hem dit verkieselijk voorkomt. Voor dit laatste nu is met zijn spiegel
de wereld bespiegelen een de zaak vrij juist weergevende uitdrukkig.
We laten daarom de technische termen van idealisme, rationaIisme
e az. rusten, en leggen liefst den nadruk op het bespiegelend karakter

van alle wijsbegeente, die zich in deze richtig bewoog.
Als de mensch zich een voorstelling poogt te vormen van l wat

bestaat, en met zijn rede het bestaan van alle digen en de
onderlinge verhoudig van alle digen poogt in te denken, komt hij

vanzelf te staan voor het onderscheid, ja, voor de tegenstellig van
den mensch, die dit poogt te doen, en van de wereld om hem heen,
waarop hij zijn denken richt. AIs ge bij een prachtige zomerglinsterig
het Zevegesternte aan den trans begluurt, staat gij hier op deze
a arde en glanst het Zevegesternte op onmetelijken afstand, en nu
hagt de uitkomst van dit begluren niet enkel of van het Zeven-
gesternte zelve, maar ook van den persoon van den waarnemer. Is
die waarnemer slecht van gezicht, dan zal 't beeld doffer zijn dan
bij een begluurder met scherper oogen blik. Wie opziet met oge-
wapend oog zal minder zien, of althans anders zien, dan hij die
een machtigen telescoop tot zijn beschikkig heeft. En ook iemand
ie als vrucht van lange waarnemig en studie zich op het groote

v el d van het firmament thuis gevoelt, zal veel rijker indruk opvangen
can de gewone landbewoner, die zonder veel activiteit in eigen
eest, zich slechts even en voor enkele oogenblikken door het

prachtig schouwspel geboeid voelt. Wie de waarnemer of onderzoeker
maakt alzoo ten dege verschil, en wel verschil op elk terrein
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van het weten. Om uit het gelaat van een kind van tien, twaalf
jaar te lezen, wat er in zijn kinderhart omgaat, beschikt de intelli-
gente moeder over veel rijker gegevens, dan een vreemdelig, die
het kind voor het eerst aanziet. En zoo nu is het letterlijk op elk
terrein. Als twee eenzelfde voorwerp bezien, ziet de één wat de
ander niet ziet, en dit verschiI ligt niet in het voorwerp, want
beiden richten hun aandacht op geheel dezelfde zaak of op geheel
denzelfden persoon, maar al dit verschiI schuilt in de twee personen
die waarnemen, zich het waargenomene voorstellen, en het indenken.
De onderzoeker is niet neutraal. Hij is geen stuk wit papier waarop
zijn omgevig schrijft. Hij is geen kiosk met vier spiegelruiten
waarin alles van zelf zich afbeeldt. Integendeel, voor de uitkomst
van elk onderzoek rekent niet alleen de te onderzoeken zaak, maar
evenzoo de persoon van den onderzoeker meê. Men noemt den
onderzoeker gemeenlijk het onderwerp, en de te onderzoeken zaak
het voorwerp, en wil men dien schoolschen term ook hier bezigen,
zoo kunt ge zeggen, dat de uitkomst van elk onderzoek volstrekt
niet aIleen af hangt van de gesteldheid van het voorwerp, maar ten
minste evenzoo van de gesteldheid van het onderwerp. Kennis is
het resultaat van de op elkander inwerking van twee weI te onder-
scheiden gegevens, eenerzijds van de zaak waarom het gaat, maar
ook anderzijds van den denker die op kennis uitgaat.

Hier komt nog iets anders bij. Omdat we redelijke wezens zijn,
hebben we vanzelf behoefte aan een redelijk inzicht in de digen.
De enkele wetenschap dat iets is, en zóó is, als het zich aan ons
voordoet, bevredigt ons niet. Als op goIven van den Oceaan een
kruik danst, en er komt een schip voorbij, dan zal de kapitein van
dit schip niet voIstaan met te constateeren, dat het dig dat hij ziet
een kruik is, en dat die kruik waarschijnlijk gekurkt of dichtgestopt
is, daar anders het steen de lichte kruik zou doen zinken, maar
hij zal het vermoeden in zich voelen opkomen, dat deze kruik door
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een schipbreukeling kan zijn te water gelaten, en dat in die kruik
e enig schrift van zulk een schipbreukeling kan verborgen zijn. Hij
zaI daarom die kruik door zijn manschap doen opvisschen, haar
ontkunken, en zien wat er in schuilen mocht. Hier spreekt de
t ehoefte, om te weten niet alleen wat soort van ding die kruik
/as, maar ook om te weten hoe die kruik daar kwam, en met

welk doel, met welke bestemmig die kruik daar dreef. En deze
zelfde behoefte nu spreekt in ons menschelijk bewustzijn bij alle
dig waarmee we in aanrakig komen. Er is verschil, in zooverre
deze behoefte om te weten wat iets is, hoe 't er kwam, en waartoe
het dient, in den scheepsjogen zwakker zal spreken dan in den
s uurman, maar althans in de groote denkers, die zich als wijsgeeren
beroemdheid verwierven, sprak die behoefte met een drag waaraan
Been weerstand was te bieden. En op die allesbeheerschende vragen
geeft wat zich thans als De Wetenschap bij uitnemendheid als macht

als beheenscheresse van het leven aandient, slechts een zeer
gedeeltelijk antwoord. Ze leert ons het dig, de zaak, het voorwerp

als verschijnsel kennen, voor zoover dit onder het bereik van onze
zintuigen valt, maar ze is onmachtig om in het innerlijk bestand,
in het Iogisch saamstel er van in te drigen, weet den oorsprog
van eenige zaak slechts een eindweegs op te sporen, en kent de
bestemming ervan slechts voor zoover ze er de werking technisch
van kan waarnemen. Daarentegen blijft ze het antwoord schuldig
op de vraag naar den samenhag der digen onderling, naar de
algemeene wetten die de digen beheerschen, naar den oorsprong
aller dingen en naar de toekomst waarheen 't l te zaam zich
beweegt. Ze gist en vermoedt wel soms, dat er achter de waargenomen
verschijnseIen nog een onbekend iets schuilt, maar met dit onbekende
laat ze zich niet in. Ze heeft het besef, dat ze hier toch niet achter
kan komen, en sluit daarom l wat hierover werd uitgedacht buiten
di! Wetenschap.

Doch hiermede juist neemt op den langen duur het menschelijk
bewustzijn tòch geen vrede, Het weigert bij het verschijnsel als ver-
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schijnsel te blijven staan. Zulk een kennis van de dingen moge ons
in staat stelIen, om practisch en technisch allerlei nuttige dingen
uit te voeren ; aan het leven een veel rijker aanzien te geven ; en
op stoffelijk terrein profijt van de natuur en haar krachten te
trekken ; maar het bevredigt onze diepere geestesbehoeften niet.
De mensch voelt, dat hij meer kan en moet weten. Er ligt een on-
eindige wereld achter de eindige dingen. Aan die oneindige wereld
voelt hij zich werwant. Als verwant aan die oneindige wereld, voelt
hij zich verheven boven de wereId der eindige dingen, en daarom
kan hij met de kennis van de eindige digen in hun geïsoleerdheid
niet volstaan. Natuurlijk voelt hij zeer weI, dat hij thans rijker
leeft dan zijn voorouders voor tien, twaalf eeuwen geleden, en
dat hij fietsen kan, in een auto rondsnorren, over den oceaan
in een mailboot glijden, met spoor en tram zich bewegen, gas
en electriciteit kan ontsteken, telegrapheeren en telephoneeren
kan : en hij steIt 't op prijs. Maar als dit alles genoten is, en het
leven ten einde loopt, staat hij toch, zonder meer, nog altoos even
arm als zijn minderbevoorrechte voorouders voor de vragen der
eeuwigheid. En die vragen der eeuwigheid komen niet pas op bij
het sterven, maar drigen zich reeds in dit leven bij alle ding aan
zijn zelfbewustzijn op. Reeds nu en reeds hier werkt de drang in
hem, om het Ieven in zijn samenhang te verstaan, om terug te
zien in het verleden en vooruit te zien in de toekomst, en om te
tasten naar de grondoorzaak, waaruit het bestaande opkwam en
naar de grondkracht die 't al in stand houdt en in actie zet. De
mensch voelt zich als lichamelijk, maar ook als geestelijk wezen,
en ontwaart nu al spoedig, hoe de hem omringende natuur wel
voorziet in de nooden van zijn lichamelijk bestaan, maar even stelIig,
dat ze aan zijn geestelijk bestaan niet geeft wat dit van noode
heeft. Al neemt hij dan ook dankbaar aan, wat De Wetenschap hem
omtrent het eindige en zienlijke Ieert, hij vraagt om meer, hfj
vraagt om hooger. Zelfs neemt bij den edeler denker van ons
geslacht die vraag naar meer en hooger zoozeer zijn bewustzijn
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dat hij allicht er toe neigt, om de kennis der natuur te
erwaarloozen, en zich schier geheel op te sluiten in de

bespie g eling van deze dieper-liggende vraagstukken, en daarin de
igenIijke wijsheid te zoeken. Er is niet maar een natuurlijke orde

der zintuigelijk waarneembare digen, er is ook een zedeIijke
ereldorde, er is ook een orde van de kunst-ontwikkeling, er is

o ok een orde van het denken als zoodanig, en bovenaI er is ook,
e orde van wat het vroom besef alleen bevredigen kan. En dit
alles kan niet los het een naast een ander liggen. Dit alles vormt samen
de eenheid van ons menschelijk leven. Er moet dus tusschen dit

ales samenhang en een eenheid bestaan, en de geest des menschen
n niet rusten, tenzij hij in dien samenhang althans een eenigszins

bevredigend inzicht heeft verworven.

Dat nu, in onzen zondigen toestand, hiervoor het licht der
Goddelijke Openbaring ons onmisbaar is, is buiten de kennis van
he Evangelie slechts zeer ten deele igezienr Wel hadden ook de
mude wijsgeeren hun orakels, gelijk dat van Delphi overaI wereId-
vermaardheid bezat, maar toch heeft de wijsheid der wereld, voor-
zoover ze vóór Christus een antwoord op de wereldprobIemen
poogde te vinden, niet bij het licht der Openbarig, maar meest
bij eigen licht gewandeldr Vandaar, dat met name de HeidenaposteI
zoo kras en scherp het Evangelie tegen de wijsheid der wereld
overplaatst. Hij deed dit vooral in zijn brief aan de kerk van
Corinthe, omdat het met name de Grieken waren, die wijsheid
zochten, en van het standpunt hunner wijsheid het Evangelie een
dwaasheid keurden. Hij predikte Christus, en Christus alleen, den
Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, maar voor
wie geloofden de wijsheid Gods en de kracht Gods. De natuurlijke
mensch, d.i. de mensch, die nog onwedergeboren is, begrijpt niet
de dingen, die des Geestes Gods zijn, veeleer zijn ze hem dwaas-
heid, en hij kan ze niet begrijpen, omdat ze geestelijk onderscheiden
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worden. Doch al kon de wijsheid der Grieken de raadselen van
het heven niet oplossen, toch neemt dit niet weg, dat vooral een
wijsgeer als Plato heerlijke dingen te boek stelde, en niet alleen hij
maar alIen, die hem in gelijken zin voorafgigen, of op zijn voet-
spoor verder zochten door te drigen in de geheimen des levens,
zich uit hebben geput in denkkracht, om zich een levensbeschouwing
van l wat bestond te vormen. Want wel waren er reeds destijds
denkers, die op gelijke manier als thans De Wetenschap l deze
hooge vragen op zij schoven, en zich bepaalden tot het indenken
van het zintuigelijk waarneembare ; maar de meest invloedrijke
wijsgeeren der oudheid en zoo ook zij, die in later dagen voor
het licht der Openbaring het oog sloten, waagden toch telkens
dpnieuw een poging, om uit de veelheid tot de eenheid op te

klimmen, en zich het bestaande in verband met zijn oorsprong en
zijn toekomst te verklaren.

Hierbij nu gingen de meesten van den mensch uit. Zij gevoelden,
dat de mensch onder al het waarneembare het hoogste creatuur
is ; dat stof en plant en dier en natuurkracht verre beneden den
wensch stonden ; en leidden hieruit af, dat de mensch uit zichzelf en
in zichzeIf de bevrediging moet vinden voor de behoefte van zijn
denken. Denken doet hij aIs mensch alleén. De natuur denkt niet,
en bij het dier werkt slechts het lager staand instinct. Vandaar dat
de Wjsgeeren zich almeen in zichzelf opsloten, en zoo in den
waan geraakten, dat ze zeer wel uit hun eigen denken zich heel
de wenld verklaren konden. Ze zonnen en peinsden, dachten na,
en vornden zich in de voorstelling gedachtenbeelden, doch zij
verloren zich zoo doende in louter bespiegelig; een bespiegelig,
die almer het vaste verband met de zintuigelijk waarneembare
wereld veloor. Voor kennis van de wereld was h.i. kennisneming
van die wreld niet onmisbaar. 's Menschen geest was rijk genoeg
in zich zelf om het beeld der wereld zelf te ontwerpen. En wijl ze
vast op hua denken, op hun redeneering en op de concIusie van
hun overlegingen afgingen, spnak het dan ook vanzelf, dat de
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wereld, ook zonder nader onderzoek, aan hun voorstellig beant-
woorden moest. Die neiging nu om zich uit de reëele wereld in
de eigen denkwereld terug te trekken, hieId later ook in oppositie
tegen het Christelijk dogma stand, en heeft zich voortgeplant tot
in onze eeuw. Ook nu nog gaat 't hooge woord uit van tal van wijs-
geeren, die weigeren met de bestaande wereld te rekenen, en die
uit den denkenden mensch zelf het beeld van de wereld wilIen
doen opkomen. Krachtig leeft thans de wijsbegeerte niet meer.
Haar periode van kracht genoot ze in het begin der 19e eeuw, of

juister gezegd, reeds in het eind der 18e eeuw, en de namen van
Kant, Schellig, Fichte en Hegel overschaduwen nog steeds de
namen van hen die na hen zijn opgestaan. Slechts in zooverre kan
men zeggen, dat hun pogen om de wereld uit den mensch en uit
het menschelijk denken te verklaren, ook in later jaren nieuwe kracht
ontving, als hun jongere navolgers aan de wijze van onze waar-
neming nieuwe bewijsgronden wisten te ontleenen, om deze sub-
jecinveerig van ons kennen tot de uiterste grenzen door te voeren.
De steeds voortgaande ontwikkeling toch van het waarnemingsproces,
waarin De Wetenschap op haar materialistisch standpunt steeds
meer kracht zocht, scheen hun juist het krachtigste bewijs te Ieveren
voor de onbetrouwbaarheid der waarnemig, en voor de
noodzakelijkheid om ten slotte toch alles uit den mensch zelf en uit
zijn denken te verklaren.

Dit lag dan ook voor de hand. In het gezinsleven h:dden we
r ons aan gewend, de functiën van onze zintuigen ons als
rechtstreeks werkend te denken. Ons oog zag, ons oor hrorde, onze
reuk onderscheidde de geuren, onze smaak proefde, en onze hand
astte. Niets was, zoo 't scheen, eenvoudiger, dan dat hetgeen we

door deze zintuigen waarnamen, alzóó bestond als het door onze
;:intuigen zich aan ons voordeed. Maar juist dit were ons allengs
;alders geleerd. We zagen aan de bloem kleuren, maa deze kleuren
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zaten daarom niet aan de bloemkelk. De kleuren kwamen van ons.
Er was in die bloemkelk niets dan zekere stof, een stof van een

bepaalde soort ; viel op die stof het Iicht, en ontdekte het licht die
stof aan ons oog, dan had er niets anders pIaats, dan dat deze stof
door het lichteffect zekere aandoenig aan ons oogvlies gaf. Bij de

ééne stof zus, bij de andere zoo, zoodat het lichteffect op ons oog
onderscheiden was. Door dit lichteffect op ons oog werden de
zenuwen, die met ons oogvlies in verband stonden, in zekere trilIig
gebracht, bij de ééne stof veel sneller dan bij de andere. Die
trilligen van onze gezichtszenuw plantten zich dan voort in ons
centraaI zenuwleven. Daardoor drogen ze door tot ons bewustzijn,
en eenst in dit bewustzijn ontstond de kleur van groen, rood of
blauw. De bloemkelk had de kleur niet, de bloem zelve maakte de
kleur niet. De kleur maakten wij zelf. En zoo als het met de kleur
stond, zoo was het met alles wat onze zintuigen waarnamen. Wat
we proefden, wat we roken, wat we hoorden, wat we tastten, het
was alles in zijn vorm niet anders dan kleurlooze, geurlooze, geluid-
looze, smaaklooze stof. Er was wel lets, maar dat iets was geheel
neutraal ; het kon niet anders dan zekere hardheid of dichtheid
hebben ; en deze naakte stof kleedden wij aan met kleur, geur,
geluid en smaak. Er gig van die stof nooit anders uit dan zekere
aandoening op oogvlies, gehoorvlies, neusvlies en togvlies. Dit gaf
trillingen in ons zenuwIeven. Die trilligen in onze gevoelszenuwen
plantten zich over naar ons centraal zenuwIeven, dat men zich veelal in
de hersenen dacht, en eerst binnen in den mensch had nu de eigenlijke
scheppig plaats van l de eigenschappen, waarin het beeld der wereld
voor ons verscheen. Er gigen wel werkigen van de natuur en van het
wereldleven op ons uit, maar, l werkten de onderscheiden aandoenigen
hiervan in onderscheiden gohven van trillingen, Loch school in die
trillingen op zich zelve nog niets anders dan beweging, en het
bleef tóch altoos de mensch, die in zijn verborgen centraal zenuw-
leven op een onbekende wijze de veeIheid der variatie schiep.

Doch eenmaal dien weg op, kon men ook hier niet blijven staan.
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Zoo alle vormen en eigenschappen van de natuur en van het
wereIdleven een schepping van onzen geest waren, waartoe zou
men dan nog aan de stof zelve, een zelfstandig bestaan toekennen ?
Hetgeen in den mensch omgig, en door zijn denken gedacht kon
worden, schiep l wat ze waarnamen ; waartoe dan een uitzonderig

gemaakt voor de stof zelve die met deze vormen en eigenschappen
omkleed zou worden ? Die naakte stof, dit naakte zijn had nooit
iemand waargenomenr Het wend sIechts ter verklaring van de ver-
schijnselen ondersteld. Doch ook die onderstellig zelve was weer
uit ons denken opgekomen. We hadden tot ons zelven gezegd :
,AI die vormen en eigenschappen zijn wel het kleed, dat wij borduren
en omhangen, maar er moet toch iets zijn, waarom dit kleed ge-
hagen wordt." Niets lag dus meer voor de hand, dan om ten slotte
ook in dit onderstelde iets niets anders te zien dan een product
van ons eigen denkem Zoo kwam men tot de slotsom, dat er feitelijk
niets bestond ; dat alles schijn en inbeeldig was ; en dat er niets
was dan de denkende mensch, die uit zichzelf alle deze digen,
heel deze wereld dacht, ze zich alzoo voorstelde, en er nu in leefde
alsof ze wezenlijk bestonden. 's Menschen geest was de spin, die
zetelde in het middenpunt van de webbe, die hij uit het rag van
zijn eigen denken gesponnen had.

Toen bleef nog slechts één schrede te doen over. Nog altoos
heette het, dat de mensch dan toch bestond, en dat die bestaande
mensch dacht, en uit dit zijn denken de wereld voortbracht. Maar
ook dit was niet vol te houden. Ook de mensch zelf wist niet
anders dat hij bestond, dan door zijn denken. Hij dacht zich als
mensch. Hij was alzoo zelf de bron waaruit zijn bestaan opkwam.
In 's menschen denken was ook de mensch zelf niets anders dan
gedachtenproduct. Zich alle andere menschen als voortbregsel van
zijn eigen gedachte te denken, en alleen zichzelf niet, was immers
een onhoudbare stellig. Er was niets dan gedachte, en die gedachte
schiep alles, niet wezenlijk maar als gedachtenbeeld. Zoo bleef er
ten slotte niets over dan een denkende menschelijke geest, en die
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geest tooverde voor 's menschen besef èn zijn eigen persoon èn
heel de wereld, die hij buiten zich dacht. Een voorstelling, die
nogmaals bevestigig waande te kunnen ontIeenen aan het feit, dat
niet alleen de werkigen onzer zintuigen uit enkel trillingen geboren
worden, maar dat almeer werd ingezien, hoe ook de stoflelijke
wereId in haar atomen niets dan trilIing en beweging was. De
atomen immers bleken in nog veel kleinere deelkens uiteen te
vallen, en in die gansch onwaarneembaar kleine deelkens bleek
niets te zijn dan een eigen wereld van beweging en triIling. Alle
stof loste zich in bewegig op, en met die trillingen. die zich aIs
stof voordeden, correspondeerden de triIligen van ons zenuwleven,
en met deze weer het wondere zelfbewustzijn van het denken in
den mensch. Zoo werd het alles bespigelig, zonder iets wezenlijks
dan de denkende geest van den mensch, en die denkende geest
zetelde in  den mensch als zelf God. Immers uit den geest kwam
het alles voort, en door dien geest werd 't alles beheerscht. Dit
nu was de uitkomst waarbij de mensch wel moest uitkomen, toen
hij het licht der Openbaring afwees en toch het hoogste zocht.

V.

De Waarheid.

Wat is waarheid I
lk ben de weg, en de waarheid, en

het leven.
JOH. 18:38 en 14:6.

ILATUS' half spotzieke, half melankolieke uitroep : Wat
is waarheid ! kenteekent den geest, die destijds onder
de beschaafde klasse heerschte. Nog altoos in 't hart
een zucht, door altoos nieuwe teleurstelling afgemat,

het nu opgevend, en in 't eind onder den last der vertwijfeIing
zich wrekend op 't noodlot dat steeds nieuwe teleurstelling baarde.
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Het kon bijna niet anders. Wijsgeer na wijsgeer was opgestaan,
om dan eindelijk toch de oplossing van het wereldraadsel te geven,
en in breeden krig had men zijn orakeltaal met blijde verwachtig
begroet. Nu zou 't mysterie dan toch eindelijk ontsluierd worden.
En toch, nauwelijks had men zich van deze orakeltaal rekenschap
gegeven, of een andere groep van wijsgeeren stond op, die juist
een vlak tegenovergesteld uitgangspunt kozen, en nogmaals alles
wat vast scheen onvast maakten. Bij 't al dieper gaan der bespie-
gelig gevoelde men ten slotte toch, dat heel deze bespiegeling zich
in pure schijntheorie verloor. Wat als vrucht van de hoogste in-

spanning van het denken werd aagediend, bleek tenslotte zoo
wonderwel op 't blazen van zeepbellen te gelijken, dat er iets
ragisch-komisch in heel het geleerd gedoe kwam. Hadden dan de

lichtzinnigen geen gelijk, die aan hun hersenen zoo bovenmenschelijke
inspannig spaarden, en meer lachend dan nadenkend het practische
leven genoten, gelijk het zich aanbood. Scepticisten van ouder en
van later tijd, voor wie het altijd weer op een half spotziek: Wat
i 3 waarheid ! neerkomt. Doch l is die uitroep volkomen verklaarbaar
en in een man als Pilatus zelfs met betamelijken ernst bestaanbaar,
wat er in ontbreekt is besef van eigen schuld en bewustzijn van

eigen onmacht. In het enkele denkbeeld van den val in zonde ligt
tweeërlei; ten eerste dat we als menschen in onzen oorspronkelijken

toestand na de schepping niet alleen den prikkel van dorst naar
kennis in ons omdroegen, maar ook over alle gegevens beschikten
om dien dorst te bevredigen. Nu daarentegenx na den val, bleef
wel de prikkel, maar de bevredigig van wat dien prikkel zoeken
deed stond niet meer in onze macht. Men had zich ingebeeld, dat
de zonde eigenlijk alleen de religie afsneed, en ons het vermogen
om én braaf én wijs te blijven liet. Doch dit kwam anders uit. De
u tkomst toonde, dat in ons menschelijk wezen alles onderling
saamhagt, en dat, waar de religie als band van de ziel aan God
n et meer zuiver werkt, niet alleen ook het zedelijk leven zijn kracht
ir boet, maar ten slotte ook de wijsheid der menschen vergaat. De
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zonde verduistert ook het verstand, en doet een geestelijke krank-
heid door heel ons geslacht trekken, die in het eind het ware en
het onware niet meer kan afscheiden, en juist de edelste geesten
aan den bagsten twijfel overlevert. De één kan zich dan aan het
stoffelijke en zienlijke vergapen, een ander weer in denkspinsels
zelfverheerlijkig zoeken, en een derde een veelkleurig boeket uit
anderer denkgaarde saamlezen, maar altoos komt weer de bage
vraag op : Is dit nu wel wezenlijk alles zoo; of beelden we het ons
slechts in ? Is onze denkwereld de wezenlijke werehd, of is het een
sneeuwpaleis, waar niemand in wonen kan, en dat straks toch
versmelt door den gloed der nieuwe lente?

Niet wetenschap, niet wijsbegeerte, niet bespiegelig, maar waarheid
is daarom het goud in het weten waarop 't allereerst aankomt.

Niet de inhoud, maar het waar zijn van de waarheid is het eerste
dat vast moet staan, zal er weer vastheid in ons innerIijk zelfbesef
komen. Het' in ons bewustzijn losgeraakte rad van realiteit moet

voor alle digen weer worden vastgeschroefd. Anders toch wordt
met den rijksten inhoud der waarheid straks hetzelfde spel ge-
dreven als met het geknutsel der diepzinnigste bespiegelig. De
uitkomst van meer dan achttien eeuwen heeft het dan ook ge-
toond, hoe volstrekt onmachtig de innerlijk nog niet weer vast-
geschroefde geest is, om de klare Goddelijke waarheid als waar-
heid met vaste hand to grijpen. Ook hier bIijft het een tweeledig

gedig : Niet alleen de voorwerpelijke waarheid, die tot ons komt,
moet van dwalig vrij zijn, maar ook de onderwerpelijke geest in
ons, die deze waarheid in zich opneemt, moet van zijn doodelijke
wonde genezen zijn. Voorwerpelijk moet niet alIeen voor de verzin-
nig des menschen de waarheid der Openbaring in de plaats treden,
maar ook onderwerpelijk moet de lichtstraal uit den hooge de ver-
duisterig van het verstand doen opklaren. Steeds draagt daarom
wat ons redt een tweezijdig karakter : er moet ons waarheid worden
aagebracht, en onze geest moet opgeklaard. We worden geboren
krank van zin, en daarom bIijft 's menschen toestand op het stuk
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van waarheidsonderscheiding van nature altoos een staat van krank-
zinnigheid, hierin zich steeds verradend, dat onze geest aan zich
zelf twijfelt, en blijft vragen, of wat we als waarheid beschouwen
wel waarlijk waarheid is. Voor den lacher verlof om met alIes te
spotten, voor den man van ernst oorzaak van zielsbenauwing en

zelfvertwijfeling. En dit nu klaart dan eerst op, zoo er tweeërlei

gebeurt : dat ten eerste de zon door de wolken breekt, en dat ten
andere voor de verduistering van den geest „het verlichte oog des
verstands", dank zij onze wedengeboorte, in de plaats treedt.

Nu treedt te midden van deze aan zich zelve vertwijfelende wereld
Jezus Christus op en spreekt het uit : „Ik ben de weg, de waarheid
en het leven". Hij spreekt niet slechts de waarheid, maar is de
waarheid.

Doch ook bij dit zijn van de waarheid blijft het niet ; hij is ook
de weg voor ons om tot de waarheid te komen. En leidt hij ons
langs dien weg in de waarheid in, die hij zelf in eigen persoon is,
dan is de vrucht voor ons niet, dat we nu over de waarheid rede-
neeren en besluiten kunnen, maar dat die waarheid ons leven zelf
omzet en de vrucht levert in de heiligste practijk. In onzen toestand
van zonde is ons denken los van ons wezen en los van ons Ieven.
Het is een rad in het uurwerk van ons aanzijn geworden, dat op
zich zelf draait, maar het uurwerk niet meer voortstuwt. Het is een
dolgeloopen rad, dat eindeloos, eindeloos doorwentelt, maar geen
effekt meer op ons aanzijn heeft. Vandaar onze denk-ellende. Ons
wezen moet de incarnatie van een gedachte zijn, en uit die gedachte
ons eigen denken opkomen. Wezen en denken moeten één zijn. En
zoo ook moet ons leven niet naast ons denken loopen, maar het
rad van ons denken en het rad van ons leven moeten, tand na
tand, in elkaar grijpen. Zoo nu is het in ons niet meer, maar zoo
was het in den mensch Jezus Christus. Jezus denkt niet naast zijn
wezen, maar zijn denken komt uit zijn wezen zelf op. En ook zijn
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denken schiet niet door zijn leven heen, maar beweegt het leven
zelf voort. Vandaar dat hij alleen zeggen kon: „Ik ben de weg, de
waarheid en het leven", hiermee uitsprekend, dat in zijn zondeloos
bestaan de waarheid en de vastheid van de waarheid hersteld was,

en ons toeroepend, dat zielsaansluitig aan hem het eenige middel
voor ons zondaren is, om uit al ons zinnen en peinzen, bespiegelen
en oordeelen weer tot waarheid te komen, en het waarheidskarakter
van de waarheid weer te Ieeren verstaan, te leeren gevoelen, en te
Ieeren genieten.

Een beeld moge dit ophelderen.
Denk u een monumentaal, reusachtig groot prachtgebouw, geIijk

ons paleis op den Dam te Amsterdam of als de Dom te Keulen.
In zulk een gebouw kunnen scheuren, afwijkingen, verzakkigen
voorkomen, die de vastheid van het geheele gebouw dreigen te ont-
redderen, gelijk dit met den Dom te Keulen metterdaad in toene-
mende mate het geval is. Dit merkende, voelt wie voor zulk een
gebouw te zorgen heeft van zelf de gedachte, om in het geschon-
dene herstel aan te bregen, in zich opkomen. Maar hoe dit herstel
aan te vagen, en hoe dit herstel tot stand te bregen ? Zulk een
monumentaaI gebouw is een mysterie. Men kan er van buiten niet
aan zien, hoe het innerlijk in elkander zit, en toch, om het te her-
stellen, moet men op de oorspronkelijke constructie teruggaan. Leeft
nu de architect nog, die zulk een gebouw schiep, dan is het eerste,

wat men te doen heeft, dien grooten bouwmeester te ontbieden, en
hem of te vragen, hoe, in verband met de oorspronkelijke constructie,
het herstel van het gebouw moet worden aagelegd. Of ook, is de
architect reeds ten grave gedaald, dan zoekt men de oorspronkeIijke
bouwplannen op, speurt die na, en poogt zoo te weten te komen,
op wat wijze het herstel moet ondernomen worden. Vergelijk nu
met zulk een monumentaaI prachtgebouw de wondere schepping van
deze wereld. Dit wondere gebouw van deze wereld is geschapen
door den oppersten Kunstenaar en Bouwmeester. Maar het is
geschonden. De opstand van satan tegen God en de daaruit ge-
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volgde afval van den mensch bedreigt geheel dezen Goddelijken
bouw met afwijkig, verzakkig en ondergang. En nu maken de
wijsgeeren der wereld zich op, om ook in dien noodstand to

voorzien. De zedemeesters zullen het zedelijk verval stuiten. De denkers
Heel de constructie van het leven verbeteren. De mannen van de

practijk zullen het Ieven van zijn hindernissen ontdoen. Maar het
bij knutselen en probeeren, alleen omdat deze goedbedoelende

erbouwers de oorspronkelijke constructie van dezen wereldbouw
r iet kennen en ze de bouwplannen niet vinden kunnen, die bij den

ouw dienst deden. Maar nu verschijnt de Christus. Hij die het
E euwige Woord is, van wien geschreven staat, dat alle dingen door
Hem geschapen zijn, en dat zonder hem geen ding gemaakt is dat
gemaakt is, en door Wien alle dingen, zienlijke en onzienlijke, als-
nog bestaan. Hij dus is de Bouwmeester en opperste Kunstenaar,
near wiens plan het l tot aanzijn kwam. De innerlijke constructie

van heel den bouw dezer weneld, de mensch inbegrepen, is van
Hem. Het is alles uit den Vader, maar door den Zoon. Het zijn zijn
gedachten, die in heel den bouw dezer schepping belichaamd en
verwezenlijkt zijn. Hij alleen weet dus, hoe het herstel kan worden

aangebracht. En nu verschijnt deze opperste Bouwmeester ten slotte
zelf in deze wereld, verklaart ze ons, Licht ze ons toe, en wijst het

punt aan, waar de reconstructie moet worden aagevangen. Van-

daar dat ze door Hem alleen, maar dan ook met vaste zekerheid,
kan gelukken.

De weg was zoek, de waarheid verloren, het leven verijdeld, maar
nu komt hij en zegt : „Zie op mij, volg mij, doe naar mijn woord,

en het zal alIes terecht komen, want ik ben zelf de weg, de waar-
heid en het leven. Geef daaraan nu gehoor, geloof dat God hem u
gezonden heeft, word in hem igelijfd en met hem lotgemeen, en
ge komt tot vaste uitkomsten, die u zeggen, waar in u zelf aller-
ee rst, en voorts in de wereld, het herstel moet worden aangebracht.
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Dan zijt ge er. Dan is er weer vastheid. Ge tast niet meer in den
blinde rond. Ge zijt in den Heilige en weet in en door hem alle

digen. Maar ook, keer u van hem af, misken hem in zijn Godde-
lijke zendig, weiger in hem te zien wat hij u van God is, en ge
bezondigt u op onherstelbare wijze, en wat ge dan ook buiten den
Christus zelf beproeft, om in het gebouw van u zelf of van deze

wereld herstel op eigen hand aan te bregen, het blijft altoos bij
knutselen en beproeven, en het eind is, dat de verzakking van het
wereldgebouw steeds verder doorgaat. Dit ziet ge dan ook aan de
uitkomst. In den krig der Christenheid is genezig van de wonden,
is herstel van de geestelijke krankheid, is terugkeer tot vastheid en
waarheid, een wederopbouw van het leven, een hooger glans die
zich ontwikkelt. En naast en om dien kring blijft het oude tobben
van de wijsheid der oude en der nieuwe wereld. Gedurige overgang
van stelsel in stelsel. Twijfel na twijfel opkomende, om wat eerst
gewonnen scheen, weer af te breken. Het blijft alles krank, en die
krankheid verergert, en in een zin, zooals zelfs Pilatus het nog niet
kon bedoeld hebben, duikt. telkens in steeds intenser zin Pilatus'
vraag : „Wat is waarheid !" weer op. De schroef in het innerlijk
bewustzijn van den mensch wordt niet vastgeschroefd. Het dolge-
loopen rad blijft zich eindeloos omwentelen. Men kent het plan van
den bouw niet, en verloopt daardoor in allerlei constructies, die op
hetgeen bestaat niet passen. Men gist, men vermoedt, men zint, men
peinst, maar de waarborg, dat wat men vermoedt waarheid zijn zal,
blijft ten eenenmale ontbreken. Men komt niet verder. Men bereikt
zijn doel niet. En, teleurgesteId in zijn schoonste verwachtigen,
sterft wijsgeer na wijsgeer, denker na denker, zedemeester na zede-
meester, hevensheld na levensheld weg in den dood.

Eén groot zelfbedrog leidt hierbij de zoekende menschheid op een
dwaaIspoor. Ze beeldt zich toch in, dat de uitkomst van een diepzinnig
wetenschappelijk onderzoek hooger staat dan hetgeen onmiddeIIijk door
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ons als waarheid wordt aagegrepen. Kennis komt daardoor in aller
schattig hooger te staan dan het weten. Wat onmiddellijk door ons weet-
vermogen gegrepen wordt, kan het deel van de eenvoudigsten zijn; wat
daarentegen door diepzinnig wetenschappelijk onderzoek ter onzer ken-
nisse komt, is alleen het deel der geleerden. Van een weetvermogen van
den mensch hoort men daarom zoo goed als nimmer, wel van zijn
kenvermogen. Wat we onmiddellijk met onze zintuigen waarnemen,
telt nauwelijks mee; hoog daarentegen staat, wat wordt waargenomen

met microscoop of telescoop. Er moet moeite aan zijn ten koste
gelegd. Er moet denkinspannig bij te pas zijn gekomen. Het moet
zoo zijn, dat een gewoon mensch er niet bij kan, en alIeen een
vaardige, scherpzinnige, vindigrijke geest er achter kan komen. Het
moet in echten zin aristocratische geleerdheid en geen democratisch
weten zijn. Er is dan een schare die de wet niet kent, en er zijn
geleerden die de wet van natuur en leven uitvonden. Dit laatste
staat dan het hoogste, dit eerst zal tot het ware weten Leiden, en
wie het resultaat van dit wetenschappelijk onderzoek niet als het
eenige ware en bestaanbare wil aanvaarden is een domper en
achterlig.

Nu ligt hierin ogetwijfeld een deel waarheid, Ons weetvermogen
is verzwakt, verzwakt is de werkig van onze zintuigen, en de

verduistering van het verstand heeft ons onmiddellijk weten op hoogst
bedenkelijke wijze ingeperkt. Het staat er nu mede als met ons brood.

Vóór den val in zonde leefde de mensch van de vrucht van het
geboomte, die vanzelf in het Paradijs wies. Arbeid voor het
verkrijgen van voedsel was niet geëischt. Maar na den val in zonde
keert dit in zijn tegendeel om, en wordt tot den nu zondigen mensch
gezegd : „Omdat gij gegeten hebt van den boom, waarvan ik u ge-

zegd had : daarvan zult gij niet eten, zoo zij het aardrijk vervloekt
DM uwentwil, en met smart zult gij daarvan eten l de dagen uws
[evens. Ook zal het u doornen en distelen voortbregen, en gij zuIt
het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood
eten, tot dat ge tot de aarde wederkeert." Geheel ditzelfde nu is

11 , 	Ml	 III 41 	 MIDI Ai u■ID id ∎ 	 11 	 11 1041w 'AHA XI



DE WAARHEID.	 405

ook toepasselijk op het voedsel van onzen geest. Ook de geest van
den mensch zou zich van nu voortaan alleen kunnen voeden in het
zweet zijns aanschijns. Het onmiddellijk weten zonk in, en het weten
door moeizamen arbeid des geestes trad er voor in plaats. Gelijk
de spade in de aarde moest worden gestoken, zou ze haar brood
uitgeven, zoo moest nu ook de geest des menschen gaan delven in
wat de weneld aan zijn denken aanbood. Onderzoek en nadenken
werd levensregel voor 's menschen geest, en alzoo is het weten-
schappelijk onderzoek, met l de inspannig waartoe het noodzaakt,
thans van God gewiId, en hebben wij ons aan dien wil te onder-
werpen.

Doch gelijk het eten van het brood in het zweet des aanschijns
ons niet verbiedt om ook de vruchten van de ooftboomen te plukken,
en het eten van de rijpe, zeIf gegroeide vrucht het eten van het
brood blijft aanvullen, ja, in den grond der zaak hooger staat, zoo
is het ook hier. De ons nu opgelegde taak, om onzen geest met
kennis te voeden in het zweet onzes aanschijns, is en blijft een
gevolg van de zonde, en staat niet hooger dan het onmiddellijk
weten, maar verre er beneden. God Almachtig stelt geen weten-
schappelijk onderzoek in, om zijn wereld te Ieeren kennen, maar
weet hoe en wat in de wereld is, door onmiddellijke aanschouwing.
Vóór den val in zonde was ook den mensch iets van deze onmidde-
lijke aanschouwing toebedeeld. En zal eens de gedaante dezer
wereld zijn voorbijgegaan, en onder den nieuwen hemel een nieuwe
aarde opbloeien, dan zullen de gezaligde bewoners dezer aarde
„zien van aangezicht tot aangezicht, en kennen gelijk ze gekend
zijn". Er zaI op die nieuwe aarde geen kerk of tempel meer zijn,
omdat er geen afscheidig meer zal bestaan tusschen het gewone
en het zalige leven. Er zaf geen strafgevagenis meer zijn, omdat
er geen zedelijke onvoegzaamheid meer zal voorkomen. Er zal geen
krankzinnigegesticht meer wezen, omdat 's menschen geest zijn
krankheid zal hebben afgelegd. Maar ook zullen er geen micros-
copen of telescopen, geen laboratoriums of polytechnicums bestaan,
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omdat er van wetenschappelijk onderzoek in het zweet des aan-
schijns geen sprake meer zal wezen. Het moeitevolle weten-
schappelijk onderzoek als middel om tot kennis te geraken, staat
volstrekt niet boven het onmiddellijk weten, maar integendeel er verre
beneden. Het is een bezigheid, die thuis hoort bij de lagere orde der

dingen, waarin we thans verkeeren. Het is niet denkbaar bij God,
het bestaat niet bij de engelen, het was niet in het paradijs, en het
zai ook voor ons in het Vaderhuis plaats maken voor het onmiddellijk

aanschouwen, het onmiddellijk plukken van de vrucht der waarheid.
Wat nu moet, is een straf, ons om der zonde wil opgelegd. Een
noofdzakelijkheid, waaraan we ons hebben te onderwerpen. Een nood-

middel, waarvan we dankbaar gebruik hebben te maken. Alleen maar,
het is volstrekt het hoogste niet; het blijft niet, maar doet slechts
ijdelijk dienst; het gaat eens voorbij. Op de nieuwe aarde zal geen

ploeg meer door den akker worden gedreven, en boomvrucht alIer
voeding zijn. En zoo ook op die nieuwe aarde zal er geen school,

en geen geleerdheid, en geen spannende inspanning der hersens meer
zijn, maar de kennis in volmaakten zin vanzelf aller deel worden.

„We zullen kennen gelijk we gekend zijn."
Maar gelijk we, l is brood ons voedsel geworden, dan toch de

rucht van den palmboom en dadelboom, en de vrucht uit onzen
boomgaard allerminst versmaden, maar deze veeleer hooger in
vaard e stellen dan het brood, — zoo ook verliest bij en naast dit

wetenschappelijk onderzoek, dat ons is opgelegd, het onmiddellijk
g rijpen en plukken der waarheid allerminst zijn beteekenis. We
f ebben steeds behoefte aan wetenschappelijke kennis, maar waar-
e eeren daarnaast en daarboven hetgeen ons als onmiddellijke kennis,
cr i. als waarheid, ter beschikkig wordt gesteld. Nu is dit onmid-
d ellijk weten, dit onmiddellijk grrjpen van waarheid velerlei in ons

ractisch leven. Ons eigen zelfbewustzijn kan geen wetenschappelijk
cnderzoek ons geven, dat hebben we vanzelf, Ons pracinsch, tactisch
cptreden in het leven rust op onmiddellijke gegevens, die we in ons
hebben, zonder dat er ooit twijfel omtrent bij ons opkomt. Het ver-
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schiI tusschen een normaal mensch en een krankzinnige rust geheel
op de constateerig van dit feit. Een normaal mensch heeft het, een
krankzinnige verliest het, althans voor een deel. Van dit onmiddellijk
weten zien we zelfs in het instinct der dieren de schitterendste
proeven, en bij volken, die nu nog een natuurleven leiden, werkt
het sterker dan bij ons in onze beschaafde landen. Ons heeft het
te sterk hechten aan het wetenschappelijk onderzoek voor een niet
gering deel in onmiddellijke aanschouwigskennis achteruit doen
gaan. Nog in de 16e en 17e eeuw bloeide hier te lande op het
gebied van nijverheid, kunst en scheepvaart een zeldzame kennis op,
zonder dat er voor dit alles, gelijk nu, allerlei afzonderlijke scholen
waren opgericht. En zoo is er een belagrijk gebied, waarop wel
kennis werd aangeIeerd, maar toch het aangefeerde door onmiddel-
lijk inzicht versterkt en verhelderd werd. Wat men in de wandeling
noemt „een wijs man" of „een wijze vrouw", is veelal geen vrucht
der school, maar van het onmiddellijk leeren. Jesaia zegt het zoo

schoon, dat Jehova zelf den landman het bedrijf van zijn akker
feert.

Doch daarbij blijft het niet. Er is ook openbaring in bijzonderen
zin. Een openbaring, die door inspiratie den mensch waarheid
ontsluiert. En bovenal is er de Openbarig in Christus, d.w.z. de
Openbarig in en door Hém, die zelf de Bouwmeester en Opperste
Kunstenaar van het heelal is, en die ons omtrent dit heelal, met
inbegrip van den hemel en onszelven, zoo veelszins de waarheid
heeft geopenbaard, en wel onmiddelijke waarheid getoond en mede-
gedeeld heeft. Daarom nu juist staat deze onmiddeIlijke waarheid,
die we aan Christus danken, hoog boven alle resultaat van het
wetenschappelijk onderzoek. Ze is Goddelijk van oorsprong, ze
draagt een hemelsch karakter ; alleen maar, juist omdat ze geopen-
baarde waarheid en geen wetenschap is, kan ze, evenals alle onmid-
dellijke waarheid, alleen aanvaard door het geloof.
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VI.    

Gods Gedachte Nagedacht. 

Totdat Hij zal hebben daargesteld
de gedachten zijns harten.

JEREMIA 23 : 20.     

-4.1,9a6* RIEËRLEI is alzoo de richtig, waarin het menschelijk

4:1h
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bewustzijn zich beweegt. Eenerzijds staat de geleerde
met passer en weegschaal, die, l verder onderzoekend,

Lyfv---1,--R9A4,9-, steeds luider zijn Ignorabimus uitzingt ; anderzijds de
diepzinnige wijsgeer, die steeds dieper in de Oneindigheid igluurt
e n ten slotte in zijn bespiegeling zich zelf verliest ; en tegenover
deze beide knielt dankzeggend en jubelend de geloovige neder, die

gelooft, in Hem dien de Vader gezonden heeft, en die rust met zijn
hart in de waarheid, die in Christus vleesch is geworden. Deze
verhoudig nu dreigt er op uit te loopen, dat de geloovige, rijk in
zi n beleden waarheid, er toe neigen gaat, om het erf der weten-

schap te mijden, en dat omgekeerd de geleerde met de weegschaal
en de wijsgeer met zijn spiegel zich van alle geloof afkeeren.
G eloof en wetenschap bevinden zich dan in rechtstreeksche tegen-

stelling, en de harmonie van het lewen gaat te loor. Daarmêe begon

het in de dagen, toen de apostel Paulus te Corinthe optrad ; daarvan
was men teruggekomen in de dagen der Scholastiek; maar thans
gaat het weer dien zelfden weg op, en dit vooral sinds op weten-
sc nappelijk erf de Evolutie als Evagelie is aanvaard. Toch mag
deze toestand niet zonder protest geduld, en zij, die op de waarheid,
die in Christus is, van harte amen zeggen, mogen zich niet onttrekken
aan de roepig, om, van hun standpunt uit, de groote

levensproblemen in te denken, zich van wat bestaat en geschiedt rekenschap
te geven, en zich een wereld- en Ievensbeschouwig te vormen,
die wat in hen omgaat met wat buiten hen bestaat in eenheid van
gedachte saambindt. Het misleidend karakter van onze veeIszins feil
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gegane rede mag ons nimmer verleiden, op onze rede den ban to
leggen. We kunnen onze rede niet tot rechter nemen ; de rede moet
de openbaring van Hooger niet verdrigen ; onze rede heeft feitelijk
een correctief noodig ; en ook, we kunnen bij onze rede niet blijven
staan. Naast onze rede staat ook onze wil, die niet zint maar kracht
oefent, en behaIve rede en wil, is ons ook een gevoel geschonken,
dat zelf niet met onze rede en onzen wil op één lijn staat, omdat
deze twee actief zijn, en het gevoel lijdelijk is, maar dat toch het

leven zelf grijpen kan, en dan genieten of lijden doet. Verstand,
wil en gevoel moeten daarom steeds saam en in juiste evenredig-
heid tot ontwikkelig komen. Ook de Religie eischt alle drie op.
En ons Christelijk geloof boet helderheid in, zoo het de rede, kracht
zoo het den wil, en mystieke innigheid zoo het ons gevoel buiten
werkig stelt. We moeten niet drie soorten van vromen hebben :
vromen die enkel redeneeren, vromen die enkel practisch optreden,
en vromen die in hun gevoelsmystiek verzinken, maar elk kind van
God moet in het heelaI inzien met verlichte oogen des verstands,
optreden met een wiIskracht die Christus in hem werkt, en inleven
in het Ieven met iets van die gevoelige liefde, die PauIus im
I Cor. XIII bezog. En dan moet de heilige coöperatie van deze
drie functies vastliggen in dat wondere geloof, dat zich magnetisch
voelt aangetrokken door Hem die „de weg, de waarheid en het
leven" is, en die de ziel, die Hlj trok en greep, nimmer hoslaat.

Nu rijst de moeiIijkheid, die zich hier voor ons denken voordoet,
uit het diepgaand verschil tusschen het eindige en het oneindige.
Ons verstand, onze rede is beperkt en zoekt het perk. Elk cijfer,
hoe hoog ook opgevoerd, drukt een eindige hoegrootheid uit ; en
wel kan de rekenaar dan aan het eind van zijn berekening zeggen,
dat het zoo tot in het oneindige voortloopt, en zelfs het begrip
„oneindig groot" in zijn rekenopstel toelaten, maar dit begrip zegt
hem niets positiefs ; het ontkent slechts het vast berekenbare, en
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het begrijpen houdt op. Zoo is het op elk gebied. Juist inzicht
vraagt om bepaalde gegevens en duidelijk aagewezen grenzen, en
waar alle grens wegvalt en elke vraag om gegewens onbeantwoord
blijft, verIiest l ons denken zich in de vaagheid. Wat de geIeerde
denker juist boven den gemeenen denker voorheeft, is de praecisiteit
van zijn weten. Vergelijk slechts de voorstellig, die een man als
Groen van Prinsterer zich allengs van onze vaderlandsche historie
vormde, met wat aan een gewoon scholier, die de lagere schooI
verlaat, is bijgebracht. Alleen het bepaalde, het juist gekende, geeft
zekerheid, vastheid en daarom rust. Het is dan ook volkomen

natuurlijk, dat men, zoover het eenigszins kan, dat stipte narekenen
uitstrekt; maar over de grens van het eindige schuift deze rekening
hooit heen. Zóó niet gaat het eindige in het oneindige over, of
t begint l voor u te glibberen en te wankelen. Dit is geen gevolg

'van eigen nalatigheid of gemis aan volharding. De oorzaak hiervan
ligt veeleer in ons denken zelf. Overal zoeken we verband tusschen
oorsprong en gevolg. lets kan er niet vanzelf wezen. Het moet door
iets veroorzaakt zijn. Er moet dus altoos iets achter liggen, en het
oorzakelijk verband met wat er achter ligt, moet door ons zijn in
te zien. En deze behoefte om de oorzaak te kennen, drigt zich niet
alleen aan den geleerde op, maar evenzoo aan den gemeenen man.
F en jogen, die door een bosch wandelt, en op een eenzaam pad
een pet vindt liggen, kijkt vanzelf om zich heen, of hij ook iemand
in den omtrek ziet, aan wien die pet toebehoort. Te vragen, te
fasten naar de oorzaak van wat we zien of hooren, is inderdaad
van ons bewustzijn onafscheidelijkr Maar dit juist sluit het Oneindige
buiten onze natuurlijke denkwereld. Immers oneindig wil juist zeggen,
dat we van het zoeken naar den oorsprong afzien.

Toch snijdt dit ons denken van het Oneindige niet af. Hoe dan
ook in ons ontstaan, er leeft in ons een gewaarwording van het
Oneindige, d.w.z. iets dat niet meer aan de wet van het eindige
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onderworpen is. Er is in ons innerlijk bewustzijn een gemeenschap
met iets onverklaarbaars, en dat zich toch als een niet te weerstane
macht in ons openbaart. We zien een wereld om ons heen ; we
kunnen ons die wereld uitgebreid denken over alle landen en zeeën;
we zien aan het firmament duizenden glanspunten schitteren,
waarvan men zegt dat ze weer eigen werelden zijn ; die bollen en
sterren zweven in het Iuchtledig of nemen er een vasten stand in ;
maar l denken we ons de afstanden dier zonnen en sterren nog
zoo groot, zoodat de nullen ons ontbreken om de cijfers te ver-
grooten, toch moeten we ons met noodwendigheid één dier sterren
als de verstafschijnende ster denken ; en dan? Wat is er dan achter
die verste ster ? Houdt daar het luchtledig op ? Sluit daar een muur
van diamant het heeIal af ? Maar l was dit zoo, wat is er dan

achter dien muur ? en zoo vragen we altoos door, en ons denken
kan niet rusten, eer het weer de vraag heeft gesteld : En wat is
daar dan achter? Altoos willen we een einde vinden, maar dit
einde vinden we nooit, en ten slotte lost zich ons eigen antwoord
op in een negatief. Maar deze gebondenheid van ons denken aan
grens en oorzaak belet niet, dat we in ons verborgen zielsleven
een gewaarwording, een aandrag hebben van iets hoogers, van iets
dat ons denken te boven gaat, van iets waaruit ook ons denken
zelf zich verklaren moet. De 139ste Psalm teekent het ons zoo
schoon. Ge denkt ook over u zelf na. Hoe kwaamt ge er? En dan
wijst men u op uw vader en moeder. En weer vraagt ge : Van
waar waren die? En men wijst u dan op heel het geslacht uwer
voorouders. Ge denkt die geslachtsfijn door tot Adam en Eva toe.
Maar nu verder. Hoe kwamen die er ? Ga nu desnoods op den
weg der Evolutie mee, en zeg: de eerste mensch was uit het dier,
dit dier uit de plant, die plant uit de stof. Het baat u alIes niets.

Dan toch moet in die stof iets, wat ook, hebben gescholen,
waardoor dit alles vanzelf alzoo zich ontplooien kon, en van waar
was dan die stof en de kracht in die stof ? Acht ge nu met ons
die Evolutie zelfmisleiding, en zegt ge, Adam en Eva waren recht-
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streeks tot aanzijn geroepen, zonder vader en zonder moeder, dan
taat ge weer voor dezelfde vraag : Vanwaar waren ze dan en hoe

kwamen ze er ? En dit nu geeft de sensatie van het Oneindige, die
g e dan vanzelf ook op uw eigen bestaan overbrengt. Al waart ge
n aar het lichaam uit uw ouders, stellig niet naar uw ziel. Uw ziel

heeft een eigen oorsprong en ge belijdt met David, dat er een God
is, die uw ongevormden klomp heeft aanschouwd, en u geweven
heeft als een borduursel, ja, dat uw geboortestond, en l wat in en
aan u zijn zou, reeds in het Boek van God geschreven stond, eer
ge het levenslicht zaagt. Zoo voelt ge het Oneindige niet alleen in
den oorsprog van uw denken, maar ook in den oorsprong van
uiv eigen wezen. Uw bestaan zelf vertelt het u, dat ge met het
0 heindige in contact staat.

En daarbij blijft het niet. Ge voelt uit die verborgen wereld
kr achten, werkigen, indrukken op u uitgaan. Ge voelt een tegen-
stelling in u opkomen tusschen die Hoogere macht en uw eigen
wit. De zedelijke levensstrijd in u is de worstelig tusschen wat
uit u en hetgeen op en in u werkt. Maar l overwint ge in dien
str jd door uw wil door te zetten, dan is het niet uit, maar komt
het oordeeI van uw conscientie. Altoos blijft dit Oneindige zijn
stempel op u drukken. Ge kunt er niet van onder uit. En als ge

dan denkt aan het einde van uw Ieven, aIs eenmaal gij sterft, zooals
ge anderen zaagt sterven, dan is het nog niet uit, want dan voelt
ge vooruit hoe het resultaat van uw leven in den dood met u

meegaat, u ten oordeel zoo ge buiten Jezus sterft, u tot heerlijkheid
zoo ge sterft in Hem. Zoo werkt dit oneindige in u en op u van
uw eerste geboorte af, l de dagen uws levens door, en gaat in
uw sterven met u. En dit nu is uw religie, dat ge dit oneindige

als den Oneindige gewaar wordt; dat bewonderig, dankzegging en
aanbidding uw ziel vermeestert, en dat ge u persoonlijk aan dien
Oneindige als aan uw Vader in de hemelen verbonden gevoelt.

Die Oneindige werkt op uw wil, op uw gevoel, op uw denken.
Niets dat in u is, kan zich aan zijn alles owerheerschenden invloed
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onttrekken. Zoo vormen zich twee wereIden voor u, de ééne de
zienlijke wereld waarin ge verkeert, en de andere de onbegrepen,
onzienlijke wereld, waaruit die hoogere invloeden u toekomen. Die
twee staan dan tegenover elkander. Die twee botsen gedurig tegen
elkander in. En toch blijft in u de drang en onbetwistbare behoefte,
om die beiden te verzoenen, om beiden tot eenheid saam te smeften.
Ge gelooft en ge denkt, maar dit geloof en dit denken, ze kunnen
niet rusten eer ze in innerlijke harmonie geheiligd zijn. Ge zoudt
zeggen, dit kan niet, en toch komt het er toe. Bij den eenvoudige,
die minder diep denkt, gemakkelijker dan bij den diepzinnigen
wijsgeer. Maar toch ook, velen der rijkste genieën hebben beleden,
dat het ten slotte tot die harmonie in hun innerlijk zelfbewustzijn
gekomen was. Het Oneindige en eindige heeft zich tenslotte zeffs bij
de helden der gedachte, die alles waagden door te denken, verzoend.

Hoe nu is deze harmonie tot stand gekomen? Niet door het
denken op zij te zetten en zich te verliezen in de mystiek. En ook
niet door zich op den wil te werpen en zich op de praktijk te
werpen. Ongetwijfeld heeft ook de mystiek haar deugdelijk recht,
en is zonder practijk het geloof ijdel. Maar dit neemt niet weg,
dat ook de gedachte niet alleen tot haar recht moet komen, maar

zelfs de leidig moet behouden. De mystiek, die zich van de rede
vervreemdt, wordt ziekelijk mysticisme, en de wilsenergie, die met
de rede breekt, tast in den blinde rond. De rede, het verstand, de
bezinning, de gedachte mag nimmer uit haar centrale plaats worden
gedrogen. Er mag en moet iets zijn wat de gedachte opwekt en
haar inhoud geeft, maar zonder de gedachte komen we niet verder.
Ons zelfbewustzijn is het eerste ; wie zijn zelfbewustzijn verliest,
wordt zinloos of verIiest zich in droomen. We moeten wel beginnen
met het afweten van ons eigen ik, van ons bestaan, van ons
bedoelen, en dit alles is zonder zelfbewustzijn ondenkbaar, gelijk
op zijn beurt het zelfbewustzijn er niet is, zonder werking van de
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rede in onsr Het komt niet maar aan op het voorwerp waarover
we denken : maar vooraf moet in ons zijn het besef van een ik
oat denkt, en een besef van wat dit denken is. Het denken gaat
ooraf aan het doen. De wil doet het, maar de rede en de gedachte

zetten er toe aan en leiden het. De wil is als het paard dat voor

den wagen trekt, maar de rede is de man die op de bok zit, en
het paand stuurt. Hierbij kan verwarring plaats grijpen en het gevoel
kan de teugels aan de rede uit handen nemen, maar altoos toch
eerst dan, als de aandacht van het gevoel in het bewustzijn is
gekomen, en zoo toch nooit anders dan door wat in het bewustzijn
omgaat. Zeer terecht is dan ook steeds door de beste denkers aan
de rede, aan de gedachte, aan het bewustzijn de hooge plaats toe-
gewezen. Wat is, moet gedacht zijn, eer het er kwam. De groote

daden, die van menschen zijn uitgegaan, waren in hun gedachte,
eer ze die heldendaden volvoerd hadden. Wat van hen uitging was
eerst in hen, in hun bewustzijn, ook l was het, dat veel ervan in
hun bewustzijn nog school, eer het helder door hen werd igedacht.
En dit nu kon, zoodra het geloof in den Oneindige de ziel aangreep,
tot geen andere slotsom leiden, dan dat ook in den Oneindige de
gedachte was, ja, dat die gedachte er in den Oneindige was, eer
de scheppig van Hem uitging.

Peil gig men daarom door te zeggen : God is denken, God is
ged achte, God is, God denkt, God wil, God gevoelt. Hij is het zijn,
Hij is de eeuwige wijsheid, Hij is de almachtige kracht, Hij is de
hei ige Liefde, en dit alles is van Gods wezen niet gescheiden, het
zijn geen eigenschappen, die, gelijk bij ons, bij Zijn wezen bijkomen.
Dat alles is zijn wezen zelf, ondeelbaar en volzalig één. Doch altoos
zoo, dat het bewustzijn in onzen God steeds volkomen is. Niets in
God slaapt of sluimert. Er is niets in Hem, dat schuilt, of buiten
het Goddelijk bewustzijn is gesloten. In Hem was van alles de

gedachte, eer hij het schiep en tot aanzijn riep. Juist daardoor is
in a Iles een gedachte, in alles de verwezenIijking van een gedachte,
en kan het denken alle dig doordenken. God doordacht Zijn

,44444 	 1,
	

111,11:1111 1 	 1,1 	 1 1 Inn 1. 1 	 1 1



GODS GEDACHTE NAGEDACHT. 	 415

scheppig eer ze er kwam, Hij doordaoht den loop van alle dig
eer het zijn weg begon, en het is niet onze gedachte, maar de
gedachte Gods, die l wat aanzijn heeft, innerlijk draagt en dragen
zal tot den einde toe. De gedachte wordt niet door ons in het
creatuur gelegd, maar werd door God er in geschapen, en in het
creatuur vastgelegd. En dit nu geldt niet alleen van elk dig op
zich zelf, maar evenzoo van alle digen in hun onderligen samen-
hag. Er is in God geen deeIig, geen splitsig, geen naast elkander
liggen van het een en het ander. God is één en zijn gedachte is
één, en l wat bestaat is de uitdrukking van die eenheid der
gedachte Gods. Vandaar dat het gansche heelaI saam één groot
organisch geheel vormt, dat in l zijn deelen onderlig saamhagt
en in den grond der zaak slechts eéne gedachte uitdrukt. Wij mogen
die gedachte deelen, om door de onderscheidig van wat ze saam-
smelt, tot inzicht der deelen te geraken, maar het vormt alles saam
de ééne scheppig, de ééne wereld, het ééne heelal, het ééne
monumentale gebouw van den Grooten Bouwmeester en Kunstenaar.
Gelijk het kind in den moederschoot niet gevormd wordt door op
een romp een hoofd te zetten, en in romp en hoofd zenuwen en
aderen aan te bregen, maar heel het lichaam van het kindeke met
l zijn bestanddeelen en organen uit éénzelfde kiem opkomt, zoo

vormt ook heel de Scheppig één lichaam, dat aan één gedachte
Gods zijn oorsprog dankt. Dit nu onderwijst de Schrift ons, als
ze van het Eeuwige Woord spreekt, ons onderwijst dat alle dig
is uit den Vader, maar door den Zoon en krachtens den Heiligen
Geest. In dit Eeuwige Woord nu is de eeuwige Wijsheid, die als
de gedachte Gods speelde voor Zijn heilig aagezicht. Vandaar dat
Jezus, in onze menschelijke natuur optredend, zeggen kon, dat Hij
voor ons menschen was de Waarheid zelve, die ons den zin en de
gedachte Gods, voor zooveel dit voor ons onmisbaar was, openbaarde,
toonde en zien liet. „Wie mij gezien heeft, heeft den Vader gezien."
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En ziehier nu het diepgaand verschil tusschen de Bespiegeling
en de Waarheid. De bespiegelig gaat uit van het denken, van de
gedachte in den mensch. Voor haar is het de mensch, of althans
de denker onder de menschen, die met zijn denken niet alleen alles
doordenkt, maar door zijn denken aan alles inhoud geeft, tot zelfs
het zijn ervan wezen geeft, en tenslotte door zichzelf te denken,
zichzelf schiep, en God in zijn denken opnemend, dien God niet

anders denken kan dan in zijn eigen ik. De grondfout hiervan is,
dat zulk een denker ook het denken zelf uit zichzelf verklaart,
inplaats van ook het denken uit onze schepping naar Gods beeld
en Gods gelijkenis te verklaren. Niet ons denken is oorspronkelijk ;
oorspronkelijk is alleen de gedachte Gods ; en het is dank zij onze
scheppig naar den beelde Gods, dat ook ons het hooge voorrecht

var het denken is gegund, en dat ook wij het gedachte Gods
een igermate kunnen indenken en nadenken. Er is alzoo tweeërlei.
Er is ten eerste de gedachte Gods, die uitgedrukt ligt en belichaamd
is in heel de Scheppig, en er is ten tweede in den mensch een
gelijkenis met het beeld Gods, waardoor ook wij denken kunnen,
niet uit onszelf, maar door het denkvermogen dat God ons inschiep.
In de wereId ligt alzoo de gedachte Gods verborgen, en het is den
mensch gegeven, uit die Scheppig de gedachte Gods op te sporen
en zelf na te denken. Vandaar onze plicht en roeping om die wereld,
met inbegrip van de natuur en den mensch, te onderzoeken. We spinnen
de gedachten der wereld niet uit onszelf, maar krijgen kennis van
has door die wereld te bezien, na te gaan en te onderzoeken. Er
komt ons uit die wereld zelf de kennis van Gods Scheppig en
daa rdoor kennisse van Gods gedachte toe. God heeft in die Scheppig,
gelijk onze Geloofsbelijdenis het zoo schoon zegt, als met kleine
letterkens zijn Goddelijke gedachte geschreven, en wij lezen die
gedachte Gods van de Scheppig af. Eerst spellen we, dan leeren
we, dan kennen we het van buiten. In de natuur en in de geschie-
denis is metterdaad Gods algemeene Openbaring. Mits de mensch
zelf er onder begrepen worde, en ook hetgeen God in den mensch
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rechtstreeks inwerkt door zijn Heiligen Geest niet buiten rekening
worde gelaten. Daarbij komt dan in Christus de bijzondere Open-

baring, noodzakelijk geworden door wat de zonde onleesbaar had
gemaakt, en nu door Christus wordt aagevuld. Maar zoowel bij
de Algemeene als bij de Bijzondere Openbaring is het altoos een

werk Gods buiten ons en een werk Gods in ons, waardoor wij de
gedachte Gods, nu ook de gedachten van genade en ontfermig,
leeren verstaan.

Toch is hiermee nog niet alles gezegd. De vraag blijft toch, hoe
wij in de Schepping zelve de gedachte, die er in schuilt, van de
uitwendige verschijnig onderscheiden kunnen. We zeggen, dat we
een boom, een leeuw, een adelaar zien, maar onze zintuigen vagen
toch niet anders op dan een indruk van eenige stof, van eenige
kleur, van eenigen vorm, van eenige reuk, van eenigen smaak. Als
in den herfst aan twee boomen van denzelfden boomgaard, aan den
éénen appelen en aan den anderen peren hangen, weet ook de
voorbijgager wat de appelboom en wat de pereboom is ; maar in
den winter, als alles kaal is, weet dit alleen de kenner. Nooit
zouden we daarom bij het zien van een boom den indruk van een
boom onfvangen, noch bij het zien van een leeuw den indruk van
een leeuw, zoo er niet in ons was de mogelijkheid om uit stof,
kleur, vorm en vrucht zelf het beeld van een boom of van een
dier te vormen. Dit heeft velen verleid om te zeggen, dat alle be-
grippen ons aageboren waren, zoodat we de beelden niet uit de
Scheppig opvingen, maar uit ons zelf. Doch dit is niet zoo. U it
de Scheppig zelve ontvangen onze zintuigen de indrukken; deze
indrukken worden door onze zenuwen in ons centraal bewustzijn
overgebracht, en eerst daar is het wondere vermogen, waardoor we,
omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, die indrukken tot de
eenheid van het beeld van een boom, van een adelaar of van een
leeuw verwerken. Hadden we dit vermogen niet, we zouden niet
anders weten dan van stof, kleur en vorm. Eerst door dit vermogen
zien we de gedachte die er in schuilt, en komt het beeld, gelijk

27
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God het gedacht heeft en uit Zijn gedachte schiep, ook voor ons

op. Zoo is het niet bij het mechanische wat de mensch knutselt.
Een schip, een huis, een toren zijn mechanisch ineegezet, en deze
herkennen we daarom alleen uit de herinnerig; maar het organisch

leven der natuur, dat rechtstreeks uitdrukking van Gods gedachte is,

ker nen en herkennen we door het ons inwonend kenvermogen,
wa arin de gedachte Gods zich afspiegelt.Die gedachte Gods kennen
we nu bij voortgang steeds beterder en zuiverder, en ook ziet de
ééne mensch in de Scheppig veel meer dan de andere, en zelfs
bij den kundigsten waarnemer en bij den diepzinnigsten denker is
er geen sprake van dat hij alles doorzien zou. Daarom is ook in
Christus niet alle waarheid ons geopenbaard. Op verre na niet.
Maar dan toch al datgene wat ons van noode is, om in dit leven
onzen God te dienen, en om bij Hem zalig te zijn.

ICort en goed komt dus onze slotsom hierop neer:
In God is de gedachte van alle dig. Alle- dig is uit die gedachte

voortgekomen. De Heere onze God heeft in zijn Scheppig zijn

Gcddelijke gedachte uitgedrukt en belichaamd. Ons is het vermogen
geschonken, om, als geschapen naar Gods beeld, uit de Schepping
de gedachte Gods of te lezen, en innerlijk in beeld te bregen. En
waar de zonde ons oog verduisterd had, en de vloek de Scheppig
ha d gedenatureerd, is in Christus de Waarheid verschenen, de
W aarheid omtrent ons zelf en de waarheid van Gods heelal.
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VII.

De Verborgenheden.

Gedenk, dat gij zijn werk groot
maakt, hetwelk de lieden aanschouwen.

Alle menschen zien het aan; de
mensch beschouwt het van verre.

Zie, God is groot, en wij begrijpen
het niet; er is ook Beene onderzoeking
van het getal zijner jarenr

Jos 36 : 24, I, 2, 6r

IT den in schets gebrachten stand van zaken vloeit
vanzelf voort, dat de mensch zich op allerlei manier
geplaatst vindt voor Verborgenheden. Tot op zekere
hoogte kan men zeggen, dat voor het kind alles nog

verborgenheid is, en dat het de ingeschapen dorst naar kennis is,
die den mensch onder het opgroeien prikkelt sluier na sluier op
zij te schuiven, en telkens weer in iets, dat eerst voor hem ver-
borgen was, te leeren inzien. Zóó echter is de verborgenheid hier
niet bedoeld ; in ernstigen zin genomen is alleen datgene voor ons
een Verborgenheid, wat de mensch, met de middelen tot onderzoek
die hem ten dienste staan, niet alleen nog niet kon uitvinden, maar
ook nooit uitvinden zal. Geheel hiervan onderscheiden is echter
datgene, wat slechts tijdelijk nog niet tot zijn kennis is gekomen,
maar dat hij bij meerdere ontwikkelig helder zal inzien. Die twee
verwarre men niet. Er is in ons menschelijk weten een lagzame,

gestadige vooruitgang, die maakt dat we allegs te weten komen,
wat we eerst niet doorzagen ; maar er is ook aan ons menschelijk
weten een absolute grens gesteld, die we nimmer overscheiden
kunnen. Er kan dan van over die grens ons wel kennis toekomen,
t.w. door rechtstreeksche openbaring, maar voor wat ons menschen
aagaat, staan we voor dit ons onbekende terrein machteloos, en
l wat tot dit voor ons ontoegankelijk terrein behoort, vormt scam

het rijk der Verborgenheden. Een diepe klove scheidt ons van dit



42O	 PRO REGE.

terrein af, en wel van de overzijde kan over die klove een brug
worden gelegd, die gemeenschap zal geven, maar onze rede, ons

verstand, ons denken staat voor die klove, zonder haar op wat
manier ook te kunnen overbruggen.

Doch dit heeft niets te maken met die tijdelijke onkunde, die

gevolg is van een nog niet weten. Deze onkunde toch kan het
zijn van velerlei oorzaak. We kunnen persoonlijk nog ach-

terlijk zijn in ontwikkelig ; de tijd waarin we leven, kan nog
chterlijk zijn in historische ontplooiing; of ook, er kan over de

zaak zelve nog een sluier liggen, die voorshands onderzoek uitsluit.
Een kind, dat spelen leert, kan nog geen wetenschappelijk probleem
verstaan. In de dagen onzer vaderen kende men de werking der
natuurkrachten nog slechts zeer ten deele. En ook, zoolag Amerika
nog niet ontdekt was, kon van een onderzoek naar de Amerikaansche
talen geen sprake zijn. Toch hig dit alles slechts aan tijden en
gelegenheden. Het kind, straks man geworden, beheerscht een breed
terrein van kennis, waar het eerst niet bij kon. Toen eenmaal de
stoom in haar werking ontdekt was, ging de toepassig hiervan op
't leven van zelf voort. En zoo ook, nadat Columbus eenmaal
Amerika gevonden had, ontsluierde zich de nieuwe wereld van zelf.
Toch raakt dit alles nog in het minst de Verborgenheden niet, het
heeft alleen betrekkig op het aanvankelijk en tijdelijk nog niet
gekende. Nu is vooral in de laatste drie eeuwen de vooruitgag in
kennis op dit kenbaar terrein, in klimmende mate zelfs, zeer groot
geweest. Ook hier waren de eerste beginselen het moeilijkst, en
hoe verder men kwam, hoe gemakkelijker de uitbreidig van onze
kennis almeer werd. Het leggen van het fundament was ook hier
het bezwaarlijkst, en vooral het geven van vastheid aan dit fundament
onzer kennis eischte de uiterste inspanning en stelde gedurig teleur.
Naar toen dan ook eindelijk bet vastleggen van dit fundament onzer
kennis gelukt was, gig het doen verrijzen van de muren op dezen
deugdelijken grondslag wonderbaar snel. Nog steeds bouwt men
daaraan voort. Wat eerst een werkloods bij den bouw was, is thans
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reeds een in de wolken zich verheffend gebouw van tal van ver-
diepingen geworden. Niets staat thans meer aan het voortbouwen
in den weg. AlIe gereedschap en grondstof ligt gereed. Aan het bouw-
plan behoeft niets meer veranderd te worden. Men bouwt aan dezen
reuzenbouw van alle zijden te gelijk, en doet het in onderlig overleg.
Zoo gaat 't voort en voort bijna van jaar tot jaar. De ééne verrassende
ontdekking is niet gedaan, of reeds de tweede wordt aangekondigd.
Dit prikkelt den ondernemigsgeest. Dit verhoogt den durf van den
levensmoed. Men spant zich in gelijk vroeger nooit. Het goud wordt
er bergenhoog voor opgestapeld. De wereld is niet meer in loketten
igedeeld, maar door de stuwkracht van stoom en electriciteit één
geworden. De eerst provinciale actie is nationaal, thans de nationale
actie tot een wereldactie geworden. Bijna ieder weet thans wat
vroeger niemand wist. De algemeene gedachtenkrig breidt zich
uit. Gedurig worden nieuwe terreinen in het algemeene wereld-
leven opgenomenr De menschheid als menschheid is zooveel rijker
in kennis dan voorheen geworden. Op het uitdeelen van die ver-
kregen kennis onder de groote menigte heeft men zich toegelegd
met een ijver, die eIken hinderpaal voor de algemeene ontwikkelig
uit den weg ruimde. Onze menschelijke kennis van thans over-
schaduwt alle kennis van vroeger eeuwen. En nog is het einde er
niet. Dit proces gaat voort en voort, en als ook deze twintigste
eeuw zal voleind zijn, zal, naar men nu reeds profeteeren kan, het
veld onzer kennis en de nauwkeurigheid van onze kennis allicht
verdubbeld zijn.

Doch l deze kennis heeft met de kennis der Verborgenheden
niets uitstaande. Dit gestadig toenemen in practische kennis is
uitsluitend een gevolg van onzen menschelijken aanleg. We zijn
miet op eenmaal in het licht geplaatst, maar waren er op aangelegd,
om trede voor trede steeds hooger te klimmen. Gelijk het kind
begint met hulpeloos wicht te zijn, dan loopen leert, allengs knaap
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wordt, zoo opgroeit tot de jongelingsjaren, eindeIijk man wordt, en
nu eerst als man zich in zijn volle kracht ontwikkeIt, zoo ook is

het met ons geslacht gegaan. We waren niet op eens waar we
zijn moesten, maar ontwikkelden ons in den loop der eeuwen
iiterst lagzaam. We gingen vooruit, maar ongemerkt en niet dan

na reusachtige inspanning. Het ééne geslacht, dat gig, liet zijn
erfenis achter aan het geslacht dat daarna kwam, en zoo zijn we
van eeuw tot eeuw, van geslacht tot geslacht, gestadig vooruit
gekomen. Het geslacht, dat kwam, stond op de schouders van het
g eslacht, dat wegstierfr Het was een uit de vlakte opstijgen naar
d en bergrug eerst, en van den bergrug allengs naar den bergtop,

en hoe hooger men kwam, hoe meer de gezichtseinder zich ver-
breedder Dit verruimen van den gezichtseinder breidde van zelf
oak de vatbaarheid uit om zijn blik te bepalen. Zoo gig het l
crescendo. Steeds bleef excelsior de leuze. Nauwelijks was de ééne
bergtop bereikt, of daarachter bleek zich nog een hoogere bergtop
te verheffen, en met een moed, die alles aandurft, wedijverde het

ales onder elkander om 't eerst dien weer hoogeren top te bereiken.
Doch dit alles gold het veld van kennis dat van meetaf voor ons

of en lag, en bestemd was om allengs door den mensch ontdekt
te worden. Hoe ver de grenzen van dit kenbare terrein zich
uitbreiden, is nog door niemand te bepalenr De ééne ontdekking roept
de andere. En steeds nog gaan we op den weg der kennis, thans
zelfs met reuzenschreden, vooruitr Slechts dit bIijkt steeds
duidelijker, dat dit breede gebied van het kenbare naar alle zijden moet
uitloopen op een geheel in nevelen gehuld gebied, waarvan de
keener nu reeds voelt, dat het zich voor altoos aan onze uit eigen
kracht verkregen menschelijke kennis onttrekt. Juist de groote
vo oruitgang in de kennis van het zichtbare en tastbare stelt dit
in steeds helderder Lichtr Toen in vroeger eeuw ook onze kennis
van het zichtbare nog zoo alleszins gebrekkig was, voelde men
het diepgaand onderscheid niet tusschen het kenbare en het

onkenbare. Men was gewoon halve kennis voor lief te nemen.Halve
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kennis van het zienlijke en halve kennis van het onzienlijke ; en

werd zich juist daardoor van de diepgaande klove niet bewust,
die tusschen de kennis van het kenbare en de kennis van het
onkenbare gaapt. Thans echter, nu de kennis van het natuurlijke,
zichtbare leven een zoo hooge mate van nauwkeurigheid en zeker-
heid heeft bereikt, ziet men die diepe klove gapen op elk terrein.
Voor wat als wetenschap zal gelden, vraagt men thans stipte nauw-
keurigheid, juist daarin onderlig verband, zekerheid en vastheid,
en naarmate men er in slaagt om zijn wetenschap in de sfeer van
het natuurlijk Leven steeds stipter aan dien hooggestelden eisch te
doen beantwoorden, ziet men te klaarder zijn onvermogen in, om
in de sfeer van het onzienlijke, dat achter het zienlijke Iigt, in te
dringen Wel waagt men zich bier aan gissigen, aan vermoedens,
aan veronderstellingen, en vormt zich een reeks van denkbeelden,
maar telkens voelt men hier opnieuw, hoe dit alles juist het weten-
schappelijk karakter blijft ontberen, zekerheid en vastheid mist, en
nooit met overtuigende kracht ook aan den onwillige door strikt
bewijs kan worden opgelegd. Men voelt, erkent en spreekt uit, dat
wat men onze wetenschap noemt, in dit rijk der onzienlijke digen
niet kan binnendrigen. Men ziet in, en geeft toe, dat deze beide
sferen van ons aanzijn een geheel verschillend karakter dragen. En
hoe machtig ook de vooruitgang is, die op het gebied van het
natuurlijk leven telkens opnieuw mag geconstateerd worden, toch
belijdt men steeds oprechter, dat die andere sfeer van het onzienlijke
aan onze kennisneming ten eenenmale ontgaat, en dat we hier alzoo
staan voor een geheel ander rijk, voor het rijk der Verborgenheden.

Trotsch en hoogmoedig heeft toen de nieuwe wetenschap in haar
zelfinbeeldig tegen die sfeer van de Verborgenheden haar Ignorabimus
uitgeroepen. Ze moest wel erkennen, dat er onder den diepstem
grond der dingen nog een diepere diepte gaapte, die geen onzer
peilen kon, ja, waarin we zelfs ons dieplood niet kunnen doen
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wegzinken ; maar, zoo betuigde zij, met die diepere diepte in ons
leven hebben we ook niet van noode. Die valt buiten onzen
gezichts t rig, behoort niet tot de sfeer van onze menschelijke kennis.

Daarom hebben we ons dus niet met haar in te laten. Die diepere
grond gaat ons niet aan. Op haar onderzoek is ons menschelijk
weten niet aangelegd. We zien dus eens voor goed of van elke
poging om er in door te drigen. Ignorabimus, d.w.z. we zullen er
n et aan doen, en we zullen er ons niet op suf peinzen, en we
zullen te werk gaan, alsof die sfeer van het Verborgene niet bestond.
D e steer gig ons niet aan. Het was den man der wetenschap
or waardig om er zich mee in te laten. Het voegde den man der
wetenschap niet den sluier, die over dat rijk der onzienlijke dingen
hing, op zij te schuiven. Eer integendeel was het eisch van echte
wetenschap, om dezen sluier ten voete toe uit te spreiden. Geen
reet mocht meer openblijven. Geen inzicht mocht ons meer gegund
wcrden. En de leuze werd : „We zullen aan onze wetenschap
arbeiden alsof die sfeer van het Verborgene niet bestaat".

Zoo verzonk de wetenschap in puur materialisme. De stof, die
ker de men. De krachten, die op de stof werkten, kon men nagaan,
en die zou men steeds beter en juister pogen te leeren kennen.
Maar daar zou 't dan ook bij blijven. Verder kon men nietr Verder
ging men niet, want verder wilde men niet. En waagde één het
zijn schreden derwaarts te richten, dan riep men hem in koor
terug, en bezwoer hem terug te komen. Het eerde, het paste den
man van wetenschap niet, in dit onbekende land te verdolen. De
stoffeIijke wereld moest ons genoeg zijn. Die wereId kon men door
en door kennen. Meer dan de kennis van die stoffelijke wereld had
de mensch niet van noode.

Maar toch bevredigde dit niet. Althans één vraag was en bleef
er, de wraag naar den oorsprog der dingen, die zich telkens weer
opdrong, en waarop de stoffelijke wereld zelve het antwoord steeds
schuldig bleef. Men zwoer wel bij zijn Ignorabimus, maar had er

toch eigenlijk geen vrede meê, en door niets kwam die innerlijke
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ontevredenheid klaarder in het licht, dan door den jubel, waarmeê
in heel deze wetenschappelijke wereld de vondst van Darwin,

zijn Evolutie-stelsel, begroet werd. Nu was men er. Nu hield ook
die tergende vraag naar den oorsprog der dingen almeer op een
vraag te zijn. Uit de ondeelbare deelkens van de cellen, die alle

organisch Ieven saamstellen, zou 'vanzelf elk organisme allengs zijn
opgebouwd. Dit organtsch leven, eerst uiterst onvolkomen, zou door
keuze en strijd om 't aanzijn (struggle for life) allegs tot hooger
organisch leven ontwikkeld zijn. Ten slotte zou de rijker plant tot
aanzijn zijn gekomen. Uit dit leven van de plant zou zich het leven
eerst der kleine, toen der groote dieren ontwikkeld hebben, en uit

die dierenwereId zou zich allegs een nog volkomener wezen
hebben afgezonderd, dat den eerenaam van mensch droeg. Zoo dacht
men dat men er was. Het diepste, het alomvattend mysterie van
den oorsprog van het leven was nu ontraadseld. Voor niets stond
men meer. Het rijk der Verborgenheden was binnen het rijk der
natuurkunde getrokken. En tegenover de belijdende gemeente, die
nog steeds haar : „In den beginne schiep God den hemel en
de aarde" uitjubelde, waande men thans zijn eigen Evagelie
gevonden te hebben. Niet God had hemel en aarde geschapen,
maar hemel en aarde, en l wat op de wereld zich bewoog,
was vanzelf uit de grondstoffen van het heelal opgebouwd. Was het
dan te verwonderen, dat er een twintig jaren in deze grootsche en
machtige zelfinbeeldig doorleefd zijn, en dat men metterdaad
waande het groote levensraadsel te hebben opgelost, en in de materie
zelve de verklaring van het mysterie des levens gevonden te hebben.

Doch langer duurde het dan ook niet. Reeds nu wordt de onvol-

doendheid van de Evolutieleer almeer igezien. De moeilijkheid,
het mysterie was slechts verplaatst en allerminst tot oplossing ge-
komen. Indien dan al in de oorspronkelijke stofdeeltjes de drang
aanwezig was, om zich op de aagegeven wijze te verbinden, saam
te worstelen, en onder die worstelig om 't leven zich allengs te
volmaken, dan bleef toch altoos nog de vraag onbeantwoord, hoe die
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drang, hoe die wijze van proces, in die allerkIeinste, eerste, oor-
: pronkelijke stofdeeIkens was ingekomen. Was dit alles oorspronkelijk
in die stofdeeltjes ingelegd, dan moest er toch een verborgen macht
Rijn, die deze stofdeeltjes met die hooge eigenschappen in het

aan zijn riep. Had God dit gedaan, dan was men weer in het rijk der
Verborgenheden terug. En zoo hierbij van God niet mocht ge-
sproken worden, vanwaar waren die stofdeeltjes, en vanwaar waren

die drang en die leiding bij het wordingsproces dan ? Ook
die vondst stelde daarom al spoedig teleur. Zoo ver de heugenis
terugging, waren de dieren, waren de menschen wat ze nu waren,
e 1 elke poging om de ontbrekende verbindingsIeden (the missing
links) te vinden, liep op niets uit. Niet allen erkenden dit, maar
tcch het getal van wie het erkenden nam steeds toe. De
onvoldaanheid, die men waande ovenwonnen te hebben, keerde terug, en
weer kwam de neiging op om het bestaan van een rijk van Verborgen-
heden aan te nemen. Het had niet gebaat, of men den sluier, die

er dat rijk hing, al ten voete toe neerIiet. Wat daarachter lag,
kcn men toch niet vergeten. De mannen van wetenschap waren toch
ook menschen, menschen met menschelijke behoeften, en juist aan
dig behoeften werd noch door het Ignorabimus, noch door de
Evolutieleer voldaan. Men zocht iets hoogers, iets heiligens. En men
ko 1 het niet langen weerspreken, dat de geestelijke wereld tegenover
de stoffelijke wereld een eigen bestaansrecht doet gelden, ja, doet
gelden in het hart zelf van de mannen, die zich con amore aan het
onderzoek der stoffelijke wereld wijden.

De veneering der Kunst had een tijdlang deze innenlijke behoefte
van het menschelijk hart tot zwijgen gebracht. De kunst liet op geen
punt de stofielijke wereld los. Ze gebruikte penseel en kleur, keel
en snaan, brons en manmer, papier en pen, maar al tooverde ze uit
het stoffelijke, wat ze tooverde droeg toch een hooger, een geestelijk
karakter. venhief hart en zinnen, sprak van scheppende genieen. En
hac ook dit, dat ze tevens het geestelijke stneelde. En ademt in de
kunst zelfs een religieuse trek. De kunstenaar en de materiaIist zijn
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twee antipoden. En zoo verkIaart het zich, dat ons innerlijk leven,
dat aan heiliger religie ontzonk, in de kunst een vergoeding zocht
voor wat het verloor, en ten deele althans in de kunst dan ook
een bevrediging van zijn behoefte vond.

Maar juist op het terrein der wetenschap gaf de kunst het minst
bevrediging. Wel staat ook de kunst met de gedachte in verband,
maar toch is ze nooit uit de gedachte, uit het denken, uit de rede.
Ze speelt er om heen, maar beweegt zich steeds op haar eigen
vleugelen. En juist dit maakt, dat de man der wetenschap, hoe hoog
hij ook de kunst moge eeren, er zich toch nooit door in slaap laat
wiegen. Veeleer komt ook de kunst uit het rijk der Verborgenheden
in onze stoffelijke wereld binnendringen, en stelt hier de klemmende
vraag, in welke verhouding de man van wetenschap zich tegenover

dit rijk der Verborgenheden te plaatsen heeft.
En toen heeft men zich eindelijk in de armen van de Theosophie

geworpen. Eerst deed dit slechts een enkele, allengs nam hun aantal
toe, en nu reeds is de Theosophie een macht in het leven geworden,
zoo zelfs, dat geschrift na geschrift ter aanprijzing van de Theosophie
de pers verlaat. De Buddhist in Indië hoorde dit, en kwam op ons
toe, om ons zijn aloude droomerijen aan te bevelen. Daar in het
verre Indië had men van oudsher het tegen de Verborgenheden aan-
gedurfd, en in steeds rijker vorm geboden wat menschelijke ver-
zinning omtrent dit rijk der Verborgenheden zich in beeld weet te

brengen. In Indië had men geen Bijzondere Openbaring, men had
er, Panheïstisch, niets dan den drang van het eigen hart, den eigen
geest, en de eigen verzinning, en heeft toen met behulp van deze
pure menscheIijke gegevens zich een ideate wereld voor den geest
getooverd. Zoo nu ook hebben onze Theosophen geen Bijzondere
Openbaring, of verwerpen althans haar absoluut karakter, en zoo
vinden ook zij zich, evenals de oude Indiërs, aan eigen geestes-
drang en bespiegeIing overgelaten, vanzelf geheel terug in diezelfde
wereld van gedachten, waarin Indië eens is ondergegaan.

Zoo krijgt dwaling na dwaIing macht over de geesten. Men kan
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Int rijk der verbongenheden niet immer terugdringen. Met steeds
vaster greep houdt het de geesten onrustig. Op het eene voor, het
andere na werpt men zich nu, om rust voor zijn peinzen te vinden. En

dit proces gaat door, en moet doorgaan, tot de afgematte ziel ten
slotte weer bij den Christus Gods om hulpe komt. Maar dit is
al hans het voordeel van dezen zwerftocht der geesten in het

Ignorabimus, in de Evolutie, in de Kunst en in de Theosophie, dat
het bestaan van het rijk der Verborgenheden er zich steeds machtiger
dcon aan het menschelijk bewustzijn opdringt, en de vraag, wie er
ons den toegang tot ontsluiten zal, tot de levensvraag onzer eeuw
stempeIt.

)it rijk der Verborgenheden nu begint reeds in de stoffelijke
wereld zelve. Het is zoo als Elihu het Job aanzegde. Niet alleen
Gods wezen, en Gods deugden, en Gods raad zijn voor ons
ver-borgen, maar zijn verborgenheid is tot in zijn werken.

, Alle menschen, zoo betuigt EIihu, zien dit werk des Heeren aan,

maar de mensch ziet het werk Gods ook in de natuur als van verre".
Wat ge van nabij ziet, ontdekt zich voor u, maar wat ge slechts
van verre ziet, blijft in eigenlijk bestand voor u verborgen.

Zoo staan we dan ook tegenover het werk Gods in de natuur
altoos van verre. Vandaar steeds bij vernieuwing ook onder ons de
uitroep, die eens van Elihu's lippen aan Job in de ooren kIonk:

„De mensch beziet het werk Gods slechts van verre". En dan
voelen we het zelf. God is groot en wij begrijpen Hem niet. Zijn
verborgenheid kleeft tot zelfs aan zijn wenk.
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De Verborgenheden (2).

Tot alien rijkdom der volle verze-
kerheid des verstands, tot kennis der
verborgenheid van God en den Vader
en van Christus.

In denwelken alle de schatten der
wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Cm_ 2 : 2, 3.

ET tweeërlei sfeer komt alzoo ons menschelijk bewustzijn
in gestadige aanraking, eenerzijds met de sfeer van het-
geen voor ons verstand door waarneming en onderzoek

kenbaar is, en anderzijds met de sfeer der Verborgen-
heden, maar dan toch altoos met dit in het oog springend onder-
scheid, dat de sfeer der verborgenheden zich zoo eindeloos veel
verder uitstrekt, dan de sfeer van het kenbare. Hierbij denke men
niet aan de kleinheid van deze aarde, waarop we wonen, vergeleken
bij de oneindige afmetingen van het firmament. Ook dat starrenheir
bestaat stoffeIijk, en voorzoover het stoffelijk bestaat, kan het wel
ter dege onder onze waarneming vallen en voorwerp van verstan-
delijk onderzoek zijn. Reeds nu maakte ook de sterrekunde, bij de
astronomie van vroeger eeuwen vergeleken, indrukwekkende vorde-

ringen, en niemand kan zeggen, hoeveel verder onze kennis op dit
terrein niet nog zal voortschrijden. Te groote afstanden, gebrekkige
hulpmiddelen, en wat dies meer zij, mogen aan vollediger onder-

zoek nog in den weg staan, maar in beginsel is hier van verbor-
genheid heen sprake. Hier vooral moge Elihu's woord toepasselijk
zijn, dat de mensch het werk Gods slechts van verre ziet, en dat
het daarom te groot is, om geheel door hem gegrepen te worden,
maar op zichzelf is er geen enkele reden denkbaar, waarom zon,
maan en starren geen voorwerp van ons verstandelijk onderzoek
zouden zijn. Onze verstandelijke kennis kan reiken zoover als de
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waarneembare stoffelijke wereld reikt, en niemand kan vooruit zeggen,
h Dever het wetenschappelijk onderzoek het in de sfeer van het zienlijk

aarneembare nog eens brengen zal. Neen, het groot verschil
waardoor het rijk der Verborgenheden zooveel rijker is dan de sfeer van
hot voor ons waarneembare, verklaart zich alleen uit den aard van
het geestelijke in zijn onderscheiding van het stoffelijke

waarneem¬bare. Het stoflijk waarneembane is belijnd, schenp bepaald, in vasten
vorm zich aan ons voordoende, en daarom altoos begrensd en be-
perkt. Het verborgene daarentegen dat in dit zienlijke speelt of er
achter schuilt, is één tinteling van zich telkens vervormend leven,
waarvan de rijkdom nooit is uitgeput. Reeds aan het menscheIijk
hart voelt ge dit. Als vleeschelijk orgaan van het Iichaam is uw

halt een massa cellen, vezelen en zenuwen van een bepaald gewicht,
van een bepaalde constructie, in een bepaalden vorm zich vertoo-
nen d, op een bepaalde plek in uw lichaam zetelend, en zijn functie
vocr wat onzen bloedsomloop aangaat naar vast tempo volbrengend.
Kleine verschillen mogen hier intreden, krankheden en afwijkingen
molten zich hier voordoen, maar in het gemeen genomen is dit hart,

als vleeschelijk ongaan, bij allen eender, en de volIedige kennis om-
tren: het normale vleeschen hart, dat we in onzen boezem met ons

omdragen, is in een enkel boekdeel saam te vatten. Maar neem nu
ditzelfde menschelijk hart, niet in zijn tastbaar waarneembare be
teekenis, maar als zetel van ons innerlijk gemoedsleven, en ge ge-
voeI: terstond, hoe zich nu op eens in dit hart geheel een wereld
onts uit, die, reeds bij één enkel sterk levend persoon, met alIe

grenzen spot. En zoo is het op elk terrein. Het zienlijk waarneem-
bare en daarom vanzelf kenbare is weinig meer dan een eiland midden
in dim oceaan van Verborgenheden, waardoor het omspoeld wordt.
Op het zienIijk waarneembare terrein kunnen we onze zintuigen
door instrumenteele hulp in hun werking verscherpen, maar de
mad- tigste microscoop of telescoop doet toch nooit iets anders dan
het gezichtsvermogen te hulp komen en versterken. Met zulke
versterkende instrumenten gewapend, kan het zintuig dan ontdekken



DE VERBORGENHEDEN.	 431

wat het, zonder die instrumenteele hulp, niet zag of waarnam. Aldus
gewapend, kan het ontleden en deelen, en straks weer verbinden
en saamstellen. Hierdoor kan de mensch dan toegang krijgen tot

de schatkameren van krachten en stoffen, die in de natuur schuilen.
In het bezit hiervan kan hij wonderen verrichten op stoffelijk ge-
bied, die de gedaante van het leven omzetten. Dit spant dan weer

zijn krachf en verhoogt zijn moed om steeds verder te grijpen, en
niemand kan vooruit zeggen hoever die machtsontwikkeling van den
mensch op stoffelijk gebied nog zal voortschrijden. Maar als dit dan

alles waargenomen, onderzocht, verwerkt en op een practisch doel
gericht is, wat is dit alles dan nog vergeleken bij é'én enkelen beker,
dien ge uit de fontein der ideale wereld indrinkt ? Wat is de macht
van stoom en electriciteit vergeleken bij de macht der liefde, die
de harten verteedert en den geestelijken tempel opbouwt ? Ge ge-
voelt immers, ze zijn eenvoudig niet te vergelijken !

Nu is het hoog en heilig middenpunt in dit rijk der
Verborgenheden altoos God zelf. Dit gaat door, ook afgezien van alle vroom
besef, als eisch van het bewustzijn, zoodra dit bewustzijn in den
mensch slechts de kracht erlangt om zich te doen gelden. Bij verre-
weg de meesten is hier geen sprake van. Half droomend brengen
ze het bewuste leven door, en ze missen de denkkracht om met hun
bewustzijn in al wat is en bestaat in te dringen. Maar voorzoover
in den mensch dit bewustzljn wakker werd, de vleugelen uitsloeg,

en al het bestaande in zijn geestesvlucht omvatte, kon hij zich dit
bestaande niet anders dan als een eenheid denken, denken als één
machtig geheel, hoe dan ook door een alomvattende kracht saam-
gehouden, bewogen en geleid. Zelfs zij, die deze eenheid in hun
uitspraken loochenden, en juist in de veelheid een verklaring van
het levensraadseI zochten, namen in het lotsgeheim, dat ze hierbij
spelen lieten, die eerst losgelaten eenheid toch weer op. Maar hoe
het denkend verstand ook uit het zinlijk waargenomene tot die een-
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heid poogde op te klimmen, het slaagde er miet in. Die ééne macht,
(lie aan het al zijn aanzijn schonk, het aI in stand hieId, en aan
1 et al zijn bezielde uitdrukking gaf, bleef steeds als een ondoor-
g rondelijke geheimenis tegenover den denker staan. Het vrome hart
mocht onder dien drang zijn God aanbidden, maar de wetenschap

voelde tegenover dit probleem allen problemen steeds Naar trotschen
bouw ineenzinken. Zonder die ééne Macht der machten kon het
denken niet tot rust komen, en toch voelde al ons denken zich
tegenover die geheimzinnige macht steeds als vergruizeld. De sIuier
was niet weg te nemen, en in geheimzinnige Venborgenheid trok
steeds weer die alles beheerschende macht zich terug. God is groot

en wij begrijpen Hem niet, was steeds het laatste woord der zichzelf
uitputtende wijsheid. Den naam van God kan men stamelen, maar
zijn Wezen, zijn innenlijk bestaan, zijn deugden, zijn raadslag, zijn

wijze van werken, het trok zich alles in diep mysterie terug. De
oorsprong, het bestaan, het in stand blijven, het geheele proces der
dingen kan alleen uit Hem verklaard worden, en toch bleek die
God wel steeds weer de Zon, die 't alles met Jeven bezieIt, maar
tevens de Zon, die het oog venblindt, dat het waagt in die Zon
te stanen.

Aan die diepste Verborgenheid van de Macht, die 't aIles zijn

do( t en in stand houdt, sloot zich onmiddellijk de tweede Ver-
borgenheid aan van den mensch zelf. Het lichaam van den mensch
heeft de wetenschap onderzocht. Ze heeft dit lichaam in zijn fijnste

deelen ontleed, de werking van elk deel nagespeurd, het samenstel
van de deelen uiteengezet, en den gang van het leven in dit lichaam
pogen ween te geven. Dit alles was zienlijk waarneembaar, was
stoffelijk in zijn aard. En dit alles is onderzocht, is gemeten, is
gewogen, is nagegaan tot in zijn fijnste sluipholen. Nog zijn er
geheimen, maar toch kan nu reeds bijna gezegd, dat het lichaam des

menschen als een open boek voor ons ligt. Doch aIs ge nu de
anatomie en de physiologie van het menschelijk lichaam met bijna
volledige klaarheid hebt blootgelegd, welk antwoord hebt ge dan
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nog om het raadsel van het leven in den mensch te verklaren? wat
weet ge dan nog van zijn innerlijk zielsbestaan ? wat zijt ge dan
nog te weten gekomen van den eigenlijken mensch ? Zeker, uw
lichaam is hoogst interessant, maar wat geeft ge in een ver-
gadering met mannen van talent saamgekomen om de lichamen
die daar voor en om u zitten ? Alles is in zijn kleed gehuld,
ge ziet er niets van dan den uitwendigen vorm, en alleen het gelaat
en de handen zijn bloot. Hun Iichaam boezemt u zelfs geen belang-
stelling in. Wat u interesseert, is alleen wat die mannen om u heen
spreken, wat ze getuigen, wat ze uitlaten, wat naar buiten treedt

van hun innerlijk leven, van hun denken, van hun beseffen en hun
oordeelvellingen. Het komt dus altoos weer op dat innerlijk wezen
van de menschen aan, op hun geestelijk bestaan, op het leven dat
zich uit hun ziel uit; en van die ziel, van dien geest, wat weet de
wetenschap u daarvan te zeggen ? De talen heeft men nagespeurd,
de spreekorganen in hun werking bespied, het denken als een proces

van den geest in zijn wetten vastgelegd, maar dit alles raakt alleen
de uiting, den vorm, de uitwendige verschijning, en van de ziel
zelve, die achter dit alles schuilt, weet de Wetenschap u niets te
zeggen. Niet zeIden zelfs ontkent ze heel het bestaan van de ziel,
en zegt ze, dat al deze geestelijke werkingen niets dan de functiën
van cellen en krachten zijn. In haar trots, om toch maar niet haar
onkunde te moeten beIijden, loochende zoodoende de Wetenschap
het eigen karakter en het zelfstandig bestaan van uw innerlijk leven.
Maar de ziel Ieeft niettemin en werkt tegen haar dwaze uitspraak in.
Maar het eind is dan toch, dat ook in den mensch het hoogste,
dat hij heeft, aan aIle nasporing der Wetenschap ontsnapt, en zich
steeds weer terug moet trekken in stille Verborgenheid.

Altoos weer het kleine eiland van onze zekere, op zinlijke
waar-neming berustende kennis, te midden van den oceaan van verbor-

genheden, die ons van alle zijden omringt, niet alleen wat God en
28
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den mensch zelf aangaat, maar ook voor den gang van het leven.
Er is geschiedenis. Het leven is allerminst van eeuw tot eeuw een

g estadige herhaling van hetzelfde. En voorzeker, er is ook in de

geschiedenis een grondtrek van het leven, die zich steeds gelijk
lijft, maar uit dien éénen, zich zelf steeds gelijk blijvenden grond-

trek komt bijna van jaar tot jaar een gestadig wisselend leven op.
I- Let wordt alIes gedurig anders dan het was. En in dit anders-
worden is geen loos spel, maar een steeds doorgaande gedachte,
die zich verwezenlijkt. Ons menschelijk Ieven is niet een scheepke,

dat zonder stuur op de wateren dobbert, maar er zit vaart in, het
volgt en houdt een koers, het beweegt zich met een doel
voorwaarts. Storm en golven mogen het tijdelijk uit zijn koers slaan,
maar straks ziet ge de geschiedenis toch weer haar koers hernemen.
Ge voelt, ge ziet het, er is aan dat scheepken een roer en er is er
e( n, die dit roer vastklemt en richt. Zoo is het met het leven der

menschheid in het groot, zoo is het met het Ieven der enkeIe
voIken en staten in het klein. In alles is een proces, soms teruggang,
m iar meest vooruitgang, en als weer een eeuw is voorbij gegaan,
kunt ge van achteren bijna met zekerheid vaststellen, wat de ver-
andering is, die het leven opnieuw ondergaan heeft. Ja, veel sterker
nag. Dien ovengang van het leven vindt ge tot in een enkel gewest,
in een enkele stad, soms zelf in een enkel dorp, een enkel gesIacht,
ee h enkele familie, zoodat ge het !even ook in die kleine kringen
zich ziet voortbewegen, en zoo voortbewegen, dat er iets bereikt
wordt dat er eerst niet was, en dat uit den voorbijgaanden toestand
ee nieuwe toestand geboren wordt. Ten slotte zelfs kunt ge dit
va 1 meer dan een sterk levend persoon zeggen. Ook bij dien enkelen
persoon was er geschiedenis in zijn leven, en in die geschiedenis

was een vast proces menkbaar. Zijn Ieven ontwikkelde zich van

vo -m in vorm, maar altoos genicht op een bepaald doel, dat als
re; ultaat van het leven ten slotte bereikt werd.
Heeft nu de menschheid, heeft zulk een land, zulk een gewest,
zu k een geslacht, zulk een persoon zelf die geschiedenis van het
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leven uitgedacht, het zich als een plan voorgesteld en dit plan
uitgewerkt ? Ging aan wat gebeurde de raadslag, het plan, het
voornemen om het zo6 to doen gebeuren, vooraf ? Aan u zelf weet
ge dit het beste, en dan zegt immers heel uw levensgeschiedenis u,
dat er wel een pIan van uw leven was, maar dat niet gij dit uit-

gedacht hadt, en dat ge het veeleer eerst van achteren, nadat het
in uw geschiedenis zich verwerkelijkt had, uit uw leven zelf hebt
leeren kennen. En gaat dit reeds door bij een persoon, die dan
toch op enkele punten van zijn leven nog zelf een keuze deed en
zelf een beslissing nam, hoeveel meer geldt het dan niet van de
volken, en met name van de geheele menschheid ? Wat wisten de

Batavieren, die hier hun tenten opsloegen, van de gIorie waartoe
ons land in de 17e eeuw zou geraken ? Wat wisten onze Geuzen
van wat er nu uit ons land geworden is ? En ook, wat wisten de
voIken, die met de volksverhuizing Europa binnentrokken, van wat
Europa eens worden zou ? van achteren bezien, was er in dit alIes
plan en toeleg, nergens spel of toeval, schier als naar vaste wet
heeft de eene toestand zich gedurig uit den anderen ontwikkeId ;
maar dit ziet ieder kenner der historie dan toch, dat de helden, die
in welk tijdperk ook optraden, zelve van verre niet wisten noch
gisten, wat er uit hun doen later zou voortvIoeien. Zoo kan het

niet anders, of een Ander moet hierin zijn plan hebben volvoerd,
en met het oog op dit grootsche plan, dat volvoerd moest worden,
heeft die Leider der volken alle personen en toestanden zoo
beheerscht, en zoo doen handelen, dat in het eind zijn raad voIvoerd
werd. Ook hier dus een macht, die uit het verborgene heel het
leven beheerscht heeft, en eerst door de geschiedenis van het

gebeurde deze diepe verborgenheid althans ten deele voor ons
ontsIuiert.

En dit gaat door. van het verleden weten we althans iets, omdat

het gebeurd is, maar de vaart van het leven gaat voort, en wij
weten niet waarheen. Er is Een, die ons, die alIes leidt, maar
zonder dat wij hiervan vooraf kennis dragen. We gaan voort en
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verder, met ons yoIk, met alIe volken. De geschiedenis staat niet
stil. Eer we een eeuw verder zijn, zullen weer geheel andere
toestanden zijn ingetreden. Het scheepken kan niet stil blijven liggen,
maar de Stuurman, die het scheepken stuurt, woont in het Ver-
borgene, en als ge aan de Wetenschap vraagt : Waar gaat het heen?
zal alle profetie, waaraan ze zich waagt, eerst uit de venborgenheid
haar oordeel ontvangen.

En nu bIeven we nog binnen het perk van dit Leven. Maar ook

daarin kan ons denkend bewustzijn niet rusten. Ons bewustzijn
gluurt over het graf heen. Allereerst voor ons zelf en voor wie we
op aarde liefhadden, maar dan ook voor ons geheele menschelijk

geslacht, voor de aarde die we bewonen, voor het heelal waarin
we ons met deze aarde omwentelen. En ook hier rijst vanzelf de
raag : Waar gaat het heen ? Wat is er buiten deze aarde ? Zijn er

geesteIijke wezens ook buiten ons menschelijk geslacht ? Gaat al
c it bestaande in het niet terug of heeft het een toekomst?
L igt het doel van ons aanzijn hier beneden, of ligt het hooger ?
E r is in aIles proces, er is vooruitgang, er is een geschiedenis, die
spreekt van een plan naar hetwelk het alles zich voorbeweegt,
maar wat wordt uit dit alles zoo we over de grenzen van dit
tijdelijke gluren ? Reikt het wereldplan niet verder dan deze kleine

m ereId en dit tijdelijk bestaan ? En, is er een hooger doeI, waar
het zich alles heen beweegt, wat zal dit einddoel zijn ? Altemaal
vragen, die zich niet laten onderdrukken ; die, hoe ook teruggedrongen,
telkens opnieuw oprijzen, en die ons menschelijk bewustzijn geen
rnst laten. En toch, ook op al die vragen heeft een Wetenschap,
d e bij haar eigen licht wandelt, en alle bijzondere Openbaring

verwerpt, u niet één woord te antwoorden. Hoogstens zegt ze u,
dat deze onze aarde vroeg of laat, 't zij door het vuur, 't zij door
h	 water, te niet moet gaan, en dat er aan het bestaan der

menschheid alzoo vanzelf een einde zal komen. Of Iiever nog, ze
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dringt, om niet haar onkunde te moeten belijden, ook al deze vragen
naar het einddoel des Ievens op zij, en ontzegt u zelfs het recht om
ze te steIlen. lets wat alzoo feitelijk op niets anders neerkomt, dan
dat de Wetenschap zelve ze al te gader verwijst naar het rijk der
Verborgenheden.

En trekt men zich dan, gelijk thans zoo veelszins geschiedt, terug
op het zedelijk leven, om u te zeggen, dat, ook afgezien van alle
religie, de zedelijke standaard van het leven en het doen gelden

van recht en gerechtigheid de alleszins genoegzame prijs van het
leven hier op aarde is, dan loopt ook hier de Wetenschap dood
en verwijst ons door haar onmacht toch weer naar het rijk der
Verborgenheden. Aanvankelijk toch waande men, ja, dat aIthans de
zedelijke standaard en de standaard van het recht uit zich zelf
vaststonden, doch op hoe bittere teleurstelling liep ook deze waan
uit. Eens stond, zeer zeker, de zedelijkheid en het recht vast, omdat
ze door de Christelijke overheid vast, op grond van Gods Woord,
gefundeerd waren, en vandaar dat de Wetenschap een tijdlang in
den waan verkeerde, dat die basis aIthans onwrikbaar in het leven

zelf lag vastgeplaveid. Maar geen halve eeuw verliep, of van
alle zijden kwam de tegenactie op. Het zedelijk leven bleek even
wisselend als het maatschappeIijk leven. Ook op zedelijk terrein
stond niets meer vast. Zelfs het huwelijk werd uit zijn voegen
gewrikt. Wat het heiligst scheen, werd losgerafeId. De zedelijkheid
zou men inrichten naar eigen zinnelijken lust, en het recht naar

eisch van eigenbelang. Niet de vermoorde, de moordenaar zou het
slachtoffer heeten. van straf daarom door het Recht geen sprake meer.
Zoo geraakte alles op losse schroeven. Zooveel hoofden, zooveel
zinnen. En aIs ge straks aan de strikte Wetenschap vraagt, om althans
op dit tweeërlei gebied van zedelijkheid en recht door haar stelIige
uitspraak de raadselen van het maatschappelijk leven op te lossen,
en de maatschappij der toekomst op hechteren grondslag te vestigen,
dan staat de Wetenschap ook hier steeds weer verlegen, en blijkt
het steeds meer, hoe ook deze eerste beginselen van onze mensche-
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ijke saamleving onverbiddelijk verwezen worden naar het rijk der

Verborgenheden.
Voor al wat den stoffelijken kant van het leven raakt, is de

Wetenschap, die bij Naan eigen licht wandeIt, en hooger Iicht ver-

werpt, in rijke weelde machtig. Machtig in de beheersching van
de krachten der natuur, in de vermeendering van weIvaart, in
vervulling van aller behoeften, in de zorge voor het lichaam, in al wat

het uitwendig leven aangaat. Nu reeds zoo ongelooflijk machtig, en
bestemd om nog steeds machtiger te worden. Maar zoodra ge het
terrein van het hoogere, van het ideale, van het geesteIijk leven

betreedt, is diezelfde Wetenschap doodarm, buiten staat ook maar
en enkelen lichtstraal te doen vonken, en u terugwenpend op de

armoede van uw eigen hart. En zoo blijft ge in de donkerheid, tenzij
het oog ontsluiten wilt voor het licht, dat van Boven komt en

oe Verborgenheden voor u doet opklaren.
Drieërlei kan nu de Wetenschap doen.
Ze kan Of in eigen trotschheid de realiteit van het Verborgen leven

loochenen en feitelijk den mensch tot materialist verlagen. Of ze kan,
op den gis af, zelve in die venborgenheden willen indringen, en
gelijk oud-Indië, oud-Griekenland en menig later philosoof deed,
een steIsel verzinnen, dat licht belooft, maar het nooit geeft. Of, en
dit is de keuze der Christelijke wetenschap, zij kan voor het
zienlijke den zienlijken maar dan ook voor het geestelijke den geeste-
Ii ken maatstaf aanIeggen, en voor al wat het rijk der

Verborgenheden aangaat, wandelen bij het licht van den Christus Gods, in
ien al de schatten der wijsheid en der kennisse verborgen zijn.
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IX.

De Verborgenheden. (3)

Maar wij spreken de wijsheid Gods,
bestaande in verborgenheid, die be-
dekt was, welke God tevoren ver-
ordend heeft tot heerlijkheid van ons,
eer de wereld was.

1 COR. 2: 7.

E oorzaak, waardoor het komt, dat wij, menschen, ons
voor zulk een rijk van Verborgenheden geplaatst vinden,
is niet ver to zoeken. Zeer wel toch weten we voor ons
zelf, dat we aIs persoonlijke wezens een kleine wereld

in ons omdragen, die alleen ons zelven bekend is, en voor ieder
ander geheim en verborgen blijft tot op het oogenblik, dat we zelf
er iets uit openbaren. We kunnen denkbeelden, verlangens, plannen
en voornemens koesteren, waarvan niemand ter wereld iets afweet,
en die dán pas aan anderen bekend worden, zoo we hen of opzette-
lijk in ons geheim opnemen en 't hun mededeelen, óf ons voor-

nemen onopzettelijk aan een ons ontvallen woord merken laten. Maar
't zij de wereld van ons eigen verborgen leven geheel, 't zij dat ze
slechts ten deele ons bezit blijft, dit brengt ons persoonlijk leven
dan toch altoos mee, dat we ons de voorstelling kunnen maken van
een wereld van gedachten, die eerst dan naar buiten bekend wordt,
zoo hij, die ze denkt, zelf er mede voor den dag komt, of ze in wat
hij doet of werkt merken laat. Zoo bevinden we het in ons zelf,
en niet anders vinden we het in andere personen. Wat onpersoonlijk
en onbezield zich aan ons voordoet, kunnen we aan een onderzoek
onderwerpen, waarbij wij heer en meester blijven; maar als we weten
moeten wat er in iemands hart, in iemands gedachten, in zijn
innerlijk leven is omgegaan, moet hij zelf spreken willen, of we
komen er nooit in bijzonderheden achter. Juist dlt maakt het oordeel

over menschen en het oordeel over hun handelingen zoo uiterst
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oeilijk. Al wat uit eigen initiatief in een ander opkomt en omgaat
b ijft voon ons een verborgenheid tot tijd en wijle hij 't ons zelf

openbaart, Ten deele gaat dit zelfs in de dierenwereId door. De
hooger bewerktuigde dieren zien we krachtens instinct handelen,
maar nooit kunnen we er achter komen, hoe deze werking bij hen

toegaat. Mededeeling kunnen de dieren ons niet doen van wat in
hen omgaat ; zich zelf aan ons openbaren kunnen ze niet; en daarom
behoort de wijze, waarop een spin haar webbe weeft, of de zwaluw
haar nest bouwt, of in de bijenkorf het huishouden zich regelt, voor

ons menschen tot een wereld van venbongenheden en geheimenissen,
war we nooit 't rechte van verstaan. De apostel zegt 't zoo scherp
en juist : „Wie weet hetgeen des menschen is, dan de geest des
menschen die in hem is?" Op gelijke wijze toch moet beleden, dat
niemand weet wat in het dier omgaat, dan de geest van het dier
die in bij of mier werkt. Telkens komt 't dus neer op jets eigens,

op jets, dat we alleen kennen kunnen zoo het zich aan ons mede-
deelt, en dat, zoolang 't zich niet aan ons openbaart, vanzelf
verl)orgen voor ons blijft.

C nderstelt nu alle wetenschap, dat er gedachte in de dingen
schuilt, dan kan het niet anders, of de gedachte, die in een ster,
een bloem, een natuurkracht belichaamd is, moet er geweest zijn
eer dat ding zelf er was. Die gedachte moet, zonder en buiten het
ding om, in een denkend wezen gescholen hebben. En zoo komen
we vanzelf toe, om het geheimzinnige van ons eigen persoonIijk
wezen over to brengen op dat alle macht in zich dragende Wezen,
waaraan 't al zijn oorsprong dankt. Er ligt alzoo niets vreemds voor
ons in, zoo de gedachte, die zich in het heelal belichaamd heeft,
in God een geheel persoonlijk karakter draagt. Zonder een per-
soonlijk denkend wezen kunnen wij ons het bestaan van de
wereldgedachte zelfs niet voorstellen. De verborgenheid, die in ons
eigen persoonlijk leven schuilt, strekt ons ten voorbeeld, hoe de
gedachte van heel de wereld in God besIoten was, eer ze uitkwam.
Ook al mogen we ons eigen persoonlijk bestaan nooit op God over-
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brengen, ook bij Hem, in Wien de oorsprong aller dingen was,
vinden we dan toch eerst het in Hem zelf besloten plan, d.i. de
gedachte die belichaming zoekt ; daarna het uitkomen van dit plan in
Zijn werk ; en ten derde de vraag, hoe we het innerlljk beleid van dit
denken en doen des Heeren hebben te verstaan. Daarbij nu kan alleen
hetgeen we in ons zelf waarnemen ons een voorstelling geven, en
die voorstelling stelt met noodzakelijkheid, dat, veel meer nog dan

in ons, deze wereld der gedachten in God een verborgenheid is,
die dan eerst zich voor ons ontsluiten kan, zoo het Gode zelf belieft
ze ons te openbaren, en zoo Hij in ons de vatbaarheid schept, om
dit geopenbaarde in ons op te nemen. Let er toch wel op, dat we
hier niet van het leven, maar van de Wetenschap handelen ; dat de
Wetenschap altoos met ons bewustzijn te rekenen heeft; en dat

wat zich ook aan ons voordoet, in den vorm van gedachte moet
worden omgezet, zal het voor onze wetenschap meêrekenen.

Nu staat op zichzelf de waarnemer tegenover de wereld van
gedachten in een denkenden geest, tenzij die geest zichzelf open-
baren wil, altoos machteloos. Zoo kan het zelfs met den rechter
tegenover den misdadiger zijn. Zijn er geen uitwendige bewijzen in
feiten of omstandigheden, en wil de man, die de misdaad bedreef,
niet spreken, zich niet openbaren, zich niet uiten, dan staat de

scherpzinnigste rechter er machteloos tegenover. Niet anders is het
bij verhandelingen tusschen twee regeeringen. Niet anders zelfs in
den gewonen omgang van menschen. Als de uitwendige gegevens
te kort schieten, en hij, met wien we te doen hebben, wil niet
spreken, dan komt men er nooit achter hoe de zaak in elkaar zit.
Men kan dan gissen en vermoeden, maar zekerheid verkrijgt men
niet. Dit toch is het privilege van alle persoonlijk leven, dat het
zich kan afsluiten en in zichzelf opsluiten, en zich daardoor voor
anderen toegankelijk maken. Ware derhalve in den Heere onzen

God niet de wil en bedoeling om zich te openbaren en aan den
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mensch kennis van zichzelf, zijn raad en zijn doen mede te deelen,
zoo zouden we in volstrekte geestelijke blindheid steken blijven, en
van een alle ding omvattende wetenschap zou Been sprake kunnen
Rijn. Wel is er altoos een feitelijke openbaning in het werk Gods

d. i. in de schepping, maar evenals we bij het instinct der
iieren wel alles zien wat ze uitrichten, maar op de vraag naar het
:we ze dit alles alzoo uitrichten het antwoord schuldig moeten
blijven, zoo ook kan de mensch, zonder hooger openbaring, wel
het werk Gods aanschouwen en nagaan, maar van het hoe en
waarom en waartoe dit alles alzoo gewrocht werd, weet hij niets.
Eeuwige kracht en Goddelijkheid was van de schepping der wereld
f in al het geschapene te zien en te aanbidden ; maar ook afgezien
an het feit, dat de zonde de gezichtskracht van ons geestelijk oog

zoozeer verminderd heeft, zou toch hetgeen we in de natuur en al
Pan wonderen zien en lezen kunnen, ons nooit in de geestelijke
gedachte, die dit alles beheerScht, doen indringen, en zou alzoo
wetenschap nooit mogelijk zijn geweest. Wetenschap is de kennis
der gedachte, die in alles belichaamd is ; die gedachte is uit het

geestelijk Wezen onzes Gods voontgekomen ; en alleen zoo dit
gestelijk Wezen anderer geest met zijn Geest benadert, en zich
aan ons mededeelt, of wilt ge openbaart, is voor ons wetenschap

denkbaar. Moge daanom de Wetenschap at beginnen met het
feitelijke, dat voor oogen is, waan te nemen en te onderzoeken, toch
is dit alles nog slechts het begin van haar taak. Het is nog niets
dan het voorloopige werk, dat ons in staat moet stellen om straks
het hoogere in ons op te nemen, en dit hoogere nu kan in ons
denken eerst ingaan, zoo Hij, wiens deze hoogere gedachtenwereld
is, ons zelf daarin leidt, ons die ontvouwt, en ons bovendien de

vatbaarheid verleent om het aldus geopenbaarde in ons bewustzijn
op te nemen, en in wetenschappelijken vorm uit ons bewustzijn
terug te geven.

Alles hangt hier dus aan ons geschapen zijn naar Gods beeld.
Stonden we tegenover de wereld van onzen God even vreemd als
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we tegenover de wereld van het dier staan, zoo zouden we in de
wereld van onzen God slechts de feiten constateeren kunnen, maar
er nooit iets van kunnen verstaan of in ons opnemen. Alleen uit

onze schepping naar Gods beeId daagt hier het licht. Die schepping
van den mensch naar Gods beeld toch roept verwantschap in het
leven, verwantschap tusschen óns geestelijk bestaan en het geestelijk
bestaan van onzen God. Zooals Paulus te Athene het van een
heidenschen dichter overnam : „We zijn van Gods geslacht". Een
rijke gedachte, die het Evangelie in het kindschap van God nader
uitwerkt en verinnigt. Ons eigen persoonlijk bestaan, onze eigen
gedachtenwereld, het uitgaan van ons eigen woord, het uitvoeren
van eigen raad en plan, het geeft ons alles een hulpmiddel aan de
hand, om ons in het verborgen bestaan van onzen God, in den
raad dien Hij vormde, in het plan dat hij volvoenen wilde, in het
woord, waardoor Hij alle ding openbaart, in te denken, en ten
deele zelfs in te leven. Omdat we naar het beeld Gods geschapen
zijn, zijn we in staat de taaI, die God spreekt, te verstaan. Evenals
wij afgesloten in ons zelven zijn, is ook God afgesloten in zich
zelven. Niemand, zegt de apostel, weet wat in den mensch is, dan
de geest des menschen. Zoo nu ook weet niemand wat in God is,
dan de Geest van God. Maar dan laat hij volgen, dat ons die
Geest van God geschonken is. „Wij, zoo toch schrijft hij, hebben

niet ontvangen den geest der wereId, maar den Geest die uit God
is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken
zijn." Aan den tweeërlei eisch, die te stellen was, is alzoo voldaan.
De in zichzelf verborgen God heeft zich geopenbaard. Dit is het

eerste. En ten tweede, die God heeft aan wie in Christus is inge-
Iijfd de vatbaarheid geschonken om zijn openbaring in zich op te
nemen. De Geest van God keert in het hart van den verIosten
zondaar, om hem de dingen, die Godes zijn, te doen verstaan.

Nu gaan we niet in op de vraag, hoe die nadere, hoogere open-
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baring zou zijn toegegaan, zoo geen verduistering der zonde
tu sschenbeide ware gekomen. De wetenschap, waarmee wij te doen
hebben, is de wetenschap, die venknijgbaar is voor den gevallen
mensch. In dien gevallen mensch nu is de vatbaarheid om de
openbaring, die God ons in zijn Verborgenheden geeft, te verstaan,

althans wat de fijnere deelen betreft, geheel teleur gegaan. De dorst
or al wat bestaat en leeft uit God te verklaren, is van hem
geweken. Ja, voor dien dorst naar God is veeleer de trots en de

hoogmoed van het hart in de plaats getreden, om de gedachte aan
God uit al het bestaande te banner., en het al niet uit God, maar
uit de natuur en uit den mensch te leenen verstaan. Vandaar de

geestelijke wetenschap, die zich alleen met het onderzoek van

het feitelijke en van hetgeen voor oogen is bezighoudt, en alle
verder indringen in het mystieke leven opzettelijk ontwijkt. En dit
pogen nu om in den tnots van zijn hart zich een wetenschap
buiten God op te bouwen, zou steeds verder zijn doorgedrongen,
en allengs zich van allen hebben meester gemaakt, indien het werk
der Genade niet tusschenbeide ware gekomen. Dit werk der Genade
toch breekt dien trots van het hart, opent het eerst blinde oog, en
doet ook in de wetenschap den dorst, om alle ding in zuivere
eer heid uit God te verklaren, weer vanzelf in den mensch opkomen.

He werk der Genade verlost niet alleen van doem en verderf,
scheldt niet alleen de schuld kwijt, en bepaalt er zich niet toe, om
den mensch een verschiet van eigen zaligheid te ontsluiten, maar
fast ook zijn persoon zelf aan, zuivert en reinigt het hart, doet
ano ere begeenten en verlangens in het hart opkomen, en verleent
aan 's menschen geest die hoogere vatbaarheid, die hem in staat
stelt de hoogere Openbaring Gods in zich op te nemen. In dit
verband moet dan ook het heerlijk woord worden verstaan, dat
Go 1 „deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen heeft,
en heeft ze den kinderkens geopenbaard". En Jezus voegt er bij :

„Ja Vader, want alzoo is het welbehagen geweest voor U!"
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat daardoor elk kind van God
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in verstandelijken zin genomen een man van wetenschap is geworden.
Dit zal altoos het voorrecht van zeer enkele geesten blijven, aan

wie God hiervoor de bijzondere talenten geschonken heeft. Het in
onderling verband zetten van de gewonnen kennis der feitelijke
dingen met den raad der verborgenheden is een zoo uiterst in-
spannend werk voor den menschelijken geest, dat slechts zeer enkelen
tot een doordenken hiervan bekwaam zijn. Maar dit neemt niet weg,
dat zelfs de eenvoudigste onder Gods kinderen de vatbaarheid ont-
ving, om zelf, om persoonlijk met de geestelijke wereld der ver-

borgenheden in contact te treden. In zooverre heeft ook de een-
voudigste de zalving des Geestes en weet alle dingen, d.w.z. hij
bezit den sleutel om elk probleem, waarvoor het leven hem plaatst,

voor zich zelf in zijn God op te lossen. Hz] ziet wat de man zonder
genade niet ziet. Hij wordt gewaar wat een mensch, die niet den
Geest ontving, niet waarneemt. Hij voelt tot diep in zijn innigste

wezen wat de nog onbekeerde zelfs niet merkt dat bestaat. Hij
herwon de gemeenschap met zijn God in Christus, en dank
zij die gemeenschap, is de sluier over de wereld der Ver-

borgenheden voor hem ten deele weggenomen. Hij heeft de
hoogere wereld, die in het paradijs voor ons teleur ging, terug.
Hij mag weer wandelen bij 't licht van Gods aanschijn. En
blijft er ook voor hem nog een wereld van Verborgenheden
over, hij weet vooruit, dat hem steeds klaarder licht op zijn weg
zal gegund worden, en dat eens, aan het einde der dagen, het voile
licht voor hem zal opgaan. Voegt zich hierbij nu een hoogere ver-

standelijke ontwikkeling, en ontving hij het talent om ook in de
gewichtigste denkproblemen met zijn eigen denken in te gaan, dan
kan hij geen vrede hebben met een zich noemende wetenschap, die

enkel van passen, weten en wegen weet en zich bepaalt tot het
feitelijke en grijpbare ; die toch zou hem wel het eiland in den
Oceaan leeren kennen, maar hem omtrent dien Oceaan zelve, waarin

de schatten der wijsheid verborgen zijn, onkundig laten. En dan
heeft hij er geen vrede meê, om naast die feitelijke kennis zijn geloof
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een andersoortig element van overtuiging te plaatsen. Weten-

schap, voor hem dien naam waard, moet 't al in zich opnemen,
zoowel de kennis der feitelijke wereld als der wereld van gedachten,
c ie hem uit het nijk der verborgenheden toevloeit, en al zijn streven

it dan, om tot zulk een echt Christelijke wetenschap te geraken,

die voor zijn bewustzijn een gedachtenwereld ordent en als éen
geheel saamvat, die en nit de dingen zelf en uit de verborgenheden
yin zijn God hem toespreekt.

Die wetenschap nu straalt van den Christus als het heilig midden-

p unt uit, en heet Christelijke wetenschap, niet omdat ze door Christus
beoefend wordt, maar omdat ze alleen dank zij de openbaring, ons
in Christus gegeven, mogelijk wend en bestaat. De Schrift legt er

daarom zulk een nadruk op, dat „in Hem al de schatten der kennis
en der wijsheid venborgen zijn" ; een waarheid, die haar grond vindt
in die andere belijdenis, dat „het des Vaders welbehagen is, dat in
de n Christus al de volheid wonen zou." In Christus is de realiteit
van die volheid, en daanom straalt van dien Christus ook de
afschaduwing van die realiteit uit in de wereld der kennis, der wijs-
heid en der gedachten. En deze beiden gaan dan weer terug op
den oorsprong der dingen, want „door Hem zijn alle dingen ge-
schapen, die in den hemel en die op aarde zijn, die zienlijk en die
on2ienlijk zijn, zoodat Hij vóór alle dingen is en alle dingen nu
no te zaam bestaan door Hem." Dat voonts de realiteit der dingen
en Bus ook de kennis van alle dingen niet alleen in Hem rust, maar
uit Hem is, ligt uitgesproken in den proloog op het Evangelie van

Johannes, waar ons in jubel bezongen wordt, hoe de Christus is
het eeuwige Woord, d.w.z. de uiting van alle scheppende gedachte,
en -we het door den Christus is, dat deze gedachte in alle creatuur
haar belichaming vond.

loch is hiermee nog niet genoeg gezegd. Wel volgt reeds hier-
uit, dat het rijk der verborgenheden voor den Chnistusgeheel door-
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zichtbaar is, en dat hij ons de gedachten Gods uit dit rijk der
mysteriën vertolken kon, althans in die mate en in dien vorm,
waarin wij dit behoeven en in ons op kunnen nemen; maar ging
het niet verder, zoo zou de profetie of apocalypse ons soortgelijke
kennis hebben kunnen aanbrengen. Niet om mededeeling alleen om-

trent God, om God zelf is het ons te doen, zal in de wetenschap

van ons bewustzijn metterdaad al wat bestaat in eenheid liggen
saamgevat en in die eenheid als het product van den levenden God
gekend worden. Vandaar dat alle belijdenis van den Christus, ook

op wetenschappelijk gebied, steeds moet uitgaan van de apostolische
getuigenis, dat Hij is het beeld des Onzienlijken Gods, dat Hij bij
God en God was, en dat, gelijk Jezus het zelf uitsprak, wie Hem
gezien heeft God zelf heeft gezien. Niet om afgetrokken kennis is
het ons te doen, niet om een veelheid van weten, niet enkel om
een afbeelding in ons bewustzijn van de wereld om ons heen. Ons

bewustzijn kan niet rusten eer het den levenden God zelf ontmoet
heeft ; van aangezicht tot aangezicht met Hem, die niet wijsheid
heeft, maar de Wijsheid is, in aanraking is getreden, en in die aan-
raking ontwaard heeft, hoe het die heilige, hooge Wijsheid is, die

alle dingen zijn doet, draagt en voleindt. Geen mensch, geen profeet,
geen engel kan ons dit brengen. Dit kan ons alleen gegeven worden

in Hem, die belijden kon : „Ik en de Vader zijn één".
Maar nu komt hier in de tweede plaats bij, dat Hij, die in de

gestaltenisse Gods was, ons verschijnen moest in de gestalte eens

menschen. Het wezen Gods is ondoorgrondelijk, en ondoorgrondelijk

is de Wijsheid in God. Een verschijning Gods in zijn Godelijke
Majesteit zou daarom verblind hebben door haar glans en ons het
licht in het oog eer verduisterd dan verhelderd hebben. En daarom

ligt hierin het heil voor ons, dat Christus God en mensch was. God
in menschengedaante. De volheid Gods in Hem, maar in mensche-
lijken vorm voor ons verschijnend, in menschelijke gedaante zich

aan ons openbarend, in menschelijke taal ons toesprekend. Dat dit
kon, vindt zijn verklaring in de schepping van den mensch naar
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het beeld Gods, maar bracht dan ook met zich, dat alleen zij, die

als kinderen Gods zijn beeld weer dragen mochten, in staat waren,

om in den mensch Christus Jezus de openbaring van God zelf te
begroeten. Zoo hangt het bier alles saâm. De uitdelging van onze

schuld en de verzoening door het bloed des Kruises breekt den

scheidsmuur weg, die ons van de sfeer der verborgenheden
hermetisch afsloot. Het werk der genade in de wedergeboorte en be-
ceering neemt van den enkelen persoon den blinddoek weg, die
Mlle inzicht in de wereld der verborgenheden verhinderde. En waar
nu de scheidsmuur is weggebroken, en de blinddoek van de oogen
is gelicht, en de Geest van God in den geest des menschen werkt,
erschijnt voor het zielsoog God zelf in den mensch Christus Jezus,

cm ons het diepst geheim te ontsluienen, en ons tot in de diepste
verborgenheid te doen inzien. Zoo wordt de oceaan van verborgen-
heden voor ons ontsloten. Het dringt alles tot ons bewustzijn door.
Lit bewustzijn poogt allen indruk, dien het ontvangt, in gedachten
te vertolken. Het poogt die gedachten te ordenen, tot eenheid samen
te vatten, en ook met wat de feitelijke dingen der natuur ons leerden
ir verband te zetten. En zoo komt allengs die alomvattende

weten a hap op, die en wat stoffelijk en wat geestelijk, wat zienlijk en

wat onzienlijk is, tot één majestueus geheel ineenzet. Zoo hangt ook
de wetenschap aan de belijdenis van de Godmenschheid in Christus.
Vv ie deze heilige belijdenis verwerpt, valt vanzelf weer Of in het
materialisme Of in de wijsgeerige bespiegeling terug. Het Licht is
ons opgegaan, maar wie voor dit Licht het oog moedwillig sluit,
hij zal geen dageraad meer hebben.
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X.

De Vrijmaking van den Geest.

Want zijne onzienlijke dingen worden
van de schepping der wereld aan uit
de schepselen verstaan en doorzien,
beide zijne eeuwige kracht en Godde-
lijkheid, opdat zij niet te verontschul-
digen zouden zijn.	

Rom. 1 : 20.

u verdient 't at aanstonds opmerking, dat de groote bloel
der Wetenschap nog steeds in het Christenland valt
waar te nemen. De bevolking der aarde bestaat uit drie
groote groepen van belijders. Van deze drie is de

Heidensche nog altoos het sterkst vertegenwoordigd met ruim 80O
millioen, het kleinst is de groep van den Islam, die op 250 millioen

is te schatten, en tusschen beide in staat de Christelijke groep, die
als tusschen de 5 a 600 millioen wordt aangegeven. Ook al letten
we nu niet op de millioenen van ongeloovigen, die onder de Christen-
volken gevonden worden, toch is op verre na nog niet de helft van
de bevolking der aarde onder den Heiligen Doop gekomen, en juist
in het dichtstbevolkte werelddeel van Azië en ook van Afrika telt
de Christelijke Kerk nauwelijks meê. En toch lijdt het geen tegen-
spraak, dat de hoogere wetenschappelijke ontwikkeling thans zoo
goed als uitsluitend in het Christenland gevonden wordt. Wel hebben
ook de Heidensche volken in Egypte, in China en in Griekenland

een wetenschappelijke ontwikkeling van eigen oorsprong doen
opbloeien, en heeft daarna de Islam in zijn bloeiperiode ook zijner-
zijds een wetenschappelijke eereperiode gekend, maar dit alles ver-

loor zijn beteekenis of ging onder, en feitelijk is het licht der
wetenschap, dat stand hield, eerst in het Christenland ontstoken,
en van daaruit ook naar Azië, met name naar Japan en Engelsch-

Indië, uitgedragen. De Mandarijnen in China mogen nog aan hun
oude geleerdheid vasthouden, maar ze vorderen er niet mee en

29
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kunnen er niets meê uitrichten; het Buddhisme mag ons uit

Voor-Indië nog zijn apostelen zenden, om afgedoolde geesten voor zijn
ystiek te winnen ; ja, zelfs van den Islam moge nieuwe kracht

u tgaan om het bewustzijn der volken door zijn scholen te beheer-

schen; toch gaat dit alles buiten den stroom der wetenschap om.
Voorzoover de ontwikkeling der wetenschap een algemeen men-
schelijk karakter draagt en het leven der menschheid voor haar
anndeel beheerscht, is ze in het Christenland opgekomen, heeft ze

zich in het Christenland tot die bezielende hoogte weten op te voeren,
en zwaait ze nog steeds in de Christenlanden haar scepter, met een

vastheid en doorzettende kracht, die elken weerstand tart. Niet uit

het Christenland trekt men naar Peking, Cairo of Athene om er zijn
sc tat van kennis te vermeerderen, maar uit het Heidensche land en
het land van den Islam trekt men naar Berlijn, Londen en Parijs,
on er zich op de hoogte te stellen en den daar gevonden schat
van kennis naar zijn eigen land over te brengen. Japan ging zoo
op groote schaal te werk, en dankt er zijn onverwacht opleven aan.

China maakt zich op om Japan's voorbeeld te volgen. En zelfs in
Voor-Indië wordt men onrustig. Men spreekt daarbij veel van
Europeesche ontwikkeling, alsof de opgekomen liefde voor de

wetenschap uit den aard der Europeesche volken te verklaren ware.
Toch geschiedt dit ten onrechte. In Amerika doet men in elk
miedenpunt van het volksleven schier nog meer voor de weten-

sch alp dan in Europa, en wat vooral opmerkelijk is, in Amerika
gaat die actie voor de wetenschap van het yolk zelf uit, terwijl ze
in Europeesche Staten bijna geheel regeeringszaak is. Het is daarom

stel lig juister, van de ontwikkeling der wetenschap in het Christen-
land te spreken, in zooverre onder dien éénen naam Europa en
Amerika, in hun tegenstelling met Azië en Afrika, worden saamgevat.

F eeds dit feit nu wijst op een samenhang tusschen den levens-
strcom, die van Golgotha de wereld inging, en deze voorheen onge-
kende beteekenis den wetenschap. Het wijst op een hoogeren ernst
die zich van de geesten heeft meester gemaakt ; op een sterker
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drang om 't bewustzijnsleven te verhelderen, die allengs bij de
volken doorbrak; op een ontluiking van het denkend genie in
machtiger gestalte dan voorheen ; op een offervaardigheid om de
wetenschap op groote schaal van alle hulpmiddelen te voorzien ;

op een geest van saamwerking om de onderzoekingen van den een
aan die van den ander te doen aansluiten ; en ten slotte op een
moed, die alles aandorst, die al het bestaande aan zijn onderzoek
onderwierp, en voor geen levens- of denkprobleem, hoe diepgaand
of hoe alomvattend ook, terug deinsde. Dien geest heeft noch het
Paganisme noch de Islam gekweekt, alleen in het Christenland is
die geest wakker geworden. Er moet alzoo onder de Christen-
volkeren een actie van den geest zijn opgekomen, die in dezen
alomvattenden vorm voorheen ongekend was. Niet uit bijoorzaken,
maar alleen uit den Christus zelf is het opkomen van dien geest

te verklaren. Het is de Christus, die de nationale omheiningen,
waarbinnen vroeger alle wetenschap besloten was, op elk gebied
van den geest doorbrak. De Christus is niet voor ééne natie, maar

voor heel de wereld, niet voor een yolk, maar voor de menschheid.
Het is die trek van algemeenheid, die steeds van het Christendom
onafscheidelijk is, en die ook op het gebied der wetenschap heeft

doorgewerkt. De Chinees zoekt de Chineesche, de Egyptenaar
Egyptische, de Arabier Arabische wetenschap. Tthans daarentegen
staat men voor een ontwikkeling, die niet doelt op Engelsche of

Fransche of Duitsche wetenschap, maar de menschelijke wetenschap

aan het licht poogt te brengen, en daarom niet tot rust komt eer
ze vastligt in haar absoluut karakter.

Tot op de verschijning van den Christus lag de menschelijke
geest gebonden, niet alleen in de banden van het nationale leven,

maar meer nog in de kluisters van het bijgeloof. Onder alle volken
besefte en gevoelde men, dat het leven der wereld niet in wat voor
oogen was opging, en veel min nog uit wat men zintuigelijk waarnam
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verkIaren was. Van het bestaan van een wereld van verborgen-
eden, gelijk de Schrift 't noemt, was men zich allerwegen bewust ;

nen zag in, dat de werking, die uit die verborgenheid in het leven

u1 aging, veeI machtiger werkt dan de feitelijke dingen die men met
zijn zintuigen waarneemt en onder zijn bereik had ; en men leefde
onder den diepen indruk, dat voor het welzijn van staten, volken

e n personen veel meer afhing van wat ons uit die verborgenheid
toekwam, dan van hetgeen de mensch zelf tot stand bracht. Alleen
maar, die verborgen wereld kende men niet ; de sluier, die er
voorhing, was niet weg te schuiven ; het licht dat in den Christus is
ve rschenen, was over die verborgen wereld nog niet opgegaan.
Vandaar dat men allerwegen in bijgeloof verviel, en zich ten prooi
waande aan allerlei geheimzinnige machten, die zich op mysterieuse
wijze terugtrokken, en op een wijze, die aan onze kennis ontsnapte,
ons leven beheerschten. Wel was er allerwegen religie, en vond men
in die reIigie, hoe afgedoold ook, zekere vertroosting en de gegevens

vo )r zekere berusting, maar bij dit weinige goede, dat de afgodische
godsdiensten boden, mengde zich overal het bijgeloof, d. i. het
geloof aan de mogelijkheid, dat ongeziene, verborgen geesten en
krachten ons lot beheerschten. Nu nog is in aIle Heidenland dit
bijgeloof veel machtiger factor in het leven, dan de afgodische
godsdienst. China is er nog vol van. In heel Azië is dit bijgeloof

no€ onder allerlei vorm heerschende. Lange eeuwen gaf het ook in
Europa den toon aan. Zelfs mag gezegd, dat het in onze gnoote
wereldsteden nog weer onder allerlei vonm opleeft. En dit kon en

kan niet anders. Of al een materialistische wetenschap de wereld
van het Verborgene loochent, de volken weten beter, en kunnen
zich aan het geloof aan zulk een wereld van verborgenheden niet
onttrekken. Vandaar, dat zoolang de Openbaring van Christus den
sluier van die verborgen wereld niet opheft, het bijgeloof vanzelf
en noodzakelijkerwijs moet opkomen, standhouden, en den geest
binden.

Israel was het eenige yolk der oudheid, dat zich hieraan ont-
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worsteld had. In Egypte was ook Israël met de macht van het
bijgeloof in aanraking gekomen, en de neiging ook bij de

afstammelingen der Patriarchen was vrij sterk, om er zich aan te
onderwerpen. Vandaar de gedurige vermaningen aan Israël om toch
met deze guichelarij, waarzeggerij, duivelsbezwering en wat dies

meer zij te breken. Licht was er noodig, er was een verborgen
wereld, en die wereld kon ons niet onverschillig laten ; maar Israël's
God zou op geheel andere wijze dan door het bijgeloof in deze
behoefte van het yolk voorzien. Scherp en beslissend spreekt
Mozes het uit : „Wanneer gij komt in het land, dat de Heere
uw God u geven zal, zoo zult ge niet Leven en doen naar de
gruwelen dezes yolks. Onder u zal niet gevonden worden, die met

waarzeggerij omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht
geeft, of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een
waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, die den
duivel vraagt, want al wie zulks doet is den Heere een gruwel".
En dan laat Mozes er op volgen, dat de Heere hun God hun in
de profetie een eigen openbaring zou geven, en dat die profetie
eens haar hoogtepunt zou bereiken in dien grooten Profeet, waar-
van het heet : „Een profeet uit het midden van u, uit uwe broederen
als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij
hooren." De tegenstelling was hiermee scherp geteekend. De wereld
van Verborgenheden is er, ze laat ons geen rust, en het is een
zielsbehoefte des menschen, dat er licht over die verborgen wereld
opga. En nu staan eenerzijds de afgedoolde volken, die dit licht
missen, en nog altoos in die donkerheid op het bijgeloof afgaan en met
dat bijgeloof zich pogen te redden, maar anderzijds daartegenover
het ééne yolk van Israël, dat bij het aanvankelijk licht der profetie

wandelt, en eens in den grooten Profeet uit Nazareth het volle
licht zal zien opgaan.

Dit is in de volheid der tijden geschied. Uit die verborgen wereld
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is de Zone Gods tot ons gekomen. Hierdoor viel de sluier, ging
het klare licht op, en met het opgaan van dit licht werd de geest
des menschen van den ban van het bijgeloof vrijgemaakt. Bij het
eerste opkomen van de Christenheid merkt ge dan ook onder de

Christenen van dit bijgeloof niets. De Zoon had hen werkelijk
vrijgemaakt. Men gevoelde, niet meer met geheimzinnige machten,
maar met den levenden, Drieëenigen God te doen te hebben, en

met dien God bezat de verloste ziel haar levensgemeenschap, dank
zij haar inlijving in Christus. De geest des menschen kon zich nu
vrij en rijk ontplooien. De diepste verborgenheden waren ons ge-
openbaard en konden worden ingedacht, en groot was dan ook het
aantal denkers, die bij het licht van den Christus wandelden, zich
net wetensdorst op het onderzoek der dingen wierpen, en ten slotte
zag men in Augustinus een denker optreden, die de wetenschap

t )t een vroeger ongekende hoogte verhief. Toch heeft het lang ge-
d uurd, eer deze vrijmaking van den geest des menschen van het
ijgeloof ook in het volksleven was doorgezet. Die vrijmaking ging

vanzelf, zoolang de Christelijke Kerk zich door de bekeering van de
eenlingen uitbreidde, en onder de vervolging gedunige zuivering
onderging. Maar anders werd dit, toen in een latere periode geheele

s:ammen en geheele volkeren tot het Christendom overtraden. Zulk
een doop van de massa kon aanvankelijk niet anders dan tot een
uiterst oppervlakkig Christendom leiden. Men nam Christelijke

vormen over, maar bleef onder die Christelijke vormen zijn
oudHeidensch bijgeloof aanhouden. De heerschende religie werd een
vermenging van Christelijke bestanddeelen met de nog nalevende
elementen van het oude Heidensche bijgeloof. Heel de Middeneeuwen
coor heeft de Kerk van Christus dan ook met deze elementen van
l- et bijgeloof te strijden gehad. Het heksengeloof is zelfs met de
Reformatie nog niet geheel vernietigd. Eigenlijk kan men zeggen

c at dit bijgeloof nog nooit geheel uitgeroeid is geweest. vooral ten
Platte lande bleef er nog steeds iets van hangen, waar men dan wel
r iet voor uitkwam, maar dat men in 't geheim toch steeds aanhield.



DE VRIJMAKING VAN DEN GEEST. 	 455

En sinds in onze groote steden het Christelijk geloof bij een breede
klasse der bevolking zoo goed aIs verdween, is ook in die steden
het oude bijgeloof weer aan het woord gekomen, en bieden kaart-
Iegsters en waarzegsters zich openlijk in de bladen aan, om aan
den weetgierige de toekomst te voorspellen ; aanbiedingen, waar
zelfs mannen en vooral vrouwen uit den hoogeren stand op in gaan.

Lang heeft 't daarom geduurd, eer deze vrijmaking van den geest
ook in het middenpunt van het voIksleven tot stand kwam. Maar
komen moest die vrijmaking, want de macht van het Christendom
werkt rusteloos door. En toen het hiertoe gekomen was, toen is
niet alIeen de weeropleving der wetenschap gekomen, maar is er
ook in de wetenschap een geest van ernst en van hoogen moed
gevaren, waardoor ze zich in den loop der eeuwen tot haar tegen-
woordige hoogte heeft kunnen opheffen. De twee deelen der weten-
schap bleven daarbij aanvankelijk op het nauwst verbonden. Er was
studie van de zienlijke dingen, er was studie van de onzienlijke
dingen, en beide vormden aanvankelijk één geheel. In mannen als
Thomas van Aquino en Calvijn waren beide deelen nog op het
innigst saamverbonden. Dit vond hierin zijn oorzaak, dat de be-
Iijdenis van de dingen der onzienIijke wereId door de Kerk tot aller
gemeengoed was gemaakt. Omtrent het wezen Gods en zijn deugden,
omtrent het wezen van den mensch, zijn val en wederopstanding,
omtrent den raadslag, die den loop der eeuwen beheerscht, en de
persoonIijke gemeenschap van den geloovige met den Eeuwige, be-
stond een vaste, allerwegen beleden, en met kracht verdedigde over-
tuiging, en het was met die overtuiging, dat men het bestaande in
overeenstemming zocht te verklaren, en door het denkproces een-
heid in dit aIles poogde te doen uitkomen. Doch deze eenheid hieId
slechts zoolang stand, als het de Kerkvorsten waren, die ook op
wetenschappelijk terrein uitblonken. Die eenheid spleet daarentegen,
toen de wetenschap in haar hoogeschoIen zich alIengs tot een zelf-
standige macht verhief, en zich eerst naast, toen tegenover de Kerk
plaatste. Dit gaf botsing ; men denke slechts aan den strijd over de
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vraag, of de aarde zich om de zon, of de zon om de aarde zich
b ewoog ; en toen heeft helaas de Kerk, in plaats van deze vrijheid
van het onderzoek te eerbiedigen, op echt Heidensche, verre van
Christelijke wijze gepoogd deze tweespalt te onderdrukken ; iets
waardoor vanzelf de scheiding nog scherper werd. Toch bleef deze

scheiding in de eerste periode nog meer in het verborgen

doorwerken. Wie aan de hoogescholen optraden, voegden zich vormelijk
ndg bij de Kerkelijke belijdenis, en zochten hun vrijheid in de
uitwerking van de détails, waarover de Kerkelijke belijdenis zich niet

opzettelijk uitsprak. Maar deze toestand kon niet duren. Steeds meer
maakte de wetenschap zich van de Kerk los, en eenmaal losge-
ko nen, stelde zij er haar eere in, om steeds meer de belijdenis der
Ke .k te ondermijnen, en een gansch andere wereldbeschouwing
teg en die der Christenheid over te plaatsen.

it nu is onder het Koninklijk regiment van den Christus niet
slechts toegelaten, maar de geest, die van den Christus uitging,
dror g zelfs naar die vrijmaking. Het in zich opnemen der Openba-
ring mocht geen gedwongen zaak zijn. Alleen vrije persoonlijke
over uiging ontsloot den toegang tot het geestelijk inzicht, dat de
Christus ons geschonken had. Daarom moest de geest des menschen

wort en vrijgelaten, om 't nogmaals zelf te beproeven, hoever hij in
eiger kracht de raadselen des levens zou kunnen ontsluleren. En
dit te meer, omdat zoo alleen het onderzoek der natuur en de studie
van de zienlijke dingen tot haar recht konden komen. Men wist wel
veel van de natuur, maar toch had de mensch zich dusver nog nim-
mer met al zijn kracht en geest op de kennis der zienlijke en stoffe-
lijke iingen geworpen. Die kennis was verwaarloosd. Met wat men
er van wist, nam men vrede. Daar leefde men bij. En op dieper
onderzoek ging men slechts zeer zelden uit. De geestelijke spanning
hield de geesten bezig, en liet geen tijd noch rust, om het paradijs-
geboc, dat wij als menschen geheel de zichtbare natuur beheerschen
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zouden, te volvoeren. De natuur bleef als een ongekende macht ons
overweIdigen, en wij misten de kennis, om omgekeerd de natuur
aan onzen wil te onderwerpen. De openbaring Gods, die van het
begin der schepping of in de schepselen ons geboden was, kwam
niet tot haar recht. Juist dit gaf dan gedurig aan het bijgeloof nieuw
voedsel, en de mensch kon zijn taak en roeping, om de natuur en
haar kracht aan zich dienstbaar te maken, niet verruilen. Ons was
het gebod gegeven : „Weest vruchtbaar en vervult de aarde, en on-
derwerpt haar", en nog steeds bleven we tegenover die natuur als
tegenover een geheimzinnige macht staan, die ons onderwierp aan
zich. Dit nu kon niet zoo blijven. Wat God in die natuur voor den
mensch ter beschikking had gesteld, moest aan het licht gebracht,
en een geheel nieuwe ontwikkeling van het menschelijk leven moest
hiervan het gevolg zijn. Daartoe nu was noodig, dat de wetenschap
van het zienlijke en zinlijke tijdelijk van de wetenschap van het
verborgene gescheiden werd, en dat de zoekende geest des men-
schen zich met al zijn kracht op de natuur wierp.

Hiertoe zou het nooit gekomen zijn, indien de vrijmaking van den

geest niet was doorgegaan. Dat zich werpen op de natuur gaat dan
ook niet tegen Christus in, maar is een gevolg van de vrijheid des
geestes, die hij heeft aangekweekt. Vandaar dan ook, dat deze nieuwe

ontpIooiing van de wetenschap aIleen in het Christenland mogelijk was,
en alleen in het Christenland is opgekomen.De macht, die we thans, dank
zij deze nieuwe ontpIooling van de wetenschap der natuur, over de na-

tuur en haar elementaire krachten bezitten, is dan ook een vrucht van de
Christelijke religie, waarvoor we onzen God hebben te danken. Eerst als
heer en meester over de natuur en haar krachten bekleedt de mensch de
plaats, die God voor hem beschikt heeft. Schijnbaar Ieidt dit tot machts-
verheffing, maar feitelijk is het een openbaring van de macht van
's menschen geest. Niet van den geest van dit of dat volk, maar
van den geest des menschen, en juist daardoor is het die macht
over de natuur, die ons de eenheid der wereld, waarop steeds het
werk van den Christus gericht is, te beter doet verstaan. En dit niet
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alleen daardoor, dat onze macht over de natuur de gemeenschap

tusschen de volkeren zoo in het oog loopend versterkt heeft, maar
veeleer nog hierdoon, dat ze uit alle volken thans naar het Christen-
land komen om deze algemeen menschelijke ontwikkeling van ons
over te nemen.

Nu is het zeker waar, dat deze heerschappij over de zienlijke
dingen begint met 's menschen hoogmoed te voeden, hem van het

gevoel zijner afhankelijkheid venvreemdt, en hem aanvankelijk niet
zeIden geheel in zijn stoffelijken rijkdom doet opgaan. Het kan niet
genoeg betreurd, dat juist de mannen van dit deel der wetenschap

bij al de wondere uitkomsten, waartoe hun onderzoek leidt, zoo bIind
bleven voor „de eeuwige kracht en de Goddelijkheid", die van het
begin den Schepping aan in dit alles uifblinkt. Doch dit kon niet

andens. Reeds de apostel had 't ons voorzegd. Waar geen licht in
de ziel de verduistering van het hart doet opklaren, ziet men bij
het onderzoek van al het stoffelijke niets dan de stof, en blijft
daarbij. Maar zoo zijn niet allen. Naast deze inwerking op de ont-
wikkeling der wetenschap loopt toch steeds het geestelijk werk des
Heeren, dat oogen geeft om te zien en de ziel voor het verborgen
leven ontsluit, en voor hen, in wie dit geestelijk werk gewrocht

werd, ontdekt de natuurstudie wel waarlijk een inzicht in het leven
en in de wonderen van het creatuur, die er God in aanbidden doet,
en er zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid in doet verstaan. Er zijn
ook geloovige natuurkundigen, en er zijn tal van geloovigen, die
van de uitkomsten van het natuuronderzoek kennis nemen, er voor
danken, en er hun God in verheerlijken. Ja, zelfs hierbij bIijft het

niet. Ook zij, die nog geen ander licht bezaten dan het natuurlijk
licht, kunnen zich toch op den duur in het materialisme niet vinden.
Ook zij gevoelen een drang, om in de mystiek van het leven in
te dringen, en al zoeken ze dan de oplossing voor zich zelf in de
doolpaden van het mysticisme, of in de bespiegelingen der philosophie,
dit geeft toch ook hun de natuurstudie, dat ze de paden van het

bijgeloof voor altoos mijden, en althans dit daghelder doen uit-
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komen, dat er naast de vraag naar de zienlijke dingen nog een
andere vraag naar de geesteIijke orde der dingen overblijft. En voor
die vraag zal de wetenschap nooit het antwoord vinden, tenzij ze het
opnieuw zoeken wil in den Christus Gods.

XI. (Slot).

De Majesteit.

In denwelken alle de schatten der
wijsheid en der kennis verborgen zijn.

CoL. 2: 3.

E plaats der eere, die de Christus in het rijk der Weten-
schap inneemt, is aIzoo geheel eenig in karakter, geheel
het terrein beheerschend, in strikten zin vol Majesteit.
Er is dan ook geen sprake van, dat er vrede mee zou

zijn te nemen, zoo de Christus in één adem wordt genoemd met de
vele groote geesten van ons geslacht. Niet als denker onder de
denkers neemt de Christus zijn geheel eenige plaats in. Het is niet
het velerlei onderzoek, door hem ingesteld, waaraan we zekeren

schat van kennis danken. Het zijn niet wetenschappelijke geschriften,
door Jezus te boek gesteld, die zijn naam onder ons vereeuwigen.
Aan geen school van hooge geleerdheid heeft hij door den luister

zijner wijsheid geschitterd. Veeleer is, in den gewonen zin des woords
genomen, de Christus een ongeletterde onder de ongeletterden ge-
weest, een man onder het volk, een rabbi onder de schare, een

volksleeraar onder de eenvoudigen. Gemeten naar den gewonen
maatstaf, die ter bepaling van iemands geleerdheid en wetenschappe-
lijke beteekenis pleegt aangelegd te worden, zou de Christus onder
de mannen van wetenschap zelfs niet meetellen. Elke poging, om naar
deze opvatting de beteekenis van Christus op het erf der wetenschap
te waardeeren, wijzen we daarom met beslistheid af. Wie den
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heiligen naam van den Christus naast dien van Confucius, Socrates,
Plato of Augustinus noemt, onderschat Hem ten eenenmale, miskent
zijn geheel eenige positie, en omsluiert ook op wetenschappelijk
gebied zijne Koninklijke Majesteit.

De Christus is in de eerste plaats de voleinding van de profetie.
Wat nu was die profetie ? Ze was de lichtstraal uit den Hooge, die,
na den val, in het verdonkerd en verduisterd leven der menschheid

iverd ingelaten. Na zijn schepping en krachtens zijn schepping
ivandelde de mensch aanvankelijk in het licht van het Goddelijke
L anschijn. Dit licht schitterde toen nog niet in zijn vollen glans.

Het was slechts de dageraad, en ware geen verduisteringtusschen1
eide gekomen, het volle licht den heerlijkheid zou steeds voller over

de menschen zijn opgegaan. Maar deze paradijstoestand in zijn

oorspronkeIijk schoon is verstoord. Wolken van donkerheid zijn om
onzen gezichtseinder zich komen legeren, en het zielsoog van den
mensch verloor het heldere gezichtsvermogen. De ideale weretd

n het hooger menschelijk Ieven was te niet gedaan. Er was breuke
gekomen tusschen den mensch en zijn God, naar wiens beeld hij
geschapen was; en had de mensch zelf herstel moeten aanbrengen,
di verstoring zou eeuwiglijk aldus gebleven zijn. Op allerlei manier

is in de Heidenwereld dit herstel door menschelijk initiatief beproefd,
ar om steeds op even bitter fiasco uit te loopen. We hebben nu

nog in China en in Voor-Indië de feiten voor ons, die toonen op
wat bittere mislukking dit menschelijk initiatief steeds uitliep en nog
altoos uitIoopt, en wat de historie ons meldt van den eerst zoo
hoogen bIoei in Egypte, in Babylon, in GriekenIand en in het

Romeinsche rijk, maar ook van den ondergang, waarin al deze
He densche gnootheid verzonken is, toomt en bewijst, dat uit dit
menschelijk initiatief nooit iets duurzaams, iets dat verder kon

brengen, iets dat bevrediging schonk In het Ievensraadsel oploste,
is voortgekomen.

E en vaste lijn, die van meetaf zelf haar koers bepaalt, en in dien
koers voIhardt, vindt ge alleen in Israël, en deze lijn sluit zich aan
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bij wat, van het Paradijs af, Gods openbaring aan den gevallen
mensch was. Israël was klein onder de volkeren; zijn politieke macht

telde nauwelijks meê; het behoorde niet tot de natiën die door onge-
meenen rijkdom zich staande hielden; zijn kunstzin was weinig ont-
wikkeld; en scholen van wetenschap in hoogeren zin kende het zoo

goed als niet. En toch is alleen van dat Israël het licht der wereld
uitgegaan, en toch is dat Israël, toen de groote crisis voor de
volkeren gekomen was, de leidsman der natiën geworden. En dat
wel niet door wat 't zelf uitdacht of uitvond, noch ook door wat 't
zelf tot stand bracht, maar eeniglijk door het Goddelijk element, dat
van meetaf in de historie van Israël was opgenomen; dat aan die
historie haar eigenaardig karakter heeft verleend, en, toen de volheid der

tijden gekomen was, Israël tot het zuurdeesem voor het leven van
heel ons menschelijk geslacht heeft gemaakt. Profetie is voor de
indraging van dit Goddelijk element in Israël's historie de gemeene

naam. Onder de volken daarbuiten sprak alleen de mensch zelf,
maar hier in Israël zweeg de mensch, om het woord aan zijn God
te laten. In Israël sprak God de Heere ; onder Israël was het licht

der geestelijke kennisse door God zelf ontstoken. Eerst nog tanend
en zwak; toen allengs winnend in klaarheid. Het is, of Jehovah
telkens nader tot zijn yolk komt, en alsof zijn yolk telkens hooger

wordt opgetild om zijn God te naderen. En dit gaat voort en door,
tot eindelijk de toenadering volkomen is geworden, en in den
Christus het Goddelijke en het menschelijke als ineenvloeit.

In de Profetie was mededeeling van kennis omtrent de geestelijke
Verborgenheden. Van dit rijk der Verborgenheden was 's menschen

geest vervreemd. Hij wandelde bij wat voor oogen is, en kende
naar die verborgen wereld slechts het heimwee. Onder alle volken
heeft men toen over die Verborgen wereld gezonnen en gepeinsd,
gissingen en vermoedens geuit, zich phantasieën en verbeeldingen

geschapen, maar men wist feitelijk niets, en geraakte door zijn
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gissingen steeds meer in de macht van het bijgeloof beklemd.
Alleen Israël kreeg wezenlijke kennis; kennis omtrent God; kennis
omtrent het werk en het doen Gods; kennis van Gods bestel en
raadslag; kennis omtrent den mensch in zijn innerlijk wezen ; kennis

Dmtrent den grondslag van het zedelijk leven en van het recht ;
<ennis omtrent het doel van dit leven, orntrent de verlossing en
✓erzoening, en omtrent de eeuwige heerlijkheid die komt. Maar ook
✓oor Israël hing die kennis nog veelszins in nevelen, en dit werd
eerst anders, toen de Heere onze God, die tot de vaderen op
elerlei wijze gesproken had door de profeten, nu in de laatste

dagen tot ons sprak door den Zoon, die hierin van alle profeten

onderscheiden was, „dat hij was de erfgenaam van alles, en dat
d oor hem zelven de wereld gemaakt was". Wel degelijk is alzoo
coor den Christus alle vroegere kennis vastgelegd, toegelicht, ver-

klaard en aangevuld. De Christus, die zelf uit die wereld der
Verborgenheden tot ons kwam, die geheel die wereld van Ver-
b )rgenheden kende, en zelf het Eeuwige Woord was, waardoor in

dit alles de Verborgen gedachte Gods tot belichaming was gekomen,
}weft den sluier der verborgenheid van voor de geestelijke wereld
opgeheven, en ons in die wereld een inzicht gegeven, dat niet op
gissing of benekening berust, maar de klare mededeeling is van
hetgeen werkelijk in die Verbongen wereld bestaat. Geen ander
heeft als Hij ons deze wetenschap kunnen schenken. Elk ander

was slechts instrument van den Geest Gods, Hij was zelf God, die,
in de Verborgenheden thuis hoorende, uit zijn eigen levenssfeer tot
ons sprak. Hier is dus wel waarlijk de voleinding der profetie, en
een openbaring van wetenschap, die ons op geen andere wijze kon
toekomen. De zienlijke dingen konden we zelf onderzoeken, maar
het veel breeder terrein van kennis, dat in de geestelijke sfeer lag,
on . ging ons ten eenenmale, en het is de wetenschap van die veel

breedere, veel interessantere, veel heerlijker sfeer, die we aan den
Christus en aan den Christus alleen danken. Zeer zeker had ook
de Gemeene Gratie beteekenis, mar beteekenis alleen voor de
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alledaagsche ontwikkeling van het gewone leven, en niet uit de

Gemeene Gratie, maar eeniglijk uit de Bijzondere genade, die in
Christus Jezus is, kwam ons de wetenschap omtrent het rijkste,
grootste en meest interessante deel van het breede erf der Goddelijke

wetenschap toe.
Die wetenschap schonk de Christus ons, niet ter bevrediging van

onze nieuwsgierigheid, niet alsof we op de schoolbanken zaten en

oplossing vroegen en verkregen voor allerlei vragen der nieuws-
gierigheid. Die mededeeling omtrent de wetenschap der Verborgen-
heden bepaalde de Christus geheel naar onze behoefte, en wel naar
de in ons bestaande behoefte, gelijk Hij zelf die kende en vast-
stelde. Jezus richt zich daarbij niet op onze verstandelijke uitspinsels,
maar op ons innerlijk bestaan voor God, op onze samenleving

onder elkander, en op onze eeuwige toekomst. Hij noodigt ons uit,
niet tot een halsbrekende denkgymnastiek, alsof we ooit met ons
eindig denken de oneindigheden vatten en omvatten konden. Niet
om onze verstandelijke nuchterheden, maar om ons, om onze ziel,
om onzen persoon is het den Christus te doen. En nu stelt hij ons
met alles vastzettende zekerheid, met niets uitlatende volledigheid,
en in volkomen heldere klaarheid al die wetenschap over de

Verbergenheden ter beschikking, die we van noode hebben, om uit de
nevelen in het Licht, uit de donkerheid in de klaarheid te komen. We
behooren als menschen niet alleen tot de zienlijke verschijnselen,

maar krachtens ons innerlijk bestaan evenzoo tot de wereld der
onzienlijke dingen. We dragen die onzienlijke wereld in ons eigen
hart. Wat ons tot mensch maakt, in onderscheiding van alle andere
creaturen op deze aarde, is juist onze aanhoorigheid tot de Ver-
borgen wereld. Zonder kennis, zonder vaststaande kennis omtrent
de geestelijke wereld, bleven we ook vreemdeling in ons eigen
hart ; onbekend met ons eigen innerlijk wezen ; onbekend met de
hoogere orde, waarin ons eigen leven speelde ; onbekend met onze
bestemmming ; onbekend met ons levensdoel ; onbekend met het
eigenlijk karakter van onze innerlijke kracht. Voor al die onbekend-
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heden nu geeft de Christus ons klare nuchtere kennis in de plaats.
En de uitkomst is dan ook geweest, dat terwijl eenerzijds de wijzen
der aarde met hun bespiegelingen al meer verdoolden en zich in

hun gissingen verloren, de ware wetenschap omtrent ons innerlijk
wezen geopenbaard is aan de eenvoudigen onder de kinderen Gods,
die van nu of voelden dat hun voet op effen baan stond, en dat ze

niet meer in de nevelen omtastten, maar wandelden in het licht

van Gods aanschijn.

En dit alles gaf de Christus ons niet als louter mededeeling,
maar als uitspraak van zijn eigen wezen. We ontvingen door hem
niet als door de andere profeten louter mededeeling van kennis,
maar in Hem zelf verscheen de Waarheid. Hij alleen kon zeggen :
lk ben de weg, de waarheid en het leven. Hij sprak niet maar van
God, maar God zelf was in Hem openbaar. Hij sprak niet maar

van den oorsprong der dingen, maar hij was zelf het Eeuwige
Woord, waardoor alle dingen geschapen zijn en bestaan. Hij was

niet maar een openbaring van macht, maar de openbaring van de

Waarheid, omdat de Zoon in het Drieëenig Wezen het Woord en
aldus de werker der gedachte is. De realiteit der dingen en de
gedachte van die realiteit was in Hem één. Waarachtige wetenschap,

zoo omtrent het zienlijke als het onzienlijke, kwam ten slotte neer
op een wetenschap van den Christus, omdat in Hem alle schatten
der kennis en der wijsheid verborgen zijn. Dit alles moge onze
verstandelijke wetenschap in begrippen pogen te formuleeren, zoeken
te ontbinden, en trachten weer in verband te zetten, maar altoos
blijkt toch de waarheid der dingen in Hem te rusten, in Hem
besloten, in Hem verborgen te zijn, en kan ze daarom alleen uit
en door Hem ons geopenbaard worden. Zijn Majesteit ligt niet
daarin alleen, dat Hij de hoogste waarheid geopenbaard en bevestigd
heeft, maar bovenal hierin, dat Hij zelf de Waarheid is en de
Waarheid in Hem is. Alle waarachtige wetenschap moet daarom
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uit Hem komen, is alleen uit Hem te verklaren, en moet altoos zijn
verheerlijking bedoelen.

Doch juist daarom bepaalt de Christus zich niet tot zijn redenen
en tot de openbaring van zijn heilige persoon, maar grijpt hij ook
den mensch aan. Bij alle wetenschap is 't om tweeërlei te doen.
Ten eenste om de kennis van het voorwerpelijke, maar ook ten
tweede om zulk een bewerking van de persoon, dat hij die voor-
werpelijke waarheid in zich op kan nemen. Ge kunt een knaap, die
alleen zijn moedertaal kent, te midden van de rijkste bibliotheek
plaatsen, waar in breede rije alle schatten van menschelijke kennis
in allerlei talen liggen uitgestald ; maar dit alles baat den knaap
niet, tenzij hij zelf die talen leere en zulk een ontwikkeling bereike,

dat hij wat die boeken te verstaan geven begrijpen en in zich
opnemen kan. Het zou ons dus niet gebaat hebben, of de Christus
al schatten van kennis voor ons te boek had gesteld, zoo we de

gave misten, om wat hij ons aan kennisse schonk te verstaan. En
die innerlijke bewerking konden de profeten zelfs aan Israël niet
geven ; die innerlijke bewerking konden we alleen verkrijgen van
en door den Christus. De Christus toont ons niet alleen wat we
zien moeten, maar opent ook ons oog, zoodat we het getoonde
zien kunnen. Hij grijpt ons innerlijk aan. Hij zet ons innerlijk om.

Hij verleent ons de innerlijke vatbaarheid om de kennis der ver-
borgen dingen in ons op te nemen. Hij openbaart ons niet alleen
wetenschap, maar zet die wetenschap in ons eigen wezen vast.
Hierin ligt het geheim der wedergeboorte en van onze inlijving in

Christus.Tenzij iemand wederom geboren zij,hij kan het Koninkrijk Gods
niet zien. Maar wie wedergeboren is, die ziet het dan ook klaarlijk.
Hij weet. Valsch was het uitgangspunt van de wijzen der aarde, alsof
de mensch alleen weten kon door zijn verstandelijke waarneming
en overlegging. De vastheid van het weten komt uit allerlei gewaar-
wordingen en indrukken op, die volstrekt niet uitsluitend door ons
verstand tot ons komen. Er zijn innerlijke gewaarwordingen in het
diepst verborgene van ons wezen met de eeuwigheid en met onzen

30
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:Tod, die reëel en geestelijk zeker zijn, en die gegrepen en begrepen
worden door het geloof ; een veel dieper vermogen dan het verstand.
Hen in ons opnemen niet door één orgaan van ons bewustzijn,

maar door ons onmiddellijk bewustzijn in het innigst van ons wezen.
-her kwam het alzoo aan op een verrijken van dit innerlijk wezen,

!n dit nu geschiedt door de inwerking van den Heiligen Geest, of
gelijk de Schrift dit noemt, door de zalving van den Geest. Op dien
grond betuigt de apostel : „Wij welen, dat we overgegaan zijn uit
het rijk der duisternis in het rijk des Lichts." Gij, zoo spreekt hij
het uit, hebt de zalving van den Heilige, en weet alle dingen." En
dan weer : „Wij weten, dat we uit den dood overgegaan zijn in het

Ieven." Het is nooit een aarzelen en gissen, maar altoos een weten
En zekerheid hebben, niet als vrucht van hooge geleerdheid, maar
dank zij de bewerking, die Christus ons innerlijk heeft doen
ondergaan. Het is alzoo drieërlei, waarin de Majesteit van den
C hristus op het gebied der wetenschap uitschittert. In de eerste
plaats deelt hij ons de geheimen van het verborgen leven meê. In

de tweede plaats geeft hij ons den waarborg voor de waarheid van
deze dingen in zijn eigen persoon, omdat Hij 't eeuwige Woord is.
El in de derde plaats schept hij in zijn verlosten de vatbaarheid
om deze kennis in zich op te nemen, en er de zekerheid van te
gevoelen in hun eigen hart. Hij spreekt niet slechts de Waarheid,
maar Hij is zelf de Waarheid, en Hij ontsluit het hart der Zijnen

om die Waarheid te verstaan en als Waarheid in zich op te nemen.

En hierbij komt nu ten laatste de Majesteit, die Hij ten toon

spreidt in zijn Koninktijk regiment. Zijn openbaring der Wetenschap
ontslaat toch den mensch niet van de zware taak, om ten eerste
het gebied der zienlijke dingen zelf te onderzoeken, en als vrucht

van dit onderzoek te beheerschen ; maar dan ook in de tweede plaats,
de Wetenschap, die in Christus is, te vertolken in zijn menschelijke
wetenschap; en om ten slotte de kennis der zienlijke en de kennis
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der onzienIijke dingen in de harmonie van zijn geloofsbewustzijn

saâm te vatten. Nu neigt onze menschelijke geest er toe, om die
twee objecten van wetenschap te scheiden, en het ééne aan het
andere op te offeren. Wie zich werpt op de geestelijke dingen, acht
alIicht de kennis der zienlijke te onbelangrijk om er zijn krachten
aan te spillen. En omgekeerd, wie zich werpt op de kennis der
zienlijke dingen, wordt allicht verleid hierin het eenig wezenlijke

te zien, en de kennis der geestelijke dingen te versmaden. Er is
veel vrome wetenschap geweest, die de studie van de natuur voor-
bijzag, maar er is ook veel bespiegelende wijsheid geweest, en ze
is er nog, die zich in het hooge verloor en het lage gebied van
de dingen der natuur verwaarloosde ; en evenzoo is er veel studie
van de zienlijke dingen geweest, die op puur materialisme uitliep,
en ten slotte alIe geestelijk voorwerp van kennis loochende. Nu
staat buiten alien twijfel de kennis van de geestelijke dingen veel
hooger, is veel belangrijker en gewichtiger, dan de kennis van de
stof en de in haar werkende krachten. Voor een ieder onzer per-

soonlijk is ons lichaam niet van verre in waardij te vergelijken
met het innerlijk leven van onzen denkenden, willenden en ge-
voelenden persoon. Het had zich aIzoo laten denken, dat de Christus

in zijn KoninkIijk regiment de geesten aIzoo geleid had, dat ze
uitsluitend op de onzienlijke dingen zich richtten, en dat de studie
der zienlijke dingen allengs geheel ten onder ware gegaan. Had

het aan ons gestaan, het gevaar zou metterdaad groot zijn geweest,
dat we den gang der wetenschap in die richting geleid hadden.
Maar niet aIzoo de Christus. vooreerst toch is geheel de natuur
met haar zienIijke wonderen het groote schouwtooneel van Gods
mogendheden, waarin Christus' eigen mogendheid als die van het
eeuwige Woord zich uitspreekt. Reeds daarom mag er van een

verwaarloozing van de studie der natuur geen oogenblik sprake zijn.

Maar bovendien, in de natuur schuilen van de schepping of krachten
en mogendheden, die eerst door den mensch naar buiten kunnen

treden, aan haar ontlokt kunnen worden, en kunnen openbaren wat
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er in school. Liet de mensch dit terrein onbearbeid, zoo zou hij
aan de eere van zijn God tekort doen. De mijn geeft het goud,
naar wat uit dat goud te maken is, kan eerst de mensch openbaren.

n stoom en electriciteit schuilen verborgen krachten, maar eerst
le mensch kon met deze krachten de wonderen scheppen, die
hans de gedaante den wereld hebben omgezet. En hierbij komt

Ilan nog, dat het geestelijke zelf om het rijk der heerlijkheid roept,
dat juist in heerlijkheid van het zienlijke eens zijn hoogsten triomf
zal vieren.

Doch dit niet alleen. Er komt nog iets zeer gewichtigs bij. Door
strijd moeten we ter overwinning, en juist door ons te midden van
de wereld te plaatsen, waarin de zienlijke en onzienlijke dingen
gedurig tegenover elkander komen te staan, worden ook wij in
o ien strijd verwikkeld, en kan de triomf van het geestelijke in ons
n ooit een waarachtige triomf zijn, tenzij we zelf den strijd tusschen
het zienlijke en onzienlijke leven hebben meegemaakt. Die strijd nu
openbaart zich op het gebied der wetenschap, die de natuur tot
haar eenig voorwerp heeft, en die andere, veel hoogere wetenschap,
die haar peillood werpt in den oceaan van het verborgen leven.

Zal nu de denker, en op zijn voetspoor de meeloopende menigte,
z ch aan het onzienlijke toewijden, dan moet dit niet een hebbelijk-
h yid, maar een zaak van overtuiging zijn. Door strijd moet hij
h ervoor gewonnen worden. Hij moet zelf geestelijk zijn, om in
h geestelijke zijn vleugels te kunnen uitslaan. En nu zien we in
h Koninklijk regiment van den Christus de volkeren niet buiten

d en strijd gesloten, maar tot dien strijd veeleer geprikkeld. Met de
vs, isseling der tijden wisselt onder zijn regiment ook de stand der

etenschap. Nu eens dringt de studie van het geestelijke de studie
natuur terug. Dan weer doet de studie der natuur de liefde

v )or de geestelijke wetenschap verkoelen. Nu eens staat de studie
o beide terreinen los naast elkander of vijandig tegenover elkander,
ea dan weer werpt het denken van den mensch zich op de eenheid,

d e beide wetenschappen in harmonie moet saamvatten. De eene
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maal verwekt de Christus de groote geesten bijna uitsluitend onder
de geloovigen, en dan weer is het, alsof de geesten op het gebied
van het denken alleen onder de ongeloovigen gevonden worden.

Zoo daagt er in den loop der historie voor elk terrein van studie
een eigen tijd. Reeds ver achter ons ligt de periode, waarin de
Christelijke levensbeschouwing schier aller deel was. Daarna kwam
de periode der menschelijke bespiegeling, die Kant zoo schitterend
inwijdde. Voor kort nog doorleefde men een periode, waarin de
studie der natuur het een en al scheen. En aan het opkomen is
nu weer een nieuwe periode, waarin het heimwee naar het ver-
borgene de poorten van den tempel der mystiek ontsluit. Maar onder
dit alles door waren er toch ook onder de wedergeborenen steeds
denkers van hooger aanleg, die het tweëerlei gebied van onze

wetenschap weer in eenheid wisten saam to vatten, en het was
onder hun geleide, dat de geloovige schare der Christenheid in
alle landen niet alleen onverzettelijk aan de Christelijke levensbe-
schouwing, die Christus tot haar middenpunt heeft, vasthield, maar
ook steeds klaarder in de waarheid dier heilige wetenschap inleefde,
er in genoot, er haar sterkte aan ontleende, en ze voortplantte van
geslacht tot geslacht.

Dit alles staat dan weer in verband met het leven der natiën en
volken, en met de groote wereldgebeurtenissen, die den loop der

historie beheerschen. En wie nu gelooft, dat in deze breede ont-
wikkeling van het wereldprobleem zich steeds de macht openbaart
van Hem, aan wien alle macht in den hemel en op de aarde

gegeven is, die eert en aanbidt ook in deze historie der wetenschap
de majesteit van Hem, die, ook waar het de schatten van kennis
en wetenschap geldt, de bron is, waaruit alle leven opwelt.
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HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS.

DEEL DRIE.

HET KONINGSCHAP VAN CHRISTUS IN ZIJN WERKING.

ZEVENDE REEKS.

Het Koningschap van Chrjstus en de Kunst.

I.

Een gave Gods.

Want hij verwachtte de stad, die
fundamenten heeft, welker kunstenaar
en bouwmeester God is.

HEBR. 11 : 10.

ET laatste gebied, waarop het Koningschap van Christus
zal zijn na te gaan, is dat der Kunst; en dit volstrekt
niet alleen in zooverre de kunst ook in het Heilige haar

wonderen tooverde, maar in haar geheel en omvang, en wel
ah; eigenaardig, noodzakelijk en zelfstandig verschijnsel in ons men-
schelijk Ieven. Ook de kunst is niet een verzinsel van menschen, maar
een door God zelf in ons leven ingelegde functie van den menschelijken
geest. Het woord : kunst, afgeleid van kunnen, toont, dat ze bedoeld is
al:; een in den mensch zich openbarend vermogen ; als een macht ; als
een talent, dat ter zijner beschikking is gesteld. Een talent of vermogen,
dat de één bezit en de ander mist, en dat wie 't bezit, niet zich zelf gaf,
maar 't ontving. En wel een vermogen, dat vooral waar van hoogere
kunst sprake is, zoo nauw met heel den aanleg van den kunstenaar
samenhangt, dat het in rechtstreekschen samenhang met zijn ge-
boorte staat, en zelfs op dien grond niet anders kan beschouwd
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worden dan als een gave Gods. Toch wordt het woord kunst ook
op lager gebied gebezigd, en dat bij alle volken. We spreken van
kookkunst, van huishoudkunst, van scheepvaartkunst, en zoo ook
nu van vliegkunst, zonder dat dit gebruik van het woord ons stuit.
Kunst is altoos iets wat de een kan en de ander niet. Op den weg
loopen kan een ieder maar zich op het strakke of slappe koord
voortbewegen is een kunst, en bij zulk een kunst denkt men dan

altoos aan iets, dat niet ieder die maar wil, kan leeren, maar steeds
aan iets, dat met een bijzondere eigenschap van wie zulk een kunst
uitoefent, samenhangt. Te studeeren, een examen te doen en een
diploma te verkrijgen, moge de kracht van den zwakzinnige te boven
gaan, maar het ligt binnen het bereik van elk gewoon jong man
met normale geestvermogens. Zulk een diploma te verwerven moge
voor velen een toer zijn, maar 't is geen kunst. Wat daarentegen
afhangt van een bijzondere handigheid of gevatheid, van slappen,
lenigen en toch sterken lichaamsbouw, van bijzonderen moed of

durf, of van wat ook, dat aan den normalen mensch niet in die
mate eigen is, bekwaamt tot kunst, onverschillig of dit zwemkunst,
vechtkunst, springkunst, vliegkunst, of wat dan ook zij. Dit grond-
begrip van jets te kunnen wat een ander niet kan, is daarom aan
alle kunst, in haar hoogere en lagere opvatting, eigen. Al weet men,
dat alle tooveren bedrog is, toch blijft men van tooverkunst spreken,
omdat een vaardig goochelaar grepen doet, die een ander hem niet
nadoet. Wat ieder kan, of althans door oefening zich eigen kan
maken, is geen kunst. Kunst doelt altoos op lets bijzonders, dat
met iemands eigenaardige talenten en gaven, ja met heel den aanleg

van zijn persoon saamhangt. Het komt altoos op het kunnen neder,
en dit kunnen is bij kunst, dien naam waard, altoos een iets in
den een wat de ander niet heeft, of althans niet een ieder. En
juist omdat dit lets uitvloeisel is van iemands geheele persoon, en
de aanleg van zijn persoon in zijn geboorte gegeven was, is alle
kennis van dien aard een gave van God. Een gave, die verspeeld,
die misbruikt, die verzondigd kan worden, maar die toch altoos
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weer op den Scbepper van het persoonlijke en eigenaardige in den
mensch teruggaat. Kunst is en blijft altoos een kunnen waartoe

God bekwaamt. Dit wil daarom niet zeggen, dat het talent, dat
God den kunstenaar schonk, geen oefening zou vereischen. Oefening

zelfs bij den meest idealen virtuoos in de vrije kunsten volstrekt

cnmisbaar. Maar een talent, dat ge niet ontvingt, kunt ge niet
cefenen. Oefening onderstelt juist, dat het talent aanwezig zij, en
c e buitenmenschelijke oorsprong van dit talent komt vooral daarin
zoo sterk uit, dat er onder de grootste corypheeën der kunst zoovelen

I eweest zijn, die van der jeugd of lange jaren doorleefd hebben,
z onder dat ze of zelf of een ander ontdekten, dat dit talent in hen school.
De wetenschap, dat men hooger kunsttalent bezit, is altoos een ontdek-

ing. Afdoend bewijs, dat de mensch niet zelf dit talent zich geeft, maar
' bezit eer hij weet dat hij 't heeft, en 't dus van Hooger moet ontvangen
1- ebben.Dat zulk een talent daarom toch een erfelijkkarakter kan dragen,

wordt hiermee niet ontkend. Vooral op het gebied der lagere kunsten
plant zulk een talent zich ver van zelden in de familie en in 't
eslacht voort. Niet zoo, dat alle leden van zulk een geslacht 't

bezitten, maar dat 't toch dikwijls een eeuw en langer zich bij 't
én of bet ander lid van zulk een familie terug vindt. Reeds dit

toont, dat er zelfs bij deze erfelijkheid keuze van Hooger hand

plaats grijpt. Maar wat alle verklaring van de kunst als zoodanig
uit overgeërfde eigenschappen van den geest afsnijdt, is het
onloochenbare feit, dat juist bij de virtuosen in de hoogere kunsten
van zulk een erfelijke overplanting vaak schijn noch schaduw to
ontdekken valt. De virtuosen zijn bijna altoos de eersten van hun
geslacht, en hun kinderen zijn er in den regel geheel van beroofd.
Toegegeven moet, dat vooral bij vroeg wegstervende personen

:alenten konden geschuild hebben, die verborgen bleven en die
niet ontloken ; toegegeven ook, dat de periode waarin men leeft,
de kring waarin men opgroeit, een talent schuil kan doen blijven,
of het tot zijn ontwikkeling kan brengen ; maar nooit is de hooge
kunstenaar kind van zijn tijd of van zijn omgeving. Hij moge dit
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zijn, wat de wijze van ontwikkeling en toepassing zijner talenten

betreft, maar nooit wat het bezit zelf van zijn talent aangaat. Dat
talent is en blijft altoos een bijzondere gave, die de kunstenaar
van God ontving. God deelt die talenten vrijmachtig uit naar Zijn
welbehagen. Zoo ergens, dan geldt hier in den gestrengsten zin
verkiezende en uitverkiezende beschikking. God gaf 't u of onthield
't u, en ook op kunstterrein geeft God geen rekenschap van zijn
doen. Vooral op kunsfgebied staat elk onzer in de diepste afhanke-

lijkheid van Gods albestnur. De Heere onze God geeft den een dit,
den ander een geheel ander talent, aan den één een enkel, aan den
ander tien talenten ; maar wat ge ook hebt, ge hebt het altoos ont-
vangen, en dat niet op uw bede, maar eer ge nog bidden kondt.
Het was u toebeschikt, eer ge het aanzijn ontvingt, en met uw aanzijn
zelf was elk waarachtig talent u reeds in kiem gegeven. Niets is

daarom stuitender dan een machtig kunstenaar, die zich zelf laat
eeren, en het zielsoog niet voor zijn God ontsluit. Dit mope de
nachtegaal in zijn zang doen, maar het betaamt niet den mensch,
die van God afweet, en weet dat hij 't al van zijn God heeft
ontvangen.

Juist daarom moogt ge 't u niet voorstellen, alsof het gebied van
de kunst op zich zelf een demonisch karakter zou dragen, in strijd
met het heilige zou zijn, en in strijd met Gods wil zou bestaan.
Toch zijn zulke voorstellingen aan de kringen der geloovigen niet
altoos vreemd geweest. Men voelde een tegenstelling tusschen wat
men zelf op het heilige gebied najoeg, en hetgeen zich op kunst-
gebied aandiende. En in stee van nu te onderscheiden tusschen
hetgeen op kunstgebied rechtmatig gebruik en zondig misbruik was,
veroordeelde men om 't zondig misbruik de kunst als zoodanig.

Reeds de eerste Christenen vervielen hierin, omdat destijds de
kunst schier geheel in dienst van het Paganisme stond. Ook bij
het opkomen der Reformatie openbaarde zich deze neiging, en dat



474	 PRO REGE.

wel ter keering van het misbruik, dat in den beeldendienst van
de kunst gemaakt was. En nog steeds blijven vele geestelijke secten

min of meer vijandige houding tegenover de kunst aannemen.
interesseert men zich dan niet voor de kunst; men heeft er

geen zin of smaak voor; men mist de gave om de kunst te waar-
deeren ; wat men er van leerde kennen of zelf zag of hoorde, was
meest van lager allooi, zoodat 't niet kon boeien ; en nu het

zondig misbruik van de kunst met de echte kunst verwarrend,
iet men zich maar al te spoedig verleiden, om alle kunst uit zijn

]even te bannen en aan anderen den eisch te stellen, dat ze evenzoo

zouden doen. Een gemoedsneiging, die vooral sterk zich uitsprak
in tijden, waarin de heilige kunst terrein verloor en de wereldsche
kunst schier geheel het gebied der kunst innam.

Hoe prijselijk nu echter dit bannen uit eigen leven van de bedorven
ondige kunst zijn moge, nooit mag deze afkeer van het zondige
r toe leiden, om het oog te sluiten voor de heerschappij, die ook

op het gebied der kunst aan onzen God toekomt. De kunstgave, het
1 unsttalent is iets, dat geen mensch scheppen kan. Alleen God
Almachtig kan zulk een gave of talent aan iemand bij zijn
geboorte inplanten. En waar het nu blijkt, dat het God beliefd
heeft, alle eeuwen door en onder alle volk van eenigszins
hoogere ontwikkeling zulk een kunstgave aan enkele personen
te verleenen, zoo volgt hier uit, dat Hij het bestaan van
het gebied der kunst gewild heeft; dat Hij zelf de kunst in het leven
r ep; en dat Hij geheel vrijmachtig ook op dit gebied zijn gaven uit-
deelt. Vooral bij het kunstgenie in de virtuosen en de corypheeën

cp dit gebied spreekt dit zóó sterk, dat men het niet loochenen kan,
zonder het Albestuur van onzen God zelf aan te tasten. Er is geen
unstgebied, omdat de mensch het verzon, uitdacht en in het leven

riep, maar de kunst bestaat, evenals de landbouw, de nijverheid, de
l• andel en elke andere levensuiting, alleen bij Gods gratie, en
krachtens Zijn ordonnantiën. Hij zelf wordt daarom door den apostel

c e Opperste Kunstenaar en Bouwmeester genoemd. Wat in de kunst
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hoog en edel schittert, is door Hem in ons menschelijk leven te
voorschijn geroepen. En waar nu de onderscheidene kunsten met
elkander in verband staan, eenzelfden grondtrek vertoonen en gelijk

in strekking zijn, kan men niet volstaan met te belijden, dat het
kunstgenie van God komt, maar moet dankbaar erkend, dat het onze
God is, die geheel het kunstgebied in ons menschelijk leven indroeg.

Zelfs is de kunst niet iets bijkomstigs, dat even goed ontbreken
kon en gemist kon worden. Wat is, is noodzakelijk. Elk gebied van
menschelijk leven, dat God schiep, is van dit leven een onmisbaar
bestanddeel. Men krimpt dus het menschelijk leven in en verarmt
het, zoo men het kunstgebied van ons menschelijk leven afsnijdt.
Zal het in de wereld naar Gods bestel toegaan, dan moet ook aan
het kunstgebied zijn eigen terrein vrij blijven.

Dit komt nog te sterker daardoor uit, dat ons tevens de gave

geschonken is, om kunst te genieten. De groote genieën op het ge-
bied der kunst staan geheel geïsoleerd, wat hun gave en productie
betreft. Niemand doet hun na, wat zij deden. Maar toch staan ze

met hun omgeving in kunstverband. Zooals de prachtige sterren-
hemel ons dwimgt om aanbiddend in het firmament te staren, en de
zang van nachtegaal of leeuwerik zelfs den eenvoudigen boeren-
knaap tot luisteren dwingt, zoo ook heeft de eminente kunstenaar
vat op zijn omgeving. Hij boeit ze. Oog en oor trekt hij tot zich.
Er is in de personen van zijn omgeving een vatbaarheid om een
indruk van zijn kunstschepping in zich op te nemen. In enger kring
ontstaat zelfs een hooger waardeering, die soms eer te ver gaat dan
te kort schiet. En niet lang meer, of het kunstgenie wordt meester
op zijn terrein, beheerscht anderer zin en neiging, en bereidt dan
aan dien enger kring een hoog genot. De kunstzin bij de schare
sluit zich bij die uiting van het kunstgenie aan. En zoo blijkt, dat
God niet alleen den kunstenaar schept door hem talent en gave te

verleenen, maar dat God ook in de schare een zin en neiging, een
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ontvankelijkheid en vatbaarheid heeft gelegd, om de kunst hoog te
schatten, im de uitingen der kunst in te leven, ze te waardeeren en

e genieten. Gelijk oog en kleur, oor en tonen bij elkaar hooren, en
saam één gebied vormen, zoo nu ook hooren op kunstgebied
eenerzlids talent en genie en anderzijds de zin voor kunstgenot bij eIkaar

en vormen é'en geheel. En waar deze beiden, en dit genie van den
irtuoos, en die kunstzin bij het yolk, door God en in den

kunste n aar en in het volk gelegd zijn, zoo blijkt ook hieruit, dat dwaaIt,
vie waant het kunstgebied als in zichzelf onheilig buiten het Godde-
lijk bestel te mogen plaatsen. Zelfs doet ook bij dien kunstzin zich
dezelfde vrijmachtige beschikking onzes Gods voor. Ook kunstzin
to ch is een gave, en een gave, die in zeer uiteenloopende mate aan
den een in onderscheiding van den ander is toebedeeld. Gedurig
ontmoet men zelfs hoog ontwikkelde personen, wien het aan allen
boeienden kunstzin ontbreekt, terwijl men omgekeerd soms onder

de eenvoudigsten in den lande mannem en vrouwen vindt, die vooral
door een heerlijke hoogstaande muziek als betooverd worden. Als
ge in een museum de vreemde reizigers ziet rondwandelen, treft het
u gedurig, hoe er soms eenvoudige personen zijn, die onmiddellijk
het waarachtig schoone van het middelmatige weten of te zonderen,
en hoe er daarentegen personen van aanzien zijn, die 't al over é'én

kam scheren, en geen waarachtig genot smaken kunnen. De poging
om den kunstzin algemeen te maken, zal dan ook steeds op teleur-
stelling uitloopen. Wel kan men de groote menigte, vooral onder
de haIfbeschaafden, er toe brengen, om zich voor te doen als stelde
ze le kunst op hoogeren prijs, maar de kenner weet, dat dit niets
dam schijn of zelfbedrog is, en dat op elk dozijn personen er altoos
zes zullen zijn, die schier alle innerlijk contact met de waarachtige

kunst missen en het genot der hooge kunst nimmer gesmaakt hebben.
Wat daarentegen wel aanmoediging verdient, is de poging, om het

kunstgenot onder het bereik van alle rangen en standen te brengen.

Niets is toch bedriegelijker dan de inbeeIding, dat alleen de aan-
zienlijken in den lande, de intellectueel hoog staanden en de fijner
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beschaafden de vatbaarheid zouden bezitten om kunst te genieten.
Ook deze gave is door onzen God onder alle rangen en standen

gespreid, en niet zelden vindt men onder de eenvoudigsten en minst
ontwikkelden enkele personen, die een waarachtig schoon veel hooger
weten te schatten, dan een die hooger opleiding ontving. Nog minder
is dit met de kunst van het oog, maar vooral met de kunst van het
oor het geval. Ook de kunstzin is een gave, die de éen bijna geheel
mist, en de ander in zeer rijke mate bezit; en wijl de uitdeeling
van deze gave aan stand nog rang gebonden blijkt te zijn, is het

onbarmhartig het kunstgenot alleen aan de hoogere klassen der
maatschappij te willen verschaffen. De kunst blijft, zoowel wat het
genie en talent, als wat den zin voor kunst en de vatbaarheid om

ze te genieten betreft, een eigen terrein innemen, dat God zelf haar
in het leven toewees. Hij heeft gewild, dat er in het menschelijk
leven ook een gebied zou zijn, waarop de kunst zou schitteren en
zou kunnen genoten worden. Bij zijm hoog bestel over het leven
van het menschelijk geslacht heeft Hij van meetaf, d.i. reeds in de
ure der schepping, het kunstgebied verordend als een deel van dit
leven, dat niet mocht ontbreken, en waar zonder het menschelijk leven
een gevoelige leemte zou vertoonen. Van wat zijde ook bezien, in
God blijkt altoos weer de oorsprong ook van de kunst te liggen.
Zonder Gods bestel is ook de kunst ondenkbaar. In onze wereld,
gelijk God haar het aanzijn gaf, is ook de kunst een onmisbaar
bestanddeel van het volle, rijke menschelijk leven.

En dit nu hangt weer daarmede saâm, dat God den mensch ge-
schapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Is God zelf, gelijk

de apostel betuigt, de opperste Kunstenaar, dan vloeit het hieruit
vanzelf voort, dat ook in de menschheid, die naar zijn beeld ge-
schapen is, en de zin voor kunst, en de gave van het kunstgenot
op moest komen. Hoe dieper men in de kennis der natuur indringt,
hoe warmer men in verrukking geraakt over de Goddelijke kunst,
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lie in geheel de natuur en in elk harer deelen zich aan ons oog

n oor ontdekt. Er is kunstschoon in de schepping van de plant,
n de schepping van het dien, in de schepping van den mensch.

Er is kunstschoon in den glans en in de tinten, die het licht der zon

over de natuur uitspreidt. Er is kunstschoon in het ruischen van de

Meek, in den zang van de leeuwerik, en in het kraken van den
(fonder. Er is kunstschoon in het firmament, dat zich over ons welft.

En alle menschelijke kunst is slechts nagalm en nabootsing en
fschijnsel van de Goddelijke kunst, die in heel de schepping zich

awit. God schiep niet slechts de stoffelijke wereld, maar speelde ook
van de ure der schepping af in de stoffelijke wereld met zijn Geest.

De stoffelijke wereld lag niet als een onverteerbaar blok tegenover
Hem, maar werd door Hem aangegrepen als de stof, waarin door
I - et instrument zijner Almacht zijn Goddelijkheid zou uitschitteren.
Het is, zooals de apostel ons betuigt, een wereld van zienlijke
dingen, waarin van de ure der schepping af niet alleen zijn onzien-
lijke kracht en almacht, maar ook zijn Goddelijkheid door den mensch
ti bewonderen viel. (Rom. 1 : 2O.) Doch hieruit volgt dan ook vanzelf,
dat aan den mensch, die naar Gods beeld geschapen was, tweeërlei
n oet zijn verleend, ten eerste zin en smaak om dit Goddelijk schoon
te kunnen ontdekken, 1e zien, te hooren en te genieten, en ten
tweede de gave van het genie om op zijn wijze, en in afhankelijkheid
van zijn God, een eigen wereld van het schoone te voorschijn te

brengen.
De zin voor het schoone in Gods schepping mocht in den mensch

niet ontbreken, of het zou voor den mensch alle doel hebben gemist.
Doel was, dat ook het staren in die Goddelijkheid der Schepping
den mensch tot die aanbidding zou uitdrijven, en tot die aanbidding
kon het niet komen, zoo de mensch geen oog had om dat eenig
sehoon te zien, en geen oor om het te beluisteren. Doch dan moest

oog en oor hiertoe ook van meet af in geestelijk verband met
's menschen geest bestaan. Ook het paard heeft oog en oor, en bij
m menig dier is oog en oor als zintuig scherper dan bij den mensch,
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maar geen dier kan er de Goddelijkheid van grijpen, ook al
is 't, dat niet alle schoonheidszin aan het dier kan worden ontzegd.

Oor en oog kan daarom bij den mensch dan eerst tot aanbidding
uitdrijven, zoo hij in de schepping het schoon als „Goddelijkheid"
ontwaart, en dit nu ware ondenkbaar en onmogelijk, zoo aan den

mensch niet een eigen smaak en zin voor het schoone ware gegeven,
waardoor hij in staat is het in zich op te nemen, te waardeeren,
te genieten, en er den oorsprong van te kennen.

Doch hierbij zou het niet blijven. Als geschapen naar Gods beeld
en gelijkenis, moest de mensch ook in staat zijn, om althans op
zijn manier te kunnen, wat God kon blijkens zijn schepping. Er

moest een navolging bij ons ook op dit terrein opkomen. God schept
dier en mensch in vleesch en bloed. Dit kan de mensch niet. Maar
wel kan hij het marmer of brons zich uitverkiezen, en in dat mar-
mer of brons zich het beeld van mensch of dier boetseeren. God
schept in de menschenwereld het leven der menschen, gelijk zich
dit voor een ieder in zijn levenskring afspeelt. Dit wederom kan de
mensch niet. Maar wel kan de mensch op het doek met palet en
penseel elk hem toelachend tooneel van het menschelijk leven naar
eigen fantasie in beeld brengen. God schept de historie door het
woord zijner Almacht. En wederom, dit kan de mensch niet. Maar
wel kan de mensch in dicht of proza zich personen verkiezen, uit-
beelden met een karakter, en onderling met elkaar in verwikkeling
brengen, om alzoo een eigen uitgedacht leven aan zijn gehoor, of

aan wie het leest, uit te brengen. God schept in de natuur de
glansen van het licht, de toovermacht der kleuren en de eindelooze
verscheidenheid. Ook dit kan de mensch niet. Maar wel kan de
mensch het natuurtafereel nabootsen, schikken, en in den glans der
kleuren doen schitteren. God schept in het menschenhart en tusschen
menschenharten een rijk, diepgevoeld leven. Ook dit kan de mensch
niet. Maar wel kan de mensch in muziek en zang de innerlijke ge-
dachten, die hij zelf ervoer, of in anderen onderstelt, tot een uiting
brengen, die verre te boven gaat wat de gewone mensch bespeurt
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in wat er in zijn hart omgaat. Zelfs ten deele van de bouwkunst
kan gezegd, dat God de Bouwmeester van het heelal is, en in dit
heelal een rijke eenheid van leven schiep. En natuurlijk, ook dit

kan de mensch niet. Maar wat de mensch wel vermag is, om in

kathedraal of paleis zich een afgesloten wereld te bouwen, die, als
afschaduwing van Gods werk, een rijke eenheid te aanschouwen geeft.

God alleen kan dit alles Goddelijk-groot en in de majesteit zijner

Almachtigheid. En de mensch, die alleen naar Gods beeld en Gods
gelijkenis geschapen is, kan dit alles niet anders doen, dan in men-
schelijke af hankelijkheid, in zijn mate, op zijn wijze, zooals het bij
zijn creatuurlijke positie betaamt. Maar hoe onmetelijk ook de afstand

zij, die hier tusschen het kunnen van God en het kunnen van den
mensch, en daarom tusschen de oorspronkelijk Goddelijke en de

afgeleide menschelijke kunst bestaat, — toch stoelen beide op één
wortel, zijn ze aan elkander verwant, hebben ze één doel, en zou
het menschelijk leven onvolkomen zijn, en geen gelijkenisse in zijn

leven aan Gods leven kunnen zijn, zoo de kunst in ons leven ont-

brak. Dat de mensch die kostelijke gave, die God hem verleent,
misbruikt en verzondigt, en dat hierdoor een strijd tusschen het
heilige en de kunst aangebonden wordt, die elk kind van God ver-

plicht om tegen de kunst en voor het heilige partij te kiezen, doet
hieraan niets te kort. De Farizeër heeft de religie misbruikt en ver-
zondigd, gelijk de kunstenaar zoo vaak de kunst bederft en tegen
God keert ; maar zal iemand daarom zeggen, dat ter wille van den
Farizeër de Godsdienst zijn eere derft ? En zoo niet, dan mag ook
nimmer de gedachte bij ons opkomen, alsof het verzondigen van

de kunst door den kunstkring ons de kunst als gave Gods zou

mogen doen verachten.
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II.

Net ideëel en het practische.

En ik heb hem vervuld met den
Geest Godes, met wijsheid, en met
verstand, en met wetenschap, namelijk
in alle handwerk;

Om te bedenken vernuftigen arbeid;
te werken in goud, en in zilver, en in
koper,

En in kunstige steensnijding, om in
te zetten, en in kunstige houtsnijding,
om te werken in alle handwerk.

EXoDUS 31: 3, 4 en 5.

LLE kunst is alzoo een kunnen, dat le den mensch van
God toekomt, waarvoor 2e de waardeering door God
in ons verwekt wordt, en dat 3e in zijn oorsprong
samenhangt met ons geschapen zijn naar den Beelde

Gods. Om dit op overtuigende wijze duidelijk te maken, bepaalden
we ons tot de kunst in haar edelste opvatting, tot het terrein van

wat gemeenlijk de vrije of ook wel de fraaie kunsten pleegt ge-
noemd te worden; dichtkunst, toonkunst, beeldhouwkunst, schilder-
kunst, en ten deele ook bouwkunst. Toch bleek bij de laatste reeds,
dat de kunst ook een minder ideaal doel kan vertoonen, zonder

daarom haar hoog karakter te verliezen. Een paleis, een kathedraal,
een stadhuis dient niet uitsluitend om een uitdrukking van het
schoone in den stip te zijn, maar zelfs in de eerste plaats om be-
woond, voor den eeredienst gebruikt of voor het stadsbestuur open-
gesteld te worden. Hoog ideëel kan zulk een gebouw in zijn uit-
drukking zijn, maar het dient tegelijk een practisch doel. In zeker
opzicht kan dit ook gezegd worden van de muziek. Op het slagveld
wordt de muziek niet aangebracht, om de kunst te doen schitteren
of muzikaal genot te schenken, maar gebruikt als strijdmiddel om

de manschappen aan te vuren; zelfs in zekeren zin, om hun den
langen vermoeienden marsch lichter te maken. Van den dienst, dien

31
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het orgel in onze kerken verricht, kan ten deele hetzelfde gezegd
worden. En dat ook de dichtkunst practisch dienst kan doen, toont
reeds het volkslied. Toch blijft bij alle deze kunsten het overwicht
aan het ideale, en is het practische doel ondergeschikt. Maar juist
daarom is het erf van onze menschelijke kunst met deze vijf vrije

kunsten dan ook allerminst ten einde toe afgeloopen. Veeleer ligt
achter deze vijf vrije kunsten een kunst van lager orde, die heel
ons leven overspant, en waarbij het practisch doel hoofdzaak is.

Er is een kunst om zich te kleeden, er is een kunst om zijn huis
te meubelen, en daarnaast is er een kunst om zijn kleederen en
zijn meubelen te vervaardigen. In dien zin nu openbaart zich de

ntacht van ons kunnen in heel ons menschelijk leven. Er is veld-
heerskunst, er is bestuurskunst, er is opvoedingskunst, er is belege-
ringskunst, er is scheepvaartkunst, en zelfs is er kookkunst, ja, ten
slotte wordt dit kunnen van zoo uitsluitend practischen aard, dat
dat men er veelal aan geen kunst bij denkt. Toch ligt ook aan
d( ze lagere kunsten het algemeen begrip van ons menschelijk kunnen
ten grondslag. Dat men dit tweeërlei terrein van hoog-ideeele en
va7 in hoofdzaak practische kunsten zoover van elkaar gescheiden
heeft, is dan ook alleen daaruit te verklaren, dat de schrijvers over
aesthetische onderwerpen zich veelal uitsluitend met de „vrije
consten" inlieten en uit hun hoogdrijvende wolken meest al te
laa dunkend op de kunsten van het practische leven neerzagen.

Toch mag hieraan geen voet gegeven. Het kunnen vol majesteit

van onzen God is volstrekt niet uitsluitend een scheppen van het
sch )one. Het Goddelijk kunnen omvat veeleer ook heel den kring
van ons practische leven, en met name in het instinct der hooger

bevy erktuigde dieren openbaart zich dit kunnen van God als in elk
opz cht op een practisch doel gericht. In ons menschelijk lichaam
ziet ge hetzelfde. God schiep en ons oog en ons oor, en beide
dienen ons als zintuigelijke instrumenten, maar toch altoos met
dit sterk sprekende onderscheid, dat een menschenoog u roerend
schdon kan aandoen, terwijl het oor niets heeft waardoor het u
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toespreekt ; doch wie zal daarom zeggen dat het kunnen van God

minder uitkomt in de scheppimg van het wondere geluidsorgaan,
dan in het soms zoo aangrijpend schoone oog ? Houdt ge daarom
ook op kunstgebied aan het gronddenkbeeld van kunnen vast,

en staat dit ons kunnen in verband met het Goddelijk kunnen
krachtens onze schepping naar zijn Beeld, dan is hier drieërlei
gebied wel te onderscheiden, t. w. ons practische kunnen, ons

ideaal kunnen, en dan nog een derde kunnen waarbij het practische
doel zich met het ideëele vermengt. Veldheerskunst is volstrekt
practisch ; schilderkunst is louter ideaal ; bouwkunst is gemengd
van karakter; doch in alle drie spreekt dezelfde grondgedachte,
dat een mensch het talent bezit, om een leger te kunnen aanvoeren,
een stuk leven in glans en tint op het doek te tooveren, en een
woonstede te bouwen, die tevens een machtige conceptie uitdrukt.
Het is daarom een dwaling zoo men van het begrip van het schoone
uitgaat; het uitgangspunt moet in het veel algemeener begrip van het
kunnen worden gezocht. Onze taal spreekt daarom van kunst zoo-

wel bij het ideale als bij het practische doen des menschen, en de
taal misleidt ons hierin niet. In den Heere onzen God is niet de
Almacht een gevolg en uitvloeisel van de Heerlijkheid, maar omge-

keerd de Heerlijkheid van de Almachtigheid. Zal hier nu onze
gelijkenisse met het Beeld Gods spreken, dan is ook bij ons niet
het kunnen uitvloeisel van onzen smaak, maar komt omgekeerd

onze smaak en schoonheidszin uit in de openbaring van onze
macht, d. i. van ons kunnen. Wel dient opgemerkt, dat dit in de
Romaansche talen, die niet van kunst, maar van artes, arts enz.

spreken, minder sterk spreekt, en ook in het Grieksche woord
technê niet zoo duidelijk uitkomt. Toch verschilt dit slechts in schijn.
Het Romaansche woord toch komt of van een wortel, die beteekent:

passend maken, en het Grieksche woord hangt saam met het grond-

begrip van baren of voortbrengen. We houden daarom aan het
denkbeeld van kunnen vast, en dit te meer, daar in het woord

kunde en kundigheid zich dezelfde grondgedachte uitspreekt. We



484 	 PRO REGE.

spreken van geneeskunde, van opvoedkunde, van predikkunde enz.,
als we bedoelen, dat iemand, door zich deze kunde eigen te maken,
in staat wordt om te genezen, om op te voeden, om te prediken.
Eer hij die kunde zich eigen maakte, kon hij dit alles niet; dank
zij die kunde, kan hij 't nu wel. En toch spreekt ook hier het
onderscheid. Er is geneeskunde, en er is geneeskunst, en er zijn
-al en tal van artsen, die de geneeskunde op het vlijtigst bestudeerd

hebben, zonder dat ze daarom in hoogeren zin de geneeskunst
bezitten. Er zijn evenzoo tal en tal van onderwijzers, die de

opvoed-kunde op hun duim kennen, en toch dekunstvan het opvoeden

mar niet vatten kunnen. En ook onder predikers komt het voor,
cat ze desnoods college in de predikkunde geven konden, en toch
niet bezitten die eigenlijke predikkunst, die sours aan niet-gestu-
d eerden zoo schitterend eigen is.

Altoos komen we dus weer op het kunnen terug. Alle kunst is
een kunnen, een vermogen, om iets tot stand te brengen, dat een
ander niet kan. Deze kunst, dat kunnen komt op uit een aanleg,
dien de mensch niet zich zelf geven kan, maar die hij van zijn
God ontvangen moet. Wie heeft, die heeft wie 't niet heeft,
kr jgt het nooit. lets wat zoowel bij de hoogste als bij de laagste
kunst doorgaat. Wie niet als een Rembrandt of Bach geboren is,
wordt het nooit ; maar evenzoo ligt er waarheid in, dat wie den
aa deg voor het koken en bereiden van spijzen niet met zich brengt,

no )it kunstenaresse in de keuken wordt. Twee zoo onmetelijk ver
van elkander liggende vermogens die we bier met opzet bijeen-
voegen, om aan te toonen, hoe het algemeen begrip van alle kunst
lig in een kunnen, dat we niet onszelf gegeven hebben, en dat we
door de ijverigste studie en inspanning onszelven niet verwerven
kunnen, maar dat rechtstreeks opkomt uit den aanleg, dien God
onE in de schepping van onze persoonlijkheid gaf. Bij niets komt
dit zelfs zoo sterk uit, als bij het spreken. Spreken is het algemeenst
menschelijk verschijnsel, en toch welk een afstand tusschen den

geleerden redeneerder, en den eenvoudigen volkstribuun, die door



HET IDEËELE EN HET PRACTISCHE. 	 485

gloed van taal en rijkdom van beelden de schare die hem aanhoort,
meêsleept. Oefening helpt ongetwijfeld en brengt verder, maar wie
van nature den aanleg voor dezen gloed van taal niet met zich

brengt, krijgt ze nooit.

Nu is bier intusschen wel te onderscheiden tusschen het kunnen
als algemeen menschelijke eigenschap, en het bijzondere kunnen
van enkele personen. Mits binnen zekere grenzen beperkt, kan leder
mensch een kleed maken, zich een tent of woning verschaffen,

zich spijzen bereiden, kinderen opvoeden, zich verweren, en lets
uitvoeren in het (even. Vamdaar, dat men deze verschijnselen in de
oudste tijden bij alle volken, waar ook wonend, en hoe laag ook

staande, terugvindt, Maar geheel onderscheiden hiervan is het
hoogere kunnen, dat bij de laagst staande volken geheel ontbreekt,
allengs eerst opkomt, en slechts in enkele personen glans van zich
uitstraalt. Het is er meê als met het denken. Op eigen manier

denken en nadenken is een algemeen menschelijk verschijnsel, dat
aan leder mensch eigen is, maar denkers in hoogeren zin komen
eerst van lievenlede op, en blijven steeds hooge uitzonderingen. En
nog hooger uitzondering vormen de scheppende denkers, die een
geheele wereld van gedachten weten saam te voegem tot é'én wel-
sluitend geheel. Doch van beiden geldt, dat ze een gave Gods aan
hun yolk zijn. Er is geen kunst die meer algemeen verbreid is dan
de kunst om het land te bebouwen. ZOO niet houdt het nomadische
Leven op, en vestigt zich een yolk op een bepaald grondgebied, of
waar ook volken wonen, openbaart zich de kunst om het land zoo
te bewerken, dat het den mensch zijn voedsel uitgeeft. Reeds in
het paradijs werd het den mensch aangezegd : „In bet zweet uws

aanschijns zult ge brood eten" en er wordt bijgevoegd, „dat hij
met smart van het aardrijk eten zou al de dagen zijns levens, want
dat hij stof was, en tot stof zou wederkeeren." En toch, niettegen-

staande de Iandbouw een zoo algemeen verschijnsel is, zegt Jesaia
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ons uitdrukkelijk, dat het de Here God is die den landman onder-
wijst. Goldt dit nu voor den landbouw, dan geldt dit uiteraard voor
aIle voorzieming in menschelijke levensbehoefte. Het erste kIeed

hing God zelf den mensch om, ten einde zijn schaamte te bedekken.
En dit nu gaat evenzoo door, waar sprake is van mer speciale

practische kunsten voor het leven. Als ondr Israël in de woestijn

de tabrnakel moet worden gebouwd en het gereedschap voor den

heiligen dienst breid moet worden, treden Bezaleël en Aholiab op
den voorgrond, als mannen begaafd met een bijzondre kunst. Zij
konden wat de andre Joden niet vermochten. Maar ook van die
mannen wordt uitdrukkelijk verklaard, dat ze hun kunst van God
1 adden. Dit was nu nog niet de hoogste kunst, gelijk wij die in
een Rembrandt, Vondel of Beethoven bewonderden. Het was veeleer
wat wij noemen kunstnijverheid. Maar toch, ook den daarvoor
noodigen kunstzin hadden deze mannen niet van anderen, noch uit
el gen vinding, maar was hun gegeven van hun God. Breedvoerig

zelfs geeft Mozes ons hirvan het bricht. Hij schreef toch : „Daarna
4 rak de Heere tot Mozes, zeggende : Zie, lk heb met name geroepen
Bezaleël, den zoon van Hur, den zoon van Nun, uit den stam van
Ju ia, en lk heb hem vrvuld met den Geest Gods, met wijsheid en
met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwrk, om te
be ienken vernuftigen arbeid, en te werken in goud, in zilver en in

kooer en in kunstige steensnijding om in te zetten, en in kunstige
houtsnijding om te werken in alle handwerk, en Ik heb hem bijge-
vocgd Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan,
en zij zuIlen maken al wat lk u geboden heb." Wat is dit aIles nu
antlers dan wat wij kunstnijvrheid plegen te noemen ? Nog niet
kunst in den hoogsten zin, maar het vermogen, om uit de schatten
der natuur, uit goud, uit ziIvr, uit koper en uit hout een kunst-

product voort te brengen. En zoo weinig wordt dit ondrschat, en
bij de hoogere kunst achtergesteld, dat de Heere zelf op de meest
indrukwekkende wijze het uitspreekt, hoe deze beide mannen deze

gave voor hun kunst van Hem, hun God, ontvangen hadden. Er is
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sprake niet van ideale kunst, maar van handwerk, maar r wordt

toch bijgevoegd, dat het de kunst was, om vernuftigen arbeid te
bedenken. Hirin ligt natuurlijk het vindingrijke, tot op zekre hoogte
zelfs het geniale, en van dezen bijzondren aanleg, die aan Bezaleël

en Aholiab eigen was, wordt ons uitdrukkelijk gelerdx dat ze door
den Geest Gods tot ontplooling was gebracht. Dit sluit natuurlijk
niet uit, dat ze in Egypte met de kunstnijverheid dr Egyptenaren
hadden kennis gemaakt, en hiraan ten deele voorbeelden konden
ontleenen. Maar te zien wat andren deden, stelt u daarom nog niet
in staat, het zelf evenzoo te doen. Bijna ieder draagt een horloge,
kan het opendoen en van binnen bezien, maar wie zal daarom
zeggen, dat hij zelf zulk een uurwrk namaken kan, tenzij hij r
voor zij opgeleid ? Dit nu waren deze mannen stellig niet. De Joden
in Egypte deden harden dienst, en lerden geen fijne kunsten. Dat
desniettemin Aholiab en Bezaleël in staat bleken „vrnuftigen arbeid
te bedenken", dankten zij aan den aanleg dien God hun gegeven
had, en aan de inspiratie Gods, waardoor deze hun kunstaanleg
tot ontwikkeling kwam.

Het heldrst ziet men dit verborgen drijven Gods ook in
het practisch menschelijk kunnen, zoo men hetgeen de mensch
doet, vrgelijkt met het instinct dr dieren. Ook in hetgeen de

diren kunnen, straalt niet zelden iets Goddelijk schoons uit. Denkt
ge u de spin weg, dan biedt de webbe u een prachtig weefsel,

boeiend vooral door zijn juiste evenredigheden ; doch daarentegen
is het grijpen door de spin van het vliegje, dat in die webbe
vrward geraakt, iets foeileelijks. Slechts bij uitzondering kan
daarom bij het direnleven van een schoone kunst sprake zijn,
maar niettemin bezit bijna elk dir in zijn instinct een wondr
vermogen om iets te kunnen uitrichten en tot stand te brengen ;
en welken vorm dit kunnen van het dir ook aanneme, het is toch
alles een kunnen waartoe God het bekwaamd heeft in zijn aanleg
en nog steeds bekwaamt in zijn doen. Daargelaten de vraag of het
jonge dir niet ook enkele dingen van de oudere afziet, blijft toch
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ha instinct de eigenlijke bron van zijn kracht. Een jonge zwaluw
die wel uit het nest kwamx maar nooit een nest had zien bouwen
bouwt zijn nestje, als het voorjaar in het land komt, precies zoo
vast en zoo juist als de moedrzwaluw het deed. Niet alle vinding-
rij kheid kan men het dir ontzeggen. Te ontkomen als hij in 't
nauw zit, maakt de rat slim. Maar welke proportie men hieraan

ook mocht willen toekennen, als regel blijft het gelden, dat het
kunnen van het dir geheel aan zijn instinct gebonden en door zijn
instinct bepaald is. Een bij, een mir kan veel, maar hetgeen ze kan, blijft

alle eeuwen door op dezelfde hoogte staan. Wat de diren kunnen,

is niet door oefening of ontwikkeling vrkregen, maar was hun
ingeschapen ; en boven hetgeen hun ingeschapen was, komen ze
niee uit. Ze ontvingen een soms keurig en voor ons onnavolgbaar
kunnen, maar hun vrmogen groeit niet, wast niet aan, het blijft
wat het was. Ze hebben het op eens. Ze behouden het zoolang
ze leven. Maar het blijft steeds op dezelfde hoogte staan.

)it nu leert ons tweeërlei.
Ten erste, dat het niet in strijd is met de majesteit Gods om

zich met het kleinste en nietigste in het leven van zijn creatuur in

te laten ; de levensbeweging van zijn creatuur voor te denken ; de
daarvoor saam te voegen ; en het noodige kunnen aan

zijn dirlijk creatuur in te prenten. De Schrift schrijft daarom in

zek ren zin ook aan het dier een ziel toe. Zoo lezen we in Gen. 9 : 10:
„w n alle levende ziel die met Noach in de arke was, van het
gev ogeltje, van het vee en van alle gedierten der aarde." Dit is dan
nat iets andrs dan wat het woord ziel bij den mensch
bed uidt, maar toont toch, dat ook een dir niet enkel stof is; dat
zich ook in het dier een innerlijk wezen bevindt; en dat het dit
innerlijk wezen is, dat geestx talent en eigenschappen van zijn God

ontving. Het is dit innrlijke wezen in de spin, in de bij, in de
mier, dat webbe, nest en raat vormt, en aan dit innerlijk wezen van
deze diren heeft onze God zulk een kunnen verleend, dat zij in
staat zijn, hun vernuftigen arbeid met volkomen juistheid uit te
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voren. De mensch brengt hier niets aan toe, het dier zelf vindt
het niet uit. Het gaat bijna aIles machinaal toe, maar machinaal
zondr eigen plan en zonder gereedschap. Het mierennest, de spinne-
web, de honigraat beantwoorden altoos aan de verordende gegevens
en afmetingen. Maar wat God in het dir door dit instinct gegeven
heeft, is en blijft dan ook zijn gave, zijn wrk, zijn almachtig doen.
En hieruit nu zien we, dat het in het minst niet strijdt met de
majesteit Gods, om ook aan Bezaleël en Ahohab soortgelijke gave

van vernuftigen arbeid te vrleenen. Juist het dir leert ons, dat het
meest gewone kunnen van den mensch aan dien mensch van zijn
God toekomt.

Maar in de tweede plaats zien we hieruit het principieele onder-
scheid tusschen mensch en dier. Wel toch kan ook aan den mensch
niet alIe instinct worden ontzegd. Veeleer moet rkend, dat bij het

kind dit instinct soms nog zer strk meê spreekt, alsook, dat het
bij Iaagstaande volken een nog vrij breede plaats in het Ieven in-
neemt. Maar hierin spreekt het verschil tusschen mensch en dir,
dat het dir het Ievenslang met dit instinct moet doen, terwijl om-
gekerd bij den mensch deze beteekenis van het instinct gaandeweg
afneemt, en ten slotte geheel soms verdwijnt, om alsdan plaats te waken
voor een eigen vrworven, door God hem gelerd kunnen. Het dier

blijft bij zijn oorsprong staan, de mensch gaat hoog boven zijn oor-
sprong uit. Hoe machteloos de mensch ook aanvankelijk tegenover
de natuur en de direnwreld stond, allengs neemt zijn macht van

het kunnen toe, en het eind is, dat hij geheel die dierenwereld en
alle krachten der natuur aan zich onderwerpt. Een dier zwemt van
nature betr dan de mensch, maar de mensch kam varen, en zoo

ovr alIe zeeën zich bewegen. Dit kunnen van den mensch is een
vrij kunnen, en vertoont juist daarin het karakter van zijn idealen
oorsprong. Niet het dier, de mensch is naar Gods beeld geschapen,
en daarom is het kunnen van het dir nooit andrs dan een be-
perkt, instinctmatig en bijna mechanisch kunnen, maar draagt daaren-
tegen het kunnen van den mensch daarin een hoogeren afglans van
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h( t Goddelijk kunnen, dat de mensch steeds verder komt, zich
nieuwe banen schept, tot een vrij kunnen overgaat, en ten leste
to de ideale kunst van het schoone opklimt.

Juist daarom nu moet ook de menschelijke kunst als één geheel

warden saamgevat. Zoodra het vrije en zelfstandige, het niet mer
instinctmatige kunnen zich in den mensch begint te openbaren,
wordt door hem de voet op de erste trede van de laddr gezet,

w arlangs hij zal opklimmen om ten slotte de hoogste, de ideale,
de Goddelijk schoone kunst te breiken. Van het practische kunnen
gait het uit, om zoo allengs den toegang tot het ideale kunnen in

de hoogere kunsten te bereiken. Aileen zoo wordt het grondbegrip
van kunnen in de kunst vastgehouden, terwijl men ander bloesem,
vru cht en loover van stam en wortel afscheidt. De hoogere ideale
kunst komt nooit erst; altoos komt erst het practisch kunnen,
waarvoor de prikkel in den nood des levens ligt. Ons kunnen richt
altoos eerst op de eerste levensbehoeften, op onze woning, op
onze kleeding en op ons zelfvrweer. Erst aIs de mensch hierdoor

zek kunnen machtig is geworden, komt de zin en zucht op, om
in woning en kleeding ook iets te zoeken dat het oog weldadig aandoet
en den smaak streelt. Bij de Godsverering neemt dit bevredigen van
smaak en zucht naar schoonheid het eerst hoogere evenredigheden
aan. En eerst zoo maakt het kunnen zich ten slotte van de be-
hoe ten des levens los, neemt een zelfstandig karaktr aan, en

leid zoo vanzelf tot die hoogere opvatting van het kunnen, die in
de eigenlijke kunst tot ontplooiing komt. Eenmaal op die hoogte
aangeland, zal de kunst, op haar weg truggaande, ook de kunst-
nijverheid vrhoogen, en ten slotte haar schoon tot in de gewone
levensbeweging indragen; maar de natuurlijke en bij alle volken
waarneembare gang van ons menschelijk kunnen blijft toch altoos,

dat het erste kunnen zich richt op de natuur en op het zich
verschaffen van zijn levensbehoefte ; dat hierin zich daarna het zoeken
van het schoone mengt, en dat zoo eerst de zucht naar het schoone
op ; ich zelf komt te staan, en de eigenlijke kunst in het leven roept.
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Alzoo heeft God de kunst gewild, en hebben we de kunst aan
onzen God te danken. Niet alleen in zooverre Hij alleen de gaven
schept, en de talenten inspireert, en den kunstzin in het leven roept,
maar ook in dien geheel andren zin, dat Hij 't was die aan den
mensch, als naar zijn beeld geschapen, het vrmogen vrleende, om
boven het instrument uit te gaan, en tot een zelfstandig kunnen te
graken. Een vrmogen, dat en den mensch in staat stelde om in
zijn nooden te voorzien, om zich tegenover de natuur en het ge-
dirte als de kroon der schepping te handhaven, en om in de wr-
king van dat vrmogen allengs dat hoogr kunstvrschijnsel te
mengen, dat zin voor het schoone als zoodanig uitlokt, en straks,
afgescheiden van de behoeften des levens, de edeler vrije kunst
deed opkomen.

Van God is het alles, wat wij als mensch kunnen, en daarom is
het einddoel van alle kunnen en van alle kunst, dat het God ver-
heerlijke en Zijn naam groot make.

Het Schoone.

Hij heeft ieder ding schoon gemaakt
op zijnen tijd; ook heeft Hij de eeuw
in hun hart gelegd; zonder dat een
mensch het werk, dat God gemaakt
heeft, kan uitvinden van het begin tot
het einde toe.

PRED. 3 : 11.

NTUSSCHEN, al komt kunst van „kunnen", en al bezigen
we daarom 't woord kunst ook voor het in staat zijn,
om door eigen kracht of vinding ofte oefening aan
opkomende neigingen te voldoen, zooals in zwemkunst,

rijkunst, stuurmanskunst, enz., en al is kunst evenzoo in gebruik
voor het vermogen om het leven te versiren, zooals in borduurkunst,
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niodekunst, decoratiekunst enz., toch beteekent 't woord kunst in
hoogeren zin iets geheel anders, en ontleent zijn beteekenis aan het
r jk van het Schoone, aan de sfeer van de Schoonheid. Dit Schoone
met het Ware en het Goede veelal in driebond genoemd, is iets
op zichzelf, dat aan het Ware en Goede verwant moge zijn, maar

er nooit in opgaat. De sfeer van het Ware is voor ons denkend,
de sfeer van het Goede is voor ons zedelijk leven, en het Schoone
ekleedt naast deze beide een geheel eigen plaats. In de wreld

van het Schoone is met ons denken niets uit te richten, en met de
wet van het zedelijke komt de Schoonheidskunst zelfs gedurig in
otsing. De drie sferen van het Ware, Goede en Schoone mogen

caarom naast elkaar liggen, en souns ten deele over elkaar heen-
schuiven, maar toch blijven ze drie eigen, drie zelfstandige sferen,
die elk een eigen wereld in het leven roepen. Vandaar, dat ook de
wereld van het Schoone uit zichzelf moet worden verstaan, en
nimmer uit de beide andere mag worden afgeleid. Schijnbaar moge
dit b. v. in het Leerdicht geschieden, maar meer dan schijn is dit
niet. Het eigenlijke Leerdicht loch, dat in de waarheid onderwijzen

of deugd inprenten wil, ligt geheel buiten het trrein der Kunst,
ook al trippelt het in maat en al speelt het met woordrijm.

De vrwarring die op dit punt in onze taal herscht, komt op

uit ongezochte verwarring in het woord, vooral sinds het woord
mooi bij ons in zwang kwam, om het begrip van 't Schoone uit te
drukken. Voorheen had mooi een lagere beteekenis en werd voor

het echte kunstschoon nooit gebezigd. In de middeneeuwen sprak
men van mooi waar het kleeding, opschik, figuur moest uitdrukken,
en bedoelde dan iets warmer te zijn dan wat men met netjes en

eurig uitdrukte. Mooi was wat aantrok en zinlijk streelde, terwijl

I eurig meer bewondering uitdrukte, en netjes meer goedkeuring.
Iran dit mooi gebruikte men zelfs afleidingen als „mooilijk", „mooiheid"

en „mooijaardij ; dit laatste van mooi afgeleid op de manir van
lioovaardij. Maar hoe veelszins dit woord met zijn afleidingen ook
in gebruik was, het bleef steeds in de lagere sfeer hangen, en in
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onze Statenovrzetting, die telkens en telkens ook het gevoel van
het schoone had weer te geven, vindt ge het woord mooi nergens.

Vooral in de laatste halve-eeuw daarentegen is r, niet alleen in 't
gesprek maar ook bij schrijvrs van naam, zeker opzet te ontwaren,

om het woord schoon trug te dringen en zooveel 't maar kan van

mooi te spreken. Spottenderwijs zei men vroegr : „Dat 's ook een
mooie redeneering", als men wilde uitdrukken dat ze kant noch wal
raakte ; thans daarentegen spreekt men van een mooi betoog, juist
om 't te prijzen als keurig ineengezet. „Schoon" wordt al minder,
„moor al drukker gebezigd, en dan liefst in de drie sfren, zoowel
in mooi betoog, als in mooie daad, en in 't mooie kunststuk. Een
mooi betoog nu hoort thuis op het terrein van het Ware, een mooie
daad op het gebied van het Zedelijke, en alleen een mooi beeld
of een mooie gedachte in de sfeer van het Schoone. Al zulk gebruik
brengt dus vrwarring in het taalbesef van het yolk teweeg, en met
name dit gebruik van moot in plaats van schoon vrraadt een neiging
van het volksbesef om, min of meer materialistisch, het zinnelijk
aandoende op den voorgrond te schuiven, en het geestelijke trug
te dringen. Mooi hoort bij het lagre, Schoon bij het hoogre, en
als men nu toch al meer ook bij het hoogere van mooi gaat spreken,
toont dit, dat hetgeen men geniet, zwaarder weegt dan de waar-

dering en bewondring. Een „mooie preek" is een vrbinding
van twee woorden die niet bij elkaar hooren. Men kan spreken
van een mooi paard en van een mooi kind, maar men spreekt zelfs
niet van een mooie koningin of een mooie prinses. Toch is dit
gebruik van 't woord „moor voor 't oogenblik niet meer te stuiten.
Wie niet spaarzaam van schoon en druk van mooi spreekt en

schrijft, is thans niet op de hoogte van zijn tijd.
Nog allerlei andere woorden van ongever gelijke beteekenis of

althans van verwante beteekenis spelen om 't begrip van 't Schoon
heen. Men spreekt van fraai, van prachtig, van lief, van snoezig,

van beeldrig, van „om te stelen", en op Java onder de Europeanen
zelfs van „lekker", ook al eischt de zin der taal, dat lekker



494	 PRO REGE.

uitsluitend bij het reukorgaan en bij de tong dienst doen. In geen
ge val is het bij het zintuig van oog en oor op zijn plaats. Hooger
opgaande, staat dan boven schoon nog 't begrip van 't verhevene,
van het wondere, en eindelijk boven deze nog het begrip van het
heerlijke en de heerlijkheid. Hoe scherper men nu tusschen deze
onderscheidene uitdrukkingen de grens trekt, hoe beter men zijn
taal toont to vrstaan, en hoe meer de taalzuivrheid ook op onze

gewaarwording inwerkt. Mengt men daarentegen deze woorden en
uitdrukkingen al mer door elkaar, en spreekt men zelfs van een
mo oien sterrenhemel, dan verwart zich onze taal, verliest ons gevoel

zijn ondrscheidingen en gaat de klaarheid van 't besef in 't spreken
en jn 't genieten teloor.

In de Schrift treden slechts twee uitdrukkingen op den voorgrond,
t. w. die van schoon en van heerlijk. Een enkel maal lezen we ook

van prachtig en verheven, maar slechts bij hooge uitzondring. Van
den rijken man in de gelijkenis staat, dat hij leefde „vroolijk en
prachtig", en zoo ook spreekt Ezechiël (32 : 18) van de „prachtige
Heidenen". „Verheven" daarentegen wordt veelal in afkeurenden
zin gebezigd voor den mensch die in zijn trotschheid zichzelf
verheft. Zoo b. v. „den verhevene kent Hij van verre", „de ver-
hevenen zullen vrnederd worden". Doch ook lezen we van den
hoogen en verheven troon des Heeren, zelfs wordt God in Jesaia
57 : 14 zelf genoemd : de Hooge en Verhevene. Rijk is daarentegen
het gebruik, dat in de Schrift gemaakt wordt van de beide uit-
drukkingen schoon en heerlijk, Schoon bezigt de Schrift voor 't
zakelijke, voor planten, voor dieren, maar ook voor menschen, en
zelfs voor den Christus. Jezus spreekt van een schoone parel, en
van graven die schoon schijnen. Er wordt gesproken van de schoone
steenen in den tempel. Gedurig lezen we van een schoone vrouw,
en wordt schoon gebezigd van menschen in 't gemeen en van
kindren. En zoo ook spreekt de Schrift van schoone koeien
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(Gen. 41 : 26) en van een schoone vaars (Jeremia 46 : 20). Van
Jeruzalem heet 't dat 't „schoon van gelegenheid is, een vreugde
der gansche aarde". We lezen van een schoone rfenis, van 't

schoon dr Iiefde (Hoogl. 4 : 1O), van een grootheid die schoon is
(Ezechiel 31 : 7, 9). van het schoone der stem, van 't schoone der
woorden, van een schoone gedachte. En zoo nu ook lezen we van
den Christus in Psalm 45 : 3: „Gij zijt veel schoonr dan de
menschenkindren", en staat er in Jesaja 33 : 17: „Uwe oogen zullen
den Koning zien in zijn schoonheid." En zoo ook heet 't van heeI

de schepping, dat God alle dingen schoon geschapen heeft. Dit
vindt dan zijn hoogtepunt in wat van Sion staat, dat het „de vol-
komenheid dr schoonheid" is. „Uit Sion, de voIkomenheid dr
schoonheid, vrschijnt God blinkende."

Boven dit Schoone nu, dat in de Schrift teIkens op den voorgrond
treedt, en van alle creatuur, en, met het oog op zijn vleeschwording,
ook van den Christus gezegd wordt, staat als tweede, veel hoogr
begrip de Heerlijkheid. Ook op menschen wordt dit begrip van
heerlijk toegepast. Heerlijk heeten de grooten der aarde, Davids
helden worden herlijk genoemd, een kroon heet herlijk, r wordt

van ons vrherIijkt lichaam gesproken. Damascus heet een herlijke
stad. Maar in hoofdzaak wordt toch het woord herlijk zoo goed
als uitsIuitend gebezigd, om het hemeIsche, het bovenaardsche, het
Goddelijke uit to drukken. HerIijk is de naam des Heeren. „De
Here, zegt Jesaja, zal zijn heerlijke stem doen hooren." Heerlijk
zal de Heere zich eens aan zijn gemeente voorstellen, zondr vIek

of rimpel. Van den Messias wordt betuigd: „Zijn herlijke zal uit
Hem zijn." God is niet maar herlijk, maar Hij heeft herlijk-
heid, Hij deelt die herlijkheid mede, zoodat ook Gods kind
ontvangen zaI „een zer uitnemend gewicht dr herIijkheid".
Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht. God is met
heerlijkheid bekleed. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. De
gansche aarde is van zijn herIijkheid vok In den Man van Smarte

was geen gedaante noch heerlijkheid dat we hem zouden begeerd
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1 ebben, maar bij het oordeel zal de Zoon des menschen verschijnen
in zijn heerlijkheid. Op Tabor heeft die heerlijkheid reeds vooruit
in Hem geblonken, en ook in zijn woorden kwam zijn herIijkheid
I it (Joh. 2 : 11). Vandaar ook het zeggen van Jezus in het gebed
I an Joh. 17 : „Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had,

e er de wereld was." Hij beet dan ook het afschijnsel van Gods
eerlijkheid, gelijk in het Onze vader niet alleen de kracht en het

k oninkrijk, maar ook de heerlijkheid Gode wordt toegeschreven,

terwijI van het nieuwe Jeruzalem in Openb. 21 :11 staat, dat het
evat de heerlijkheid Gods, en dat de Koningen dr aarde de

l- eerlijkheid der volken in Jerusalem zullen indragen.

Tweeërlei uitnemends kent alzoo de Schrift, het Schoone en het
ft eerlijke, en al is het dat een enkel maal het schoon ook op
't Goddelijke toepasselijk wordt gemaakt, en het heerlijke evenzer
e n enkel maal in het schepsel wordt geloofd, als regel moet toch

gsteId, dat Schoon is het uitnemende op aarde en in deze bedeeling,
en dat daarentegen de hooge voortreffelijkheid van het Heerlijke

ziet op God, op de hemelsche dingen en voorts op de nieuwe

aarde en den nieuwen hemel die komt.

Vraagt men nu, wat de Schrift met dit Schoone en HerIijke op
11e1 oog heeft, dan is dit het Goddelijk stempel, het Goddelijk
cachet, als we ons zoo mogen uitdrukken, dat door Hem op de
Schepping is afgedrukt, en dat de onbedorven mensch daarin van
a If lezen kon, maar zoo, dat de zonde het oog hiervoor altoos min
of meer verduistert. Als de apostel in Rom. 1 : 20 van God zegt :
,,Zijn onzientijke dinger' worden van de schepping dr wereId aan
uit de schepselen verstaan en doorzien", en dan volgen laat : „beide
zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid", dan ligt hierin een
beschrijving van God als den Opprsten Kunstenaar. In die „eeuwige
kracht" spreekt zijn door niets gestuit of belemmerd kunnen, en in
die „Goddelijkheid" het geheel eigenaardig stempel, dat God op
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wat zijn kunnen schept, afdrukt. Zooals de kenner aan een beeld
of schilderij aanstonds de hand van den meestr ontdekt, zoo is

het ook hier met het kunstwrk Gods. Ontleden en beschrijven en
nadr bepalen kunt ge dit Schoon niet, even ondoenlijk als het is
het geheim van de kunst van een Rubens of Rembrandt letterlijk
te vrtolken. De Goddelijkheid in het wrk van den Oppersten
Kunstenaar is en blijft een mystrie. Het is iets onuitsprekelijks,
maar dat niettemin door wie r de ontvankelijkheid voor bezit, kan
gekend en genoten worden. Dit mystrie spreekt hir nog veel
strkr dan bij onze lagere waarnemingsorganen. De geur van een
roos doet u weldadig aan, maar ge zijt onmachtig om die geur te
ontleden, en te zeggen wat r in is, en waardoor ze u zoo weldadig

aandoet. Voor wie het reukorgaan vrloor, bestaat die geur dan
ook eenvoudig niet. Zoo is het met de geur van alle bloemen en
kruiden. Ge kent hun geur, ge hrkent ze, ge drinkt ze in en ge
geniet r in, maar hirbij blijft het. lets wat nog sterkr geldt van
het smaakorgaan. Ge proeft vanille en ze streelt uw smaak, maar
wat het nu eigenlijk aan uw tong of vrhemelte doet, weet ge zelf

niet, en kan niemand u ontleden of verklaren. En wat zoo strk
geldt bij deze lagre zintuigen, geldt evenzoo bij het oor. Ge hoort
een redenaar spreken, en zijn stem doet u weldadig aan, zijn stem
is schoon, r klinkt iets in die stem, dat ge bij andere sprekrs
niet vindt, en dit eigenaardige geeft u genot en doet r zijn woorden
te gemakkelijkr bij u ingaan. Maar ook in de stem is dit schoon
een mysterie. In volslagen duistrnis hrkent ge uw vader, uw
broedr, uw kind aan de stem, omdat elk hunner een eigen stem
heeft, die geen ander bezit, geheel daargelaten of die stem schoon
of leelijk is. De stem van een u bekend prsoon heeft iets, waar-

door ge zijn spreken ondrscheiden kunt van wat andren zeggen.
Uw oor moet daarop natuurlijk geoefend zijn, maar zoo het dit is,
heeft deze stem voor u kenmrken, die haar ondrscheiden en
hrkenbaar maken. Doch als men u nu vraagt, waardoor hrkent
ge nu die stem, dan kunt ge pogen ze na te doen, maar ze ontleden

32
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taunt ge niet. Ze blijft u een mysterie. En ditzelfde nu geldt bij
2 ang en muziek. Hir moge oefening intreden, hir moge menschelijk
ingrijpen verbetring kunnen aanbrengen, onzuiverheden kunnen
ivegnemen, en zoo 't genot verhoogen, maar de klank van 't zingen

en de rythmus dr tonen blijft in zichzelf een onoplosbaar raadsel,
e en nooit te ontsluiren geheim. Ge kunt die klanken classificeeren,
1;e kunt ze een naam geven, ge kunt r de overgangen en ondr-

s cheidingen van beluisteren, maar de klank als klank zelf, in zijn
e igenaardigheid en in zijn verborgen wezen, blijft voor u zoowel
Is voor ieder ander een mystrie. Ge kunt beoordeelen of de klank

valsch of zuivr is. Ge kunt gewaar worden wat r u in hindrt of
boeit, en ook kunt ge trachten er het hinderlijke uit te vrwijderen
e n het boeiende er in te vrmeerderen, maar dit alles speelt om
d en klank heen, en het eigenlijke wezen van den klank blijft alleen
v oor uw gehoor waarneembaar. Mist ge het gehoor om het schoone
an die klanken te grijpen, te waardeeren en te genieten, dan kunt

geer wel bij zitten, maar het gaat niet in u in, het grijpt u niet aan,
g e leeft r niet in mee, en ge mist de aandoeningen en gewaar-
wordingen die schoone zang en schoone muziek in den kenner
wekt. Doch ook die kenner redeneert er niet bij, en legt het voor
zichzelf niet uit ; hij laat alleen in zijn op die klanken aangelegd
zintuig, in vrband met de gewaarwordingen van zijn innerlijk wezen,
d ie klanken inwrken, en zoo grijpt en smaakt hij er het genot van.
Wie die fijngevoeligheid in zijn gehoor niet heeft, en in zijn hart

juiste correspondentie tusschen zijn oor en zijn innerlijk wezen
leeft buiten die wondere klankenwereld en geen oefening kan

er hem inleiden. Voor de zoodanigen bestaat 't schoon der
muziekwereld niet, en alleen wie er in kan Leven, geniet er in, doch als
in 't genieten van een mystrie.

En zoo nu ook is het schoon in al wat God schept of doet.
'Wat reeds bij den kleinen kunstenaar ondr menschen geldt, geldt
in nog veel hooger mate en in veel hooger zin bij den Oppersten
Kunstenaar die God is. Hij kan niet werken, of zijn werk draagt
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vanzelf zijn Goddelijk stempel. voor een kennr behoeft ondr een
schilderstuk van Rembrandt de naam van Rembrandt niet te staan.
Hij hrkent het vanzelf aan het persoonlijk cachet, dat een kunstenaar
als Rembrandt aan zijn wrken inprentte. En zoo ook behoeft bij
het kunstwrk van onzen God r niet bij te worden gezegd, dat
het van God is. De kennr ziet dit onmiddellijk aan iets onuit-
sprekelijks, onbeschrijfelijks, aan het onmiddellijk Goddelijke dat er
in glanst. Dat dit thans in de creatuur niet meer zoo sterk is, en

dat r zelfs leelijke dingen in de schepping zijn, doet hieraan in
niets te kort. We komen hierop nadr terug, doch merken nu reeds
op, dat de vloek het schoone veelszins wegnam en bedirf. Een
rotskust aan zee is prachtig, maar de duinen missen dit schoon.
De woestijn is beeld van verwoesting en boeit niet. Ook het nijl-
paard en zoo menig ander dier wekt eer onzen tegenzin. Doch
hirmee moet dan ook niet grekend. Ge moet rekenen met het
paradijs, dus met wat te aanschouwen viel, er de zonde, en na de
zonde de vloek, intrad. En zoo nu genomen, is het schoon in de
schepping dat schoone mrk van Goddelijken oorsprong, dat mrk-
teeken van waarachtige Goddelijkheid, dat den Psalmist bewoog
tot den uitroep, dat zelfs nu nog de aarde van zijn heerlijkheid

vol is. Dit schoone is niet opzettelijk aan het creatuur toegevoegd.
God heeft niet eerst het creatuur gemaakt, om r daarna een stempel
van schoonheid op te drukken. Neen, in het scheppen zelf kon het
niet andrs dan met dit Goddelijk stempel te voorschijn komen.

Zelfs een menschelijk kunstenaar maakt niet erst zijn kunstproducten,
om ze daarna eerst met schoonheid te versieren. Zóóals hij ze
producert zijn ze schoon, en ze konden niet andrs zijn, omdat
hij r zijn ziel in heeft gelegd. Het schoone van creatuur of men-
schelijk kunstproduct is met het ontstaan ervan van zelf gegeven en
greed. Maar bij het werk Gods geldt het ook hier : God is groot
en wij begrijpen Hem niet. Ge kunt u baden in het licht, maar wat
het schoone van het licht is, blijft een eeuwig geheimnis.

In dit schoone en herlijke geniet God zelf. Het brengt Hem
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;een nut aan. Zondr zijn creatuur is en blijft God in zich zelf
wen rijk, maar niettemin heeft Hij aan wat Hij schiep een wel -

gevallen ; een welgevallen in Genesis 1 telkens uitgedrukt in
de woorden : „En God zag dat het goed was." God heeft aan

zijn wrk welgevallen, welbehagen, het spreekt Hem toe, Hij
voelt er zijn Majesteit in, en zoo schiep Hij alle ding om Zijn
elfs wille. Ook het schepsel geniet r in, maar dit is gevolg,

;een hoofdbeweegreden van de schepping. Zoo ge een kind bezit, en
dit kind mag een kind van God zijn, dan hebt ge in dit kind een
niet uit te spreken genot, maar toch niet dáárom is het geschapen.
Het is geschapen om Gods wil, en om Zijn naam te vrheerlijken.
„Uit den mond dr zuigelingen hebt Gij U lof bereid." Het schoone
wordt genoten, en meer dan doen genieten, kan het niet. Als het

dit genot heeft geschonken, heeft het zijn roeping vervuld. Toch
heeft God niet gewild, dat Zijns alleen deze genieting zou zijn.
Toen hij dit schoone schiep, schiep Hij ook den mensch naar zijn
beeld, en juist omdat de mensch naar Gods beeld geschapen is,
bezit hij de vatbaarheid om 't schoon van dit Goddelijke meê te
genieten. In het zeer grove bezit ook een hooger bewerktuigd dir
eenige vatbaarheid hirvoor, maar slechts in zeer algemeenen zin,
en van een grijpen van het Goddelijke in het creatuur is bij het
dier nooit sprake. De wezenlijke vatbaarheid bezit alleen de mensch.
Maar al mag men nu aannemen dat in het Paradijs, in den oor-

spronkelijken staat dr rechtheid, elk mensch deze gave bezat, en
bezat in genoegzame mate, thans is dit niet meer zoo. Er moge in
al wie mensch is, nog een ovrblijfsel van deze gave zijn, zoodat
allen nog tot op zekere hoogte b.v. in den sterrenhemel genieten
kunnen, maar de fijnre gave om dit kunstschoon van den Oppersten
Kunstenaar te genieten, is thans slechts het deel van enkelen, wier
oog en oor daarvoor het talent van God ontving. Zooals de apostel
zegt dat de onzienlijke dingen Gods, en met name zijn eeuwig
kunnen en zijn Goddelijkheid, oorspronkelijk van een ieder te door-

zien waren, zoo geldt evenzer wat hij er bij voegt, dat de zondige
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mensch „God niet meer kennende, Hem als God niet heeft ver-

herlijkt, maar vrijdeld is in zijn ovrleggingen." Juist daarom spreekt
er genade in, dat het Gode nochtans beliefd heeft, sommiger oor
en oog hirvoor te openen, en deze enkelen als tolk te gebruiken,

om er priestrlijk iets van ondr menschen te doen vrstaan.
Doch dit niet alleen. God heeft ons ook een nog merdre genade

geschonken. Hij had den mensch naar zijn beeld geschapen en
hirbij hem het vrmogen ingeprent, om het beeld van den Opprsten
Kunstenaar ook daarin te vrtoonen, dat althans enkelen onder de
kinderen der menschen ook zelve kunstenaar zouden zijn. Kunstenaar
in dien zin, dat ook zij iets van het Goddelijk cachet, van dit

Goddelijk stempel zouden kunnen uitdrukken ; natuurlijk niet in eenig
creatuur, want geen mensch kan in eigenlijken zin scheppen, maar
in hun productie. De mensch schept niet, maar producert. En hirin
nu alleen is de ware kunst en treedt de ware kunstenaar op, zoo
de mensch iets kan produceeren, dat, afgezien van alle gebruik en
van alle nut, zij 't ook in zwak afschijnsel. het merk van het Godde-
lijke vrtoont en belichaamt. Waarin, dit doet r niet toe, zoo maar
dit afschijnsel van het Goddelijk mystrie der schoonheid er in
schittrt, en dit wel zoo, dat de kenner r dit in voelt, het r in

grijpt, en r in geniet. De schepping naar Gods beeld zegt hier
alzoo, dat den mensch : lo. vatbaarheid is gegeven om het Goddelijke
im Gods wrk te zien en te hooren, 2o. vatbaarheid om in afschijnsel

dit Goddelijk schoon na te bootsen, en 3o. vatbaarheid om dit
Goddelijk schoon als afschijnsel ook in het werk van menschelijke
kunstenaars te grijpen.
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Iv.
Net Schoone een Mysterie.

En God zag het lieht, dat het goed
was.

GEN. 1 : 4a.

AT kunst in edelr zin haar doel vindt in het geven
van schoonheidsgenot, karakteriseert juist haar hoogeren
oorsprong. Alleen God is zich zelf genoegzaam.
Hij is niet gelijk het schepsel als iets behoevende.

Hem kan niets worden toegevoegd, Hem kan niets iets toebrengen.
iets kan Gode waarde of voordeel opleveren. Heeft nu onze God

n ochtans behagen in wat schoon en herlijk is, en kwam in wat
God schiep die schoonheid en die herlijkheid vanzelf uit, dan is
het welgevallen Gods in den luister zijner heerlijkheid in den grond
met andrs dan zelfbehagen. Het is er mede als met de offerande.
In tabernakel en tempel was een offrdienst ingesteld. Vrkerd vr-
s aan maakte dit vaak den indruk, alsof God het offerdir begerde.

och juist daartegen gaat dan ook het protest in Psalm 5O : 7-14 :
„ Floor, mijn yolk, en Ik zal spreken; Israël, en lk zal onder u be-
tuigen, Ik God, ben uw God. Om uwe offeranden zal Ik u niet
straffen, want uwe brandoffren zijn steeds voor Mij; Ik zal uit uw
h uis geen var nemen, noch bokken uit uwe kooien. Want al het
gedierte des wouds is mijne, de beesten op duizend brgen; Ik ken
a. het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij. Zoo
Mij hongrde, Ik zoude het u niet zeggen; want mijne is de wereld
en hare volheid. Zoude Ik stierenvleesch eten, of bokkenbloed

rinken ? Offer Gode dank, en betaal den Allerhoogste uwe geloften."
Wat de Heere zoekt, is niet het voorwerp dat geoffrd wordt, maar
d en dank en de liefde die in het brengen van het offer zich uit-
preekt. Het slachten van het offrdier, het vergieten van het bloed

e n het verbranden van het vleesch is eer leelijk en stoot af. Wat
het offer herlijk en schoon, of zelfs verheven maakt, is de zin in
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het hart van den offraar, is de liefde die in dezen zin van den

offeraar tot uiting komt, is liefde uit de liefde Gods, die door God
in zijn hart is uitgestort. Een wijsger als Kant maakte de kunst
van het schoone te zeer los van God, maar op zich zelf stelde hij
terecht als regel, dat schoon datgene is wat ons aangenaam aan-
doet, zonder dat het zakelijk nut voor ons afwrpt. En wel stelde
Bildrdijk hier tegenover, dat r voor God geen schoon kan bestaan,
omdat Hij Geest is, en alle kunst in iets stoffelijks uitkomt, hetzij
in vorm, klank, tint of actie, maar hiermee miskende hij het feit,
dat niet in den stoffelijken vorm zelf, maar in hetgeen in dien vorm
zich uitspreekt, het eigenlijk schoon is te eren, en dat het God

zelf is die iets van zijn afschijnsel in het creatuurlijke spreken doet.
De Schrift lert ons dan ook met zoovele woorden, dat er wel
wezenlijk voor God een welbehagen, een welgevallen, een zelfbehagen,
een zich vermaken is. Wij zouden dit Gode niet durven toeschrijven.
In ons eigen Leven maakt het vermaak bijna altoos den indruk van
iets lagrs, van iets dat beneden onzen levensrnst en beneden het
volvoeren van onze taak staat. Juist daarom is het voor de juiste
beschouwing dr Kunst van zoo groot aanbelang, er wel op te letten,
dat naar luid der Schrift, onze God vermakingen heeft. We lezen
toch in Spreuken 8 : 3O, dat nog eer eenig creatuur tot aanzijn was
groepen en „aleer de brgen ingevest waren, de Wijsheid van het
Eeuwige Woord speelde voor Gods aangezicht, als een voedstrling
bij Hem was, en zoo dagelijks zijn vermakingen vormde."

Denk dit nu wel in. Er is sprake van der eeuwen eeuwigheid,
die aan het ontstaan van het heelal voorafging, toen er nog geen
natuur, geen stof, toen er nog niets creatuurlijks bestond, en het
schoone zich dus nog niet aan eenig stoffelijk iets kon hechten.
Maar al vond toen het schoone nog niets waarop het zijn stempel
kon afdrukken, toch was het r, was het in het eeuwige Woord, in

den Zone Gods, en zooals een moedr met heel haar ziel geniet in
het kindeke dat aan haar borst zich voedt, zoo ook was die eeuwige
Wijsheid als een voedsterling bij den Heere. Er was „een spelen",
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ze gt de Spreukendichtr, om juist door dit woord de tegenstelling
tusschen den ernst die spant en tusschen hetgeen vrije genieting
geeft, te doen uitkomen, en in dit spelen van het Eeuwige Woord

h id God zijn vermakingen. Als nu bij de Schepping
vanzelf en ongedwongen dit spel dr schoonheid zich ook in het
creatuur afdrukt, er door heen straalt, er door uitschijnt, zoodat ook

het schepsel het genieten kan, is r toch niet de minste reden, waarom
e geen vermakingen in den Here onzen God zouden zijn bij het
ontwaren van zijn eigen levensstempel dat in het creatuur getoond
ea gezien wordt. Natuurlijk, zoo het schepsel dit Goddelijk stempel

bedrft of misbruikt en het dus ontheiligt, stoot het of in stee dat
't aan zou trekken, en het kan niet anders of hierop heeft Bilderdijk
gedoeld. Hij bewoog zich daarbij op dezelfde lijn, waarop Socrates
en Plato vooral het waarachtig schoone alleen in de ideeënwereld
wegschoven en daarom tegen alle kunst als onheilig zich aankantten.
Doch laten we dit voor een oogenblik rusten, en nemen we het

schoone alleen als geschapen, dan kan het niet andrs of God moet
i1 zijn eigen werk welgevallen hebben, gelijk het dan ook in het
Scheppingsvrhaal heet, dat als weer een stuk dr Schepping voleind
was, God het aanzag en „zag dat het goed was". Dit welgevallen
nu aan zijn eigen creatuur kan verstaan worden met het oog op
liet doel waarmee God het schiep ; met het oog op de plaats die

liet innam in het geheel ; met het oog op de actie die r in tintelde
of werkte; met het oog op den hoogen trap waartoe het zou
opklimmen ; zelfs mag niets van dit alles hierbij uit het oog worden
verloren ; maar tot dit complex behoort dan toch 66k de uiting in
vorm, klank, glans en beweging ; en om goed in Gods oog te zijn,
moest in dit complex dat wondere afschijnsel staan afgedrukt, en
er uit spreken, waarin juist aller dingen Goddelijke oorsprong uit-
kwam, als zijnde het in hoogsten zin magistrale wrk, waarin het
merk van den Oppersten Kunstenaar leesbaar was.
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Nu heeft men getracht een antwoord op de vraag te geven, waarom
het schoon schoon was, en waarin dan het schoon bestond, en
daarbij met name gewezen op de harmonie, op de symmetrie, op
den rythmus, op de eenheid in de veelheid, op het levende en

sprekende. En hirop moet ongetwijfeld gelet. De behoefte aan
harmonie spreekt voor ieder in de kleurenwereld ; en vooral deze
wereld dr kleuren gaf hirtoe aanleiding, omdat de kleuren uit den

eenen lichtstraal ontstaan. Het kleurlooze licht heeft alle kleur in
zich, en zoodra de lichtstraal breekt, komt de kleur. Het prachtigst
zien we dit aan den regenboog, die de zeven hoofdkleuren van
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet in vaste orde als
in een bundel wergeeft; variation die vanzelf ontstaan door de
trillingen in den lichtether. Trillingen die b.v. voor het violet, naar

men heeft meenen uit te rekenen, 821 billioen in aantal zijn. Hir-
uit volgt dat de kleuren, hoe vrscheiden ook, toch een eenheid
vormen, één in oorsprong zijn, en niet wilkeurig, maar in vaste orde
bij elkandr passen. Allerlei theorie nu heeft men, vooral in het

kleuren-kompas, daarop uitgedacht. Reeds Newton hield zich hier-
mee bezig, en Goethe deed het na hem. Zoo nam Goethe twee polen
aan, het wit en het zwart. Nu wrd het wit volgens hem eerst geel.
Het zwart ging in blauw ovr. Geel en blauw gaven het groen,
en zoo ook rood en blauw gaven het violet, het rood en het geel
oranje. Brack plaatste de kleuren in een cirkel, waarin de polen in

drie middellijnen, strsgewijze, gevormd wrden door het groen en
rood, het blauw en oranje, het geel en violet. Anderen gaven wer
als de polen van drie middellijnen groen en rood, geel en violet,
blauw en oranje aan. Weer andren gingen op het aantal slingringen
en trillingen trug, en vergeleken de trillingen die de kleuren voort-
brengen, met de trillingen die de klanken en tonen geven, om zoo
een symmetrie tusschen de kleuren en de geluiden te ontdekken.

Maar hoe ook genomen, de behoefte aan harmonie spreekt hir te
nadrukkelijk om geen voldoening te eischen, zou er iets waarlijk
schoons geproduceerd worden. Op gelijke wijze spreekt deze behoefte
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an harmonie, waar tegenstrijdige elementen in het spel waren. Bij
1 wat gebouwd wordt, zijn er twee dingen, de staande muur of zuil

die den last draagt, en de last van het dak of front dat gedragen

wordt. Te zware last bij te laag staanden muur of zuil voldoet niet
En doet ons onaangenaam aan. Te hoog staande muur en zuil bij
t kleinen last voldoet evenmin. En zoo is r een juiste en onjuiste
roportie tusschen wat draagt en gedragen wordt, in dier voege,

cat alleen de juiste proportie tusschen beide ons bij het aanzien
voldoet en een indruk van het schoone geeft. Proportiën die niet

wilkeurig uitkomen, maar die in het schoone als zoodanig door
God gelegd zijn.

Ditzelfde is het geval met andere proportiën en symmetrieën, gelijk
dit even sterk in het gelaat en den lichaamsbouw van den mensch
u itkomt. Zoo gaf Arnold aan, dat de romp van ons lichaam driemaal
h t hoofd, het been driemaal de voeten, de arm driemaal de hand
n oet zijn, en zoo ook dat in onze lengte vier gelijke deelen moeten
zijn, van den schedel tot de borst, van de borst tot aan het einde
van de romp, van daar tot de knie, en van de knie tot de voetzool.
En wat den kop van het beeld betreft, deelde men dien in vir

&den, het haar, het voonhoofd, van de wenkbrauwen tot de neus-
lijn en van de neuslijn tot het strottenhoofd. En al mogen nu bij
de menschen, die we ontmoeten, deze proportiën zer uiteenloopen,

tech is niet tegen te spreken, dat het hoofd en het gelaat een steeds
sohooner uitdrukking hebben, naarmate deze vijf proportiën juistr
uitkomen. Daar nu de mensch niet zichzelf schiep, maar geschapen
is door God, zoo kan het niet andrs, of deze proportiën en in de
kleur en in den lichaamsbouw en gelaatsformatie moet alzoo door
God gewild en geformeerd zijn, en alzoo een Goddelijk idee van
schoonheid uitdrukken. Derhalve heeft men alle recht om deze pro-
p ortiën en harmonieën als kenmerk van het schoone op te vatten,
evenals de symmetrie, die uitkomt in de twee oogen, in de twee
ooren, in de twee neusgaten, in de twee armen en in de twee beenen.



HET SCHOONE EEN MYSTERIE. 	 507

Zelfs moet men hier nog yrdr gaan, en ook in den rythmus een
eigen kenmrk van het schoone eren. Rythmus doelt op een reeks
bewegingen, die gelijk kunnen zijn, maar ook afwisselend, en juist
eerst in die afwisseling een schoonheid openbaren. Men ziet dit
reeds in den loop en gang van dir en mensch, in den vleugelslag van het
gevogelte, en het wiegelende van den dans. Maar diezelfde rythmus
vrtoont zich ook in de beweging van stem en geluid, en doet zoo
geheel de tonenwereld en de vormen der poëzie ontstaan. Er is in

dit alles actie, trilling, slingring, beweging, en alle deze bewegingen
zijn, om schoon te wezen, aan vaste wetten onderworpen, die vooral
in de toonkunst op zoo wondre wijze uitkomen. Men kan op het

orgel niet musiceren gelijk men wil, op de viool niet toovren naar
willekeur. Er heerscht in onze geheele wereld van beweging, zoo-
lang ze zuiver is, een vaste ordinantie en wet. Er zijn saamvattingen
en onderscheidingen in, die niet in onze macht staan, maar in de
tonenwereld zelve voor ons liggen, en waarnaar zelfs de grootste

kunstenaar op dit gebied zich heeft te voegen. En hoe meer hij in
deze wereld inleeft, en r gehoor voor heeft, en de macht bezit om
met die vaste gegevens te toovren, hoe hooger hij als kunstenaar
staat. Ook die tonenwreld, en in het algemeen die wreld van

actie en beweging, roept drhalve uit zichzelf om den rythmus, dien
God r bij de schepping van het geluid in gefundeerd heeft.

Zoo heeft men er ook op gewezen, dat iets, om schoon te zijn,
het karaktr van het intressante moet dragen, dat r niet maar

regelmaat en orde en de tegenstelling van het contrast in moet zijn,
maar dat ook het geheel dat zich aan ons voordoet, in zichzelf iets
moet hebben waardoor het ons belang inboezemt. Men heeft r op

gewezen, dat een kunstwrk, om schoon te zijn, den indruk moet
maken van of te zijn, te zijn voltooid, te zijn afgewerkt, en geen
leemte moet overlaten. Ook hierop, dat het vrij moet zijn ; wat

zeggen wil dat het niet door een bijkomende oorzaak moet bepaald
worden noch daarvan afhankelijk mag zijn, maar in volkomen vrijheid
moet geboren zijn. Niet mindr hierop, dat een kunstwerk niet dood
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nag zijn, maar moet spreken, op ons aan moet dringen, ons moet
b mien, en dat het, om dit te kunnen doen, niet in zijn veelheid
n ag wegvloeien, maar één en in zichzelf besloten moet zijn. Al te

gader opmrkingen, die bij al wat waarachtig schoon zal zijn, door-
gaan, maar die ons toch nog altoos niet zeggen, waarom dit alles
tot het schoone behoort, en waarin het eigenlijk schoone, dat het

voor ons oog of oor toovert, bestaat.

Wel kunnen we zeggen, dat al wat aan dezen eisch beantwoordt,
ons aangenaam en welgevallig aandoet, ons schoonheidsgevoel streelt,

ons vreugde geeft en genot bereidt, en dat hetgeen met dien eisch in
skrijd is, ons hindert. Een menschelijk gelaat met te kort voorhoofd,
ti; lange wenkbrauwen, te korten neus en te groote kin stoot ons er
a f, dan dat het ons aantrekt. Men behoeft slechts een kop van een aap

met een menschelijk hoofd te vergelijken, om zich te overtuigen,
dat de zin die in ons is, hier onmiddellijk spreekt. Maar ook
dit brengt ons geen stap vrder. Dan toch vrplaatst men de quaestie
slechts. Men acht dan dat schoon is, wat ons schoonheidsgevoel
weldadig aandoet, maar laat nog altoos de vraag open, wat dit
schoonheidsgevoel is. En hir staan we weer voor dezelfde raad-

selen. Waarom doet harmonie, juiste proportie en zuivere rythmus
cns weldadig aan ? We hebben aan onszelf dit alles niet ingeprent.
We mogen het ontwikkeld en door oefening juist wrkend hebben
emaakt, maar al kunt ge een roos door kweeking in soorten ont-

wikkelen en fijner soorten in het leven roepen, ge moet toch erst
ole roos hebben, en die roos hebt niet gij gemaakt, maar schiep God.
Door van het schoone op de gewaarwording van het schoone ovr te
pan, gaat ge wel van het voorwerpelijke op het onderwerpelijke, van
het objectieve op het subjectieve over, maar het raadsel blijft wat het
was. Ten slotte toch komt 't dan hirop neer, dat God niet alleen
het schoone schiep en in zijn schepping liet doorstralen en uitschijnen,
maar dat hij bovendien nog dit tweede deed, dat Hij in óns schiep
den zin, den smaak, het gevoel om dat schoone te zien en te hooren,

let in ons op te nemen, het schoon te vinden en van dat schoon
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te genieten. lets wat daarom vooral zoo strk spreekt, omdat deze
zin en smaak lang niet in alles even strk uitkomt, aan den een

slechts poovertjes en aan den andr zeer ovrvloedig is gegeven, en
bovendien lang niet in allen op gelijke wijze wrkt. Reeds het

bekende spreekwoord : de gustibus non est disputandum, d.w.z. wiens
smaak, bij vrschil van smaak, de beste is, kan niemand uitmaken,
hoezer een stellig ten deele onjuiste zegswijze, heeft dan toch dit
ware in zich, dat ze het verschil van smaak strk doet uitkomen.

Zoo blijft het mysterie. We nemen allrlei dingen waar, die zich
aan ons vrtoonen, en waarin iets schoons zich aan ons voordoet,
en daardoor ontvangen we een gewaarwording van het schoone,
die aan het hooge schoon beantwoordt en het in zich op kan nemen;
maar ten slotte is een ontleding van het schoone, waardoor het ons
duidelijk zou worden, waarin dan nu het schoone zelf bestaat, on-
denkbaar. Zelfs de maat van het menschelijke speelt hirbij een
zoo groote rol. Om een schildrij, om een landschap, om een
gelaat in zijn schoonheid te genieten, moet ge r op een bepaalden
afstand van staan. Staat ge te ver af, zoo vrflauwt de gewaarwording

en spreekt het schoone u niet mer zoo toe ; en komt ge r te

dicht bij, dan vat ge de eenheid niet mer, en ziet wanvormen.
Een gelaat door een vrgrootglas bezien, toont u buidvlakken met
haren r in, maar geeft u geen indruk van het gezicht. Een stem

mag niet te zwak zijn of ze mist klank, maar ze mag ook niet te
hard zijn, of ze wordt schreeuwrig. De noodige proportiën liggen
dus niet alleen in het schoone zelf, maar ook in de verhouding

waarin het tot ons en wij tot het voorwrp staan. Kortom, r herscht,
waar wij het schoon gewaar zullen worden, de maat van het
menschelijke. Al wat die maat te buiten gaat, moge in het verhevene
een ander schoon doen opleven, maar veel mer nog doet 't al den
indruk van het schoon voor ons teloorgaan. Ook die maat van
het menschelijke nu is niet door den mensch uitgevonden noch
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v erzonnen, maar we vonden die maat en we zijn r aan ondrworpen,
r iet alleen bij het schoone in de kunst, maar ook bij het natuurschoon.
Ware ons oog anders dan het is, we zouden geen schoon in de
natuur zien. De natuur is aangelegd op ons oog, en ons oog op de
natuur. Beiden hooren bijeen en staan met elkandr in vrband, en
wederom is 't alleen God die en die natuur en in ons het gezicht
en het gehoor geschapen heeft. Hoe men het dan ook wende of
keere, of men zich vastklemt aan het objectieve schoon of mer
den nadruk legt op onze gewaarwording en waarneming rvan,
altoos is het weer God die beiden schiep, die het schoone in het

liven riep en er onze zintuigen op inrichtte, en altoos komt het
dus weer uit bij de vraag, wat het is, dat God de Heere hirmede
v erwezenlijkt heeft. En kan dit mu niet andrs zijn, dan het afschijnsel

v uo zijn eigen heerlijkheid, dat in zijn creatuur en in onzen geest
iu schijnt en er van uitstraalt, dan hangt het schoone onmiddellijk
n et het Wezen Gods saam, en is evenals het Wezen Gods voor

o ns ondoorgrondelijk.
Is nu onze God in zijn majestueuze goedrtierenheid nog verder

gegaan, en heeft Hij ons niet alleen het schoone in zijn natuur

getoond en ons den zin voor het schoone ingeprent, maar heeft Hij
daarenboven nog aan enkelen de gave geschonken, om zelf op het
schoone vat te krijgen, en bovendien nog de gave vrleend, om
zelf schoon te procudeeren, dan is dit de kunst, en treedt alzoo
d kunstenaar op. Doch in de kunst en in den kunstenaar staat ge
v1/4 eer voor hetzelfde mysterie. De mensch verzint niet zelf iets, dat
h j voor schoon zal houden, en als kunst zal eeren, maar er heeft
it heel ons menschelijk geslacht een Goddelijke actie plaats, waaruit
de kunst opkomt en de kunstenaar geboren wordt. Het gaat hier
a les in het rijk der verborgenheden toe. Niemand kan zeggen, hoe

e m man van hooge kunst de gave daarvoor zich eigen maakte.
Bij dit zich eigen maken blijkt telkens oefening slechts zijdelings
mede te werken, maar de wezenlijke aandrift er toe, het vrmogen

e r toe, de gave er voor, hem te zijn ingegeven. En dit niet alleen,
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het is niet enkel de gave die de kunst in den kunstenaar mogelijk
maakt, maar ook bij de ontplooiing van zijm kunstgave is het gestadig

een hooger inspiratle die tot het kunstwrk aandrijft, en tot het

kunstwerk bekwaamt; ja zelfs blijkt gedurig, dat, hoe beslistr die
inspiratie is, des te grootr ook het kunstvermogen aamwast en
uitkomt. Reeds de Grieken rkemden die inspiratie aI, brachten ze

op de Muzen over, zondr aan God te denken, maar ook in die
Muzen eerden ze dam toch bovenmenschelijke wezens, die, in het
bezit van het schoone, tevens de gave bezaten, om de kunst van

het schoone in memschem over te plamten en hun im te premten.
Een voorstelling die, uit de oude mythologie overgenomen, onder
den invloed van het klassieke Humanisme zelfs Christenzangers

verleid heeft, om niet rechtstreeks aan God, maar aan de denk-
beeldige wezens dr Muze de eere te gevem. Zelfs het Gierusalemma
liberata vangt met 0, Musa tu, que di caduqui allori aam, em ver-
plaatst u weer im de Grieksche voorstellimg. Toch was dit slechts
een overgeleverde vorm, en steeds bedoelden de Christenzangers
wel degelijk, hun God voor de hun verleende gave te danken, en

in Zijn inspiratie de kracht voor hun Iied te zoeken.
Het komt hier alzoo alles uit een verborgen, mystieke wreld op.

Het natuurschoon is het afschijnsel van Gods herlijkheid in zijn

schepping, de inschijning en uitstraling vam het herlijke van Gods
Werk in zijn creatuur. Evenzoo komt uit de wereld dr verborgen-
heden de gave in den mensch op, om 't schoone te kunnen waar-
deeren en te genieten. En niet mindr komt ten leste uit die vr-
borgen, mystieke wreld de kunstziel op waaruit het kunstenaarsgenie
zich omtplooit. De kunstenaar is er mee geboren, en alleen Goddelijke
inspiratie drijft hem aan om zijn kunst te produceeren, ook al bIijft
het oog van den kunstenaar voor het wrk Gods hier geheel ge-
sloten, em al beeldt hij zich im, gave en inspiratie uit zichzelf te
hebben. In dit alles mu beweegt zich 't schoone en het schoone

wordt r door bewogen ; maar wat we ook als kenmrken van dit
schoone bijeenvoegen, het schoone zelf blijft iets ondoorgrondelijks
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n onkenbaars. Een mysterie uit de Goddelijke volkomenheid, dat

we eeren, genieten en waaruit we produceren kunnen, maar zonder
fat iemand ooit zou kunnen zeggen, wat het schoon zelf is.

V.

Ons Schoonheidsbesef.

En ik zeg u, dat ik van	 aan niet
zal drinken van deze vrucht des wijn-
stoks, tot op dien dag, wanneer ik
met u die nieuw zal drinken in het
koninkrijk mijns Vaders.

MATTH. 26 : 29.

E drang naar het Schoone is ons dan ook niet uit de
natuur toegekomen, maar uit wat God als aanleg in ons
schiep en door inspiratie in ons opwekt. Hiermede is

vivIR94(ka. niet ontkend, dat het natuurschoon hierbij meê kan
werken, maar zelfs in zwakken vorm kan toch nooit gezegd, dat we
aan de natuur ons schoonheidsbesef danken. Zelfs zouden we zomder

dit eigen, ons ingeprent schoonheidsbesef niet weten wat
natuurschoon was. Altoos moet deswege aan onze gewaarwording van
het Schoone een zelfstandig karakter worden toegekend. Dit komt
vooral sterk uit, zoo we letten op het hoogr Schoon, dat ons in
de heerlijkheid wordt aangekondigd. Hieruit toch blijkt, dat we een
schoonheidsbesef bezitten, dat in zijn volle werking zelfs boven het
schoonste schoon der natuur uitgaat en naar een hoogr schoon,
geI jk onze berijming 't uitdrukt, naar een „hooger schoon dan
Sal mon ooit kon geven", grijpem doet. Er is alzoo met omdrscheiden
gra den in die wereld van het Schoone to rekenen, en de hoogste
gravid van het Schoone wordt dan uitgedrukt door heerlijk. Tevens
stelt deze klimming in het Schoone tegelijk de mogelijkheid van
daling in graad, en zoo op die klimming als op die daling is onder-
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scheidenlijk de aandacht te vestigen, nu we leven op een wereld,
waarover de vloek om dr zonde wil uitging. Zoo staan we hir
voor twee vragen. De eerste is, of de mensch in het paradijs

bestemd was om tot hooger Schoon dan het Paradijs geven kon, op

te klimmen ; en de tweede, of zonde en vloek stoornis in het
Schoome van deze wereld bracht, en zoo ja, welke dan hier de

Kalharsis is ; d.i. de genezing dr toegebrachte wonde.
Wat volkomen is kan zich ontplooien, maar leent zich niet tot

ontwikkeling. Dit geldt van al Gods deugden en eigenschappen, en
zoo ook van de herlijkheid, waarmeê Hij zich bekleedt. In het
Schoone is een excelsior denkbaar, het kan toenemen en winnen ;
in de heerlijkheid daarentegen is geen wasdom of toeneming, ze is
wat ze is, en blijft dat eeuwiglijk. Dit hangt saam met het alge-

meene ondrscheid tusschen deze bedeeling en de toekomende.
In deze bedeeling geeft de plant het beeld van alle leven erst
het zaad, dan de kiem, daarna de halm en ten Ieste erst de are.
Ook in het paradijs vinden we dit zoo aangegeven. Nog eer er van
den val sprake was, reeds onmiddellijk na de schepping van dem
mensch, ontvangt deze van zijn God geen mindre roeping, dan

om zich te vrmenigvuldigen, de aarde te vrvulIen en haar aan
zich te ondrwrpen, em wel zoo, dat de mensch herschappij zou
rIangen over al wat zich op de aarde of in de wateren bewoog.
De paradijstoestand is alzoo niet op eenmaaI of en voIein d. Ook

al blijft het paradijs 's menschen deel, hij zal zich hebben in te
spannen zijn sluimerende krachten te omtwikkelen, en zoo een
hoogre harmonie van al het geschapene in het leven te roepen,
dan hij bij zijn schepping vomd. Die trek van ontwikkeling en groei
is den mensch ingeschapen, en spreekt zich reeds in zijn geboren
worden als hulpeloos kindeke, om erst alIengs tot man te worden,

op het nadrukkelijkst uit. Voor wat het schoom aangaat, beyond
zich de eerste mensch in een schoonen lusthof, die alle nu nog
aanwezig natuurschoon ovrtrof, maar tegeIijk droeg de mensch een

dorst naar nog hooger schoon in zich. Hoezeer hij geschapen was
33
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in het paradijs, lag toch zijn bestemming nóg hooger, t.w. in het
rijk der heerlijkheid, en het besef van die aanhoorigheid tot een
11óg hoogr orde van het Leven sprak onmiddellijk. Als Henoch
wordt weggemomen, is dit niet om vrlies aan schoonheid te lijden,
mar om, voor wat het schoone betreft, in nog rijker wereld van

het schoone ovr te gaan. Er waren alzoo in het paradijs twee

gegevens, eenrzijds de schoone mensch in de schoone natuur, maar
ook andrzijds in dien schoonen mensch een profetie van een nóg

hoogr schoon, dat door den naam van heerlijk van het aardsche

choon wordt ondrscheiden.
Denken we ons nu een oogenblik, gelijk we bij een quaestie als

eze altoos doen moeten, dat de zonde miet ware uitgebroken,

n de vIoek geen wonde in dit aardsche schoon geslagem had, dan
zouden we dus dezen toestand hebben gehad, 1o. dat het schoon
N an het paradijs in ongebroken glans schittrde, maar als een schoon

N an lagre orde ; 2o. dat de mensch in dit paradijs de vatbaarheid
ezat om dit paradijsschoon te genieten, maar dan met in zich den

Borst naar een hooger schoon ; en 3o. dat die volmaaktheid van
het schoone niet in het paradijs maar bij God was, en dat de
mensch, zonder te sterven, in die wreld van het volmaakte schoon
z Du zijn overgegaan. Jets wat daarom van zoo groot belang is,
omdat de opvatting van de kunst r door wordt beheerscht. Van
oudsher toch deed zich een richting gelden, die de hoogste kunst
en het echte wezen der kunst daarin zocht, dat de mensch het
natuurschoon nabootste ; en dan nog wel niet eens het natuurschoon

van het paradijs, maar wat r na dem vIoek aan schoomheid in de
natuur overbleef. Maar even beslist is telkens, zoo dikwijls deze
tlheorie in de nabootsing aan het woord kwam, door hoogr kunst-

gevoel daartegen protest ingediend ; en men behoeft slechts de
muziek in de natuur in het ruischen van de beek, in het loeien
van dem wind, in het dreunen van den dondr em in den zang van
het vogeIenheir te vrgelijken met wat de tonenwereId aam den
mensch in stem en muziek wist te ontlokken, om aanstonds de
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onhoudbaarheid als bootste de kunst slechts de matuur na, helder
im te zien. Met name bij de beeldende kunst em de schildrkunst
moge de natuur aan de kunst onschatbare diensten bewijzen, en
moge vrwaarloozing dr natuur zich altoos bittr wreken, toch

gaat alle hooge kunst boven de natuur uit, en vindt haar oorsprong
niet in de natuur, maar in den Schoonheidsdrang dien God den
mensch inschiep.

Bij lagre omtwikkeling moge het aardsche schoon den mensch
kunnen bevredigen, hoe mer de mensch zijn wezen ontplooit, des
te meer begint de dorst naar een nog hooger genieting te spreken.
Men voelt dit op het schoonst in de bede van Jezus : „Verheerlijk
mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, er de wreld
was." Krachtens zijn menschwording behoorde Jezus gedurende de
33 jaren zijns levens tot deze orde der dingen. Hij genoot het
schoone dat in deze wreld was overgebleven. Denk slechts aan

wat hij van de leliën uitsprak, dat Salomo in al zijn herlijkheid
niet bekleed was geweest gelijk één van die. Maar de dorst naar
het hoogre schoon was niet tot zwijgen te brengen. Reeds op
Tabor genoot hij dit in zijn vrheerlijking. Toch ging het weer
onder in Gethsemané en op Golgotha. Maar eer hij den Iijdensweg
insloeg, drong hem de dorst naar herlijkheid, om 't van den Vader

of te bidded, dat hij wer in mocht gaan in hemelsche herlijkheid.
Nu is de woordenkeus, om het aardsche schoon, het hemelsche

heerlijk te noemen, niets dan een taalonderscheiding. Of ge spreekt
van 't schoone, 't vrhevene, het majestueuze, of van het herlijke,
ge handelt van eenzelfde zaak, maar in vrschillende gradatiën.
Het is al te gader afschijnsel van de majesteit Gods, maar de eene
maal in flauwr, de andre maal in heldrder schijnsel, en ten
slotte in zijn voleinding. Slechts doet de afzondrlijke benaming
van „heerlijkheid" dienst, om ons wel te doen gevoelen, dat er

niet slechts een klein verschil tuSschen beide uitingen van het
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schoon bestaat, maar dat het schoon hier op aarde slechts in zwakken
glans en op zwakken toon geeft te verstaan, wat de voleimde
schoomheid van het Herlijke bij onzen God is. Even duidelijk

spreekt Jezus dit uit bij de instelling van het Avondmaal, als hij
betuigt niet mer van deze vrucht des wijnstoks te zullen drinken,
totdat hij die nieuw zal drinkem in het Koninkrijk zijns Vaders. En
nog sterker komt dit uit in de teekening, die im de Openbaring
ons gegeven wordt van het nieuwe Paradijs, als r staat dat r
;een Licht der zon mer zal zijn, noch afwisseling van dag en

nacht, en dat r boomen des levens zullen zijn, die hun vrucht
su llen geven in elke maand, alzoo twaalf maal elk jaar. Uitdruk-
dngen, die natuurlijk niet letterlijk zijn op te vatten, maar die dan
toch strekken, om ons het denkbeeld te geven van een voleind

natuurschoon op de nieuwe aarde ondr den nieuwen hemel, en
om te doen uitkomen hoe dit toekomstige natuurschoon alle
;choonheid van het paradijs, waarin God den mensch schiep, nog
'Terre zal ovrtreffen. Ook wat ons bricht wordt over de verheer-
lijking van den mensch leidt tot gelijke uitkomst. Te midden van
het natuurschoon in het erste paradijs was er niets schoonr dam de
mensch zelf, in zijn gelaat, in zijn lichaamsbouw, in geheel de uitdrukking
van zijn wezen. Toch betuigt de apostel ons, dat in de toekomst
het schoon van dem mensch tot nog veel hooger schoon zal opklimmen.
Christus is nu in de herlijkheid, voor wat zijn lichaam betreft.
Reeds op Tabor had die heerlijkheid geblonken, en als Christus
op den weg naar Damascus aan Paulus en op Pathmos aan Johamnes
rschijnt, ontbreken aan den schrijvr de woorden, om ons den

i ndruk wer te geven, dien de aanblik van deze heerlijkheid van
([en Christus bij zijn verschijning op hem maakte. En nu wordt
ons in stellige bewoordingen aangezegd, dat in de opstanding der
d ooden ook het lichaam dr gezaligden tot die hoogere schoonheid
z ich ontplooien zal, en dat Christus „ons vrdrfelijk lichaam in
erlijkheid gelijk zal maken aan zijn vrherlijkt lichaam, door de
racht waarmee hij ook alle dingem aan zich zelven ondrwrpen
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kan". Met het schoon waarmee de mensch geschapen wrd, behoorde
hij tot de orde der dingen, gelijk die im het paradijs met zijm
voorloopig schoon was ingesteld ; maar in de eeuwige toekomst
zal hij bekleed zijn met een lichaam, dat in schoonheid het paradijs-
schoon verre te boven gaat, en dat aansluit bij de orde dr dingen
gelijk ze in de heerlijkheid is. Johannes betuigt dan ook : „We
zullen hem gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is."
Ware nu den mensch in het paradijs geen hooger schoonheidsbesef
ingeschapen geweest, dan wat paste bij het schoon van het paradijs,
zoo zou zijn besef in dit paradijsschoon tem voIIe bevredigd zijn
geweest. Maar zoo was het niet. In zich droeg de mensch van meet
of de dorst, het voorgevoeI van een nog veel hoogr schoon ; en
het is juist hieruit, dat de kunstaandrift in den mensch is opgekomen.
Zijn kunstaamdrift kon er niet in berusten, om slechts na te bootsen
wat hij zag en beluisterde. Hij wilde boven het reëele uit. En juist
hiruit werd de kunst in haar edeIer opvatting geboren.

Juist dit geloof aan een hooger schoon, dan deze aarde biedt,
heeft intusschen bij anderen het denkbeeld gewekt om aan hetgeen
deze bedeeIing te aanschouwen geeft, aIle schoon te ontzeggen.
Vooral Plato ging hierin voor. Wat we in de natuur aanschouwden,
was z. i. niet het wezenIijke, het wrkelijke, maar slechts afdruksel
van de ideeënwereld die bij God was, en wat we hier waarnamen
was hirvan slechts een uitrst gebrekkige, eer leelijke dan schoone
afdruk. Dit wekte tegenzin tegen het aardsche schoon en afkeer
van de kunst, en miet vrzwegen mag worden, dat in de oude
Christelijke Krk deze afkeer van de kunst nawerkte, en dat na de
Reformatie in puriteinsche kringen gelijke afkeer wer opkwam.
Toch sproot dit Iaatste uit een geheeI ander motief voort, dan Plato
aangaf. PIato rekende niet met den val, trwijl bij de oudste Christenen
en bij de Puriteinen juist dit geheeI nieuwe eIement den blik op
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de wereld van het schoone bepaalde. Zelfs de ongeloovige kunstenaar
kan niet loochenen, dat de natuur, hoe schoon ze ook zij, „gleichsam

bedeckt ist met Wundmulen, die der Mensch selbst von seinem
Vorfahren im Kampf mit den Individuen um's Dasein davongetragen
hat, denn nicht alle Wunde heilen ohne Narben ;" wat kort saam-

gevat de erkentenis inhoudt, dat het natuurschoon in en om den
mensch bedekt is met womden, die mem nog hrkennen kan, in
woverre womden vaak miet genezen zonder een litteeken achtr to

aten. Nu vat de Schrift dit nog veel dieper op. Ze spreekt ons van
en paradijs dat eens in schoonheid blonk, maar sinds vrdween,

en  van een vloek die door de zonde en om der zonde wil ovr
Glen mensch en over de natuur gekomen is. Al aanstonds in de
erschijning van den mensch zelve spreekt dit overduidelijk. Er zijn

ja nog schoone mannen en schoone vrouwen, maar ze komen slechts
als uitzondring voor. Wie in gedachte de 15OO millioen bewonrs
d ezer aarde voor zijn verbeelding laat voorbijgaan, ontvangt veeleer
een pijnlijken indruk van de gestalte waarin thans oms geslacht
op deze aarde omwandelt. Er zijn de vrdorvenen door eigen zonde,

er r zijn r die in hun lichaam nog de nawerking van de zonde
van vroegere geslachten omdragen. Geheele stammen im Afrika
voorah, maar ook onder de Aziaten, hebben alle menschelijk schoon
ingeboet, en zoo ge in een krk of in een vergadering van menschen,
waar ook, met eenige nauwkeurigheid de gelaatsuitdrukking der
saa mgekomen nagaat, krijgt ge geen andenen indruk, dan dat het

sch oon in het algemeen genomen van ons is geweken. Bij het
jonge kind is dat nog beter, en eenige jaren houdt dat betre nog
aar ; maar als de leeftijd khmt, neemt het al af, en wie ooit een
bestjeshuis of gesticht voor oude mannen en vrouwen bezocht en
zich dan afvroeg: waar is het paradijsschoon gebleven, zou niet
aneers dan een indruk van teleurstelling met zich wegdragen. En
toch, hierop vooral moet gelet, want de mensch is het hoofdcreatuur
op aarde, en toen Adam en Eva vóór den val in het paradijs
omwandelden, was r geen hoogr natuurschoon dan van dien
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man en van die vrouw. Toch bleef het hier niet bij. De vloek, dien
de zonde over deze wereld bracht, heeft niet alleen den mensch
zelf aangegrepen, maar ook de wreld om hem heen. Reeds wezen
we op de woestijn, die in haar droeve dorheid het verlies van de
schoonheid van het leven zoo welsprekend droef uitdrukt. Met
onze duinen, en met een streek als de Veluwe, voor zoover ze
onbewoond is, staat het niet anders. Machtig veel schoons is r
nog in de natuur ovrgebleven, en de zon geeft nog altoos haar
ongebroken schijnsel, haar glans en haar levenswarmte, maar telkens
stuit ge, naast hetgeen u door schoonheid boeit, op vrstoring en
vrwoesting. Tot in de planten- en direnwereld is deze vrstoring
doorgegaan. De roos van Saron en de leliën, waarvan Jezus sprak,
zijn mog altoos womderschoon, maar r zijn ook onooglijke pIanten
evenals menschen, wanstaltige visschem en onoogIijke diren.
Brggroepen mogen vrheven zijn door de rotsformatie, maar hoe
hooger ge komt, hoe meer de woestheid u aangrijnst. De natuur
is op verre na niet mer wat ze in het paradijs was. Haar schoon
is ingekrompen, is verflauwd, is emger dan eertijds beperkt, en schier
op elk punt kunt ge de uitwerking van den vloek nawijzen. Zelfs
in de wereld der geluiden en der tonen gaat dit door. Het brullen
van den Ieeuw blijft indrukwekkend, de nachtegaal zingt schoon,
maar hoeveel geluiden geven alIerlei dieren niet uit, die u eer
afschrikken ; en zeIfs het geratel van den donder, hoe indrukwekkend
en verheven het ook zijn moge, het is niet schoon. Dit nu voelt
de mensch, in wien het schoonheidsbesef nog krachtig genoeg
wrkt. Want wel is het zoo, dat ook het schoonheidsbesef in den
mensch schade leed en vrzwakte, zoo zelfs dat de kunstzin bij
vrreweg het grootr deel dr menschheid nauwelijks mer meespreekt,
maar iets er vam bleef dan toch zelfs bij de massa nog ovr, zij 't
ook veelal bedorven. En wat vooral hier moet opgemerkt, het heeft
Gode behaagd, dien kunstzin, dat schoonheidsbesef, dat in de
meesten wegvloeide, in enkele kringen van mannen en vrouwen
van talent nog zoo krachtig to doen opleven, dat ze, als waren ze
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nog kindren van het Paradijs, met hun eigen besef vrre boven
hetgeen de natuur aan schoon biedt, uitgaan.

We komen alzoo tot dit resultaat, dat r in het menschelijk
uchoonheidsbesef en in 's menschen kunstzin tweeërlei is, dat hem
naar hooger doet grijpen, dan de natuur biedt. In de eerste plaats
I eeft hij dorst naar en voorgevoel van het hoogre schoon, dat in
ce Heerlijkheid schittert, en dat hem, krachtens die aandrift, iets
hoogers en beters doet zoeken dan eenig creatuur in deze wereld
hem geven kan. En in de tweede plaats, dat het schoon van onze
e gen natuur en van onze wereld schade leed door den vloek, en
(tit dit den mensch naar het oorspronkelijk paradijsschoon doet
teruggrijpen. Komt uit dit tweeërlei motief nu de kunst op, dan
zi ge duidelijk, dat een kunst die enkel wil nabootsen wat de
natuur thans nog biedt, geen kunst in echten, hoogeren zin is ; dat
de kunst veeler niet alleen boven het gebrekkige van het natuurschoon
wil uitgaan, maar bovendien nog grijpt naar een nóg hooger schoon
dan zelfs het paradijs bood, en dat alzoo edeler kunst een
aandrift van God in den kunstenaar is, om vet boven het be-
staande een hooger iets te toonen en te doen smaken, en die juist
daardoor het edeler kunstgenot schenkt. Zelfs komt zoo eerst het
begrip van oms kunnen in de kunst tot zijn volle recht. De mensch
vindt zich met een dorst naar een hooger schoon geplaatst in een
wreld, die hem slechts een lager orde van het schoone te zien en
te t eluisteren geeft. Hiruit ontstaat een strijd tusschen wat in zijn
geest hem drijft en de wreld waarin hij zich bevindt. Die wreld
wil dien hoogeren dorst in hem smoren, die edeler aandrift in hem
tot zwijgen brengen, en juist hir gaat hij tegen in. Daartoe is een
mac it, is een vermogen onmisbaar, dat hem in staat stelt zijn
innerlijke wereld over die uitrlijke wereld te doen triomfeerem. Kan
de mensch dit ? En nu toont de Kunstenaar zijn kunnen, en doet het,
en schept in vormen, tinten, tonen en actie een eigen wreld, waarin hij
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zich boven het bestaande verheft, en het bewijs levert, dat zijn inner-
lijke drang geen wrk van verbeelding of verzinning was, maar dat
hij reëele krachten en vrmogens bezit, om een hooger iets te reali-

seeren, dan deze wereld den mensch biedt. Natuurlijk is hier alleen
sprake van die ware kunstgaven, die in een scheppend kunstenaar
schitteren. Achtr hem aan komen dan de kunstenaars, die het van
hem door oefening Ierden, om iets soortgelijks, van mindr gehalte,
te produceeren. Achtr dezen komen dan wer de muzikanten die
spelen, de volkstribunen die boeiend spreken, de spelers voor ver-
maak die piano, orgel of viool hanteeren kunnen. En eindelijk,
achter dezen, weer zij, die zelf niets produceeren, noch ook zelf
uitvoeren, maar althans de gave bezitten, om het kunstwerk te ge-
nieten en te waarderen. Maar altoos blijft alleen een scheppend

genie in den kunsttempel de hoogepriestr ; zijn de producenten van
lagere orde hoogstens de priesters ; en zijn al de ovrigen slechts
de koorknapen en levieten, die het outr bedienen ; een kring, die
zich bij toenemende volksontwikkeling wel steeds uitbreidt, maar
toch bovem den rang van den koorknaap nooit uitkomt.

Zoo nu genomen is de kunstwereld een bezielende en verheffende

verschijning in het menschelijk leven. Zoo toch ligt er in die wereld
profetie van onstrfelijkheid, en van een rijke toekomst die ons wacht,
en niet mindr het getuigenis dat er buiten en boven deze wereld
nog een ander iets bestaat, dat in adel-hoogheid ons aardsche Leven
zer vrre te boven gaat. Zelfs higt er iets heiligs in, zoo dikwijls
uit die kunstwereld een streven en pogen uitgaat, om de verder-
ving die de vloek aanbracht, te boven te komen, en al ware het
slechts het paradijsschoon terug te roepen. Natuurlijk zou dit veeI
sterker spreken, zoo wie in die wereld der kunst den toon aan-
gaven, zich van het werk Gods in hun geest steeds heldr bewust
waren, hirvoor uitkwamen, en uit nooit eindigenden dank saam
zich het doel voor oogen stelden, om in hun kunstwrk dien God
te vrheerlijken. Maar juist dit is vaak niet het geval. Een wezenlijk

schoone vrouw ontving haar schoonheid, geIijk vanzelf spreekt, van
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haar God ; maar toch ziet men telkens, dat zulk een vrouw deze
schoonheid voor zich zelve rooft, er zelve trotsch op gaat, r zelve
in wil schitteren, en niet zelden juist door haar schoomheid van
haar God en zijn eere vervreemd wordt. En geheel ditzelfde neemt
ge telkens in de kunstwereld waar. De toejuiching die haar talent

ontmoet, schept voor haar een vrzoeking waarin ge haar telkens
ziet bezwijken. Een wondrschoone zangeres heeft haar stem van
haar God in haar schepping ontvangen, maar de wreld die haar
hoort, denkt bier niet aan. Het is het publiek alleen om het
hooren vam dien prachtigen klank te doen. Em hoort het dien dan,
dan jubelt men mee, dan offert men zijn goud, dan is men over-

dadig in lof, in toejuiching en in applaudissement, en wordt heeI
de beschaafde wereld door, de lof van zulk een wondere zangres
bezongen. Overal wil men haar hebben. Overal moet ze zingen. Men
roept haar, zoo ze in Amerika geboren werd, naar Europa, en lokt

zoo ze een Europeesche is, naar Amerika. En onder dien lof
bezwijkt in haar zelve zoo vaak het teederder besef, en haar God
wordt vergeten. We zeggen niet, dat dit altijd zoo is; er zijn ook
tier uitzonderingen; maar dat het in den regel zoo gaat, kan moeilijk
geloochend worden. van God komt ons alle kunst, dien naam waard.
Ze is een gave van God niet alleen aan den kunstenaar, maar in

hem aan ons geslacht geschonken. Doch het verheerlijken van den
Naam des Heeren in de kunst is, mer zelfs dan vroeger, aan heel
haar optreden vreemd. De kunstwereld sluit zich op in zichzelf, en
daardoor maar aI te vaak van God af. Maar zelfs dit mag er ons
nooit toe verleiden, om over de kunst als zoodanig een verwrpend
oordeel uit te spreken. Als verschijnsel in ons menschelijk leven

blijft ze een genadegift Gods, juist zooals we den zang van de

nachtegaal hoogschatten, niet omdat de nachtegaal God bedoelt,
maar omdat wie God kent weet, dat Hij alleen aan de nachtegaal

dien wonderen slag ingaf.
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VI.

Het schoone en de zonde.

Omdat zij, God kennende, Hem als
God niet hebben verheerlijkt of ge-
dankt; maar zijn verijdeld geworden
in hunne overleggingen, en hun onver-
standig hart is verduisterd geworden.

Rom. I :21.

00 heeft dan heimwee naar het hoogste Schoon, dat in
het rijk der heerlijkheid schittert, 's menschen kunst
bezield, en de drang om de schoonheid verwoestende

gevolgen van zonde en vloek wer te boven te komen,
gaf haar nieuwe aandrift. Jammer slechts, dat er anderzijds ook van
de zonde een maar al te sterke invloed, en wel een verderfelijke
invloed, op de kunst zelve uitging. Dit kon niet anders. Voorerst
toch is de zomde een gif, dat niets spaart, doch door alles heen-
vreet, en ten andere is aan de kunst een zinlijke kant. De samen-
hang tusschen de kunst en de afgoderij is dan ook onloochenbaar,
en gedurig weer komt het uit, gelijk de aposteI het betuigd heeft :
Het schoone van het Goddelijk werk straalt u uit de Schepping toe
en leidt u tot God op; maar als ge, God kennende, Hem als God
niet eert, dan wordt ge verijdeld im uw geestelijke actie, en vrvalt
ge van kwaad tot ergr ; of gelijk hij letterlijk zegt : „Omdat ze,
God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt,
zijn ze verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onver-
standig hart is verduistrd geworden" (Rom. 1 21). Op zich zelf
zoudt ge verwacht hebben, dat de kunst zich met het vrome ver-
smolten zou hebben, will in beide een hoogre inspiratie wrkt, en
in beide die inspiratie eenzelfden oorsprong heeft in den Vadr der
geesten. Maar toch bleek dit andrs, en niet alleen andrs naar

menschelijke opvatting, maar ook naar Gods bestel. Twee feiten
sprekem hiervoor sterk. Het eerste is, dat de uitvinding der muziek-
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instrumenten, naar luid van Gen. 4: 31, niet plaats heeft ondr de
nakomelingen van Seth, maar onder die van Ken. Aan Lamech's
naam is de eerste vermelding van het opkomen van een maatschap-
pelijk leven onder menschen verbonden. vooral drie zijner zonen,
Jabal, Jubal en Tubalkai n, doen groote dingen. Jabal vindt het wonen

in tenten uit. Tubalkain brengt het zoover, dat hij de kunst verstaat
om koper en ijzer te smeden, wat ook voor ons ondrwrp van

gewicht is. En Jubal vindt harp en orgel uit. En aan dit eerste op-

mrkelijk feit sluit zich later een tweede van gelijke strekking aan,
hirin bestaande, dat als op Sion de Tempel van Jehova zal vr-

rijzen, de bouwmeester van dezen Tempel uit het heidensche Tyrus
moet worden geroepen. Hiram, die van heidensche afgodentempels
zijn bouwkunst heeft geleerd, moet als een ander Lamech's kind
-mar Jrusalem komen, om 't reuzenwerk, dat Salomo ondernam, te
Moen gelukken. In Israël was zulk een man niet. Nu bewijst dit
vanzelf in het minst niet, dat kunst en vreeze des Heeren niet saam
k unnen gaan, maar wel blijkt r uit, dat de kunst ook zonder vroom-

heid zijn kan, en dat het bestel Gods, gelijk dit in de historie
spreekt, veelal zelfs de vreeze Gods van de kunst gescheiden hield.
Cat juist Jubal harp en orgel het eerst bespeelt, is naar hooger be-

schikking. Jubal had dit niet uit zich zelf. En ook dat in Salomo's
dagen de heidenen virtuosen, wat de bouwkunst aangaat, im hun
m dden hadden, terwijl Israël van zulke coryphéëen in de bouw-
kunst ontbloot was, liep vanzelf alzoo krachtens geheeI den loop
der historie. lets wat te sterker spreekt, omdat het optreden van
Bezaleël en Aholiab bij het bouwen van den Tabernakel toont, hoe
Gcd zeer goed ook in Salomo's dagen onder Israël kunstenaars van

hoog talent had kunnen vrwekken. Dat de Here dit niet deed is
da rom van beteekenis, en verklaart het ons, hoe eenerzijds de
tro uwe dienarem des Heren zoo telkens een beslist vijandige hou-
din g tegenover de kunst konden aannemen, en hoe andrzijds de
kur st onder menig yolk tot hoogen bloei kom geraken onderwijl
het volksleven van God vervreemd was. We komen op de vrhou-
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ding tusschen Religie en Kunst nog trug, maar toch moet hir
reeds vastgesteld, dat de kunst van meet af een eigen zelfstandige
positie inmam, en zich aanstonds veel rijker en rijper ontplooid heeft juist
bij dat deel van ons geslacht, dat zich van God vervreemdde, dan bij het
veel kleiner deel dat aan zijn God vasthield. De keer door Christus
hierin teweeggebracht, komt later ter sprake; hier is 't er ons shechts om
te doen, wel te doen uitkomen, dat de Kunst zich al spoedig van

den steum dien de vroomheid haar bieden kon, losmaakte, en juist
daardoor te sterker in de verzoeking kwam, om zich door de inge-
slopen zonde te laten vergiftigen. Wel is waar heeft de kunst ook
onder de heidensche volken zich eeuw na eeuw aan hun tempels
en hun eeredienst vastgeklampt, maar deze afgodische eeredienst
ging zelf van een valsch standpunt uit, was in beginsel Godverzaking
en menschverheerlijking, en de uitkomst heeft dan ook getoond,
hoe- zelfs de eerste begrippen van kuischheid en zedelijkheid ten
slotte in deze eerediensten met voeten getreden zijn. Gerekend
naar onze tegenwoordige vrhoudingen kan men zeggen, dat de
kunst van meet af een wereldsch karakter aannam in tegenstelling
met het geestelijke, en dat waar de kunst in het heilige binnendrong,
ze tot in het heihige het geestelijke door het zinnelijke poogde te

verdringem. Ge moogt daarom niet zeggen dat er in Israël geen
kunst was, want de psalmodie in Israël stond zelfs zeer hoog, zoo hoog
dat het te betwijfelen valt, of ze ooit zou kunnen overtroffen worden,
en ook op de muziek in den Tempel wordt in de Schrift, en met
name in de Psalmen, telkens ernstige madruk gelegd. Vooral de
laatste psalm die den bundel sluit, spreekt hir sterk, als het heet :

„Looft God met het geklank van de bazuin, looft hem met de huit
en de harp, looft hem met de trommel en fluit, looft hem met snarenspel
en orgel !", waar niet mindr dan zeven muziekinstrumenten genoemd
worden, die ons althans eenigszins een indruk geven van wat het muziek-
korps van den tempel was. Alleen maar, muziek in het heilige zonder
mer schept nog geen allesomvattende kunstwereld. En juist die alles
in zich opnemende kunstwreld nu bloeide oudtijds, en bloeit nu weer,
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veel schooner under de kinderen der onverschilligheid, dan onder
de kinderen Gods.

Toch onderscheide men hierbij wel. Ge moogt toch vooral in de
kunstwereld volstrekt niet alles over één kam schren. Er is ook

in de kunstwereld een adel van aristocratie, en daarnaast de gemeene
man, en onder dien gemeenen man scheidt zich weer de ordinaire
meedoener of van den ellendeling, die de kunst exploitert in dienst

van ratan. Aan die mobele artistieke aristocratie, die vanzelf iets
dweprigs heeft, is het metterdaad om de kunst to doen. Voor wat
waarlijk kunst is, hebben deze Kunstaristocraten schatten ovr; ze
genieten er een hooger genot in ; en er spreekt voor hen iets ideaals
,n, waaraan ze zich, vaak niet zonder hartstocht, overgeven. Zoo is
het en bij de echte kunstenaars, en zoo is het bij de echte
kunst-bewonderaars, die, al missen ze zelve het kunstgenie, toch voor
het kunstgenie onmisbaar zijn, zal het zijn vleugels kunnem uitslaan.
C elijk geen redenaar grout kan worden zonder een publiek dat hij
toespreekt en boeit, zoo kan men zich ook geen kumstenaar denken,
die, eenzaam op een afgelegen eiland zijn dagen slijtend, zijn volle
talent tot uiting zou brengen. De kunstproducent in hooger zin
le ?,ft voor een deel van het oor en oog van het kunstminnend

pu bliek. In die betere kringen nu mag aan deze kunstgenieën en
wie ze bewonderen, niet verweten worden, dat ze lust in het lage
hebben. Integendeel, de kunstwereld waarin ze zich bewegen en

we arvan ze leven, is veelal aan het lage en verachtelijke geheel
gespeend, heeft een hooger doel voor oogen, leeft in hoogere op-
vattingen, en schuwt het gemeene. Het gevaar waaraan deze edeler
kring is blootgesteld, ligt im heel iets anders, en wel in drieërlei :
lo. in het verafgoden van de kunst, 2o. in het prikkelen van de
hoo vaardij van den kunstenaar, en 3o. im het opeischen van een

zelfstandig karakter voor de kunst, ook wat betreft de zedelijkheid
en het heilige. Elk dezer drie eischt een korte toelichting.
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Vooreerst dan, in deze kunstwereld meigt men tot verafgoding
van de kunst. We doelen hirmee niet op een formeelem afgoden-

dienst. Daartoe komt het niet. Veeleer ligt die vrafgoding hierin,
dat de kunst zelve het voorwrp van vreering wordt. Op elk
terrein waarop de hoogste aandrift werkt, is er iets dat men het
hoogste stelt, dat ons de meeste belangstelling imboezemt, waar we
het meest voor over hebben, en waar we het rijkst in genieten.
Voor den vrome vindt dit zijn uitdrukking im het : nearer my God
to Thee, nearer te Thee, e'en though it be a cross that raiseth me,
d.w.z. steeds God mer nabij, en dichtr bij mijn God heven, ook
al moet het een kruis zijn, dat mij tot mijm God opheft. Maar juist
dat ideaal kent men in de kunstwereld miet. Daar heet 't veeler :

Steeds meer in de kunst leven, beter de kunst leren verstaan en
en waarderem, al mer kunst genieten, wat of het mij ook kosten
moge. Ah wat de kunst raakt, maakt de lieden van die kunstwereld
warm, boezemt hun belang in, ze dwepen er mee, ze geven r
zich aan over. Kunst te genieten is hun wellust, feitelijk hum hoogste
goed. Staatkunde, wetenschap, philanthropie, religie mogen emkelen
er bij nemen, maar het is hun geen hoofdzaak. De hoofdschotel
op hum disch is em blijft alleem de kunst. Al 't ovrige zijn hors
d'oeuvres, die er bijkomen, die ze r bij waardeeren, maar hun
hartstocht richt zich eemiglijk op de kunst. Valt mu niet te ontkennen,
dat God de Heere de kunst in het leven riep em dat hij de kunst
aan den mensch gaf, om Hem daarin te verheerlijken, dan lijdt het
geen tegenspraak, dat in deze kumstwereld een verafgoding vam de

kunst plaats grijpt, en dat mem in die wreld almeer van den
levenden God afraakt. Het is die kunstwereld, die, voor wie er im
opgaat, het middenpunt van zijn leven vervalscht, hirdoor aam
geheel zijn existentie iets onharmonisch geeft, en er een sterke
disonmamt den toon in laat aangeven. De mensch toch, die naar
Gods beeld geschapen is, verliest zijn innerlijke harmonie, zoo iets
anders, wat dan ook, zijm hoogste Goed wordt, dan God en

God alleen.
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Het tweede gevaar voor deze kunstwreld ligt daarin, dat de
kunstenaars verleid worden tot een zelfverheffing, die hen dan op
hun beurt verlokt, om het publiek dat hen toejuicht en somsbijna aan-
bidt, naar de oogen te zien en zich naar de begeerte van dat publiek

te schikken. Dat ook dit onder de heerschappij van den Christus

anders kon worden, zal ons later blijken, maar, de groote kunst-
genieën nu uitgezonderd, lijdt 't geen tegenspraak, dat de kunstenaars
die gedurig met het publiek in aanraking komen, door dit publiek

bedorven worden ; en zelven in hun eigenwaan bedorven, bederven
zij dan op hun wijs weer hun publiek. Em deze verheerlijking van
het kunsttalent niet alleen, maar ook het geld begint in zulk een
kring al spoedig een rol te spelen. Dit nu zou mindr schaden,
mits het publiek altijd even hoog stond en slechts door echte kunst-
minners gevormd werd ; maar dit is niet zoo. Het echte kunstminnend
publiek is daartoe te klein im aantal, en bij dit élite publiek sluit
zich altoos aan een nasleep van meeloopers, die het mode vinden,
om met de kunst mee te doen, en zich zoo den schijn pogen te
geven van een hooger ontwikkeling dan ze hebben. Dit gevaar
t estaat minder bij de bouwkunst en beeldhouwkunst, maar spreekt
zeer sterk bij muziek, zang en tooneelspel. De volle zaal speelt hir
een rol van beteekenis, omdat zij het geld aanbrengt. En zoo ont-
s aat er vanzelf een toegeven aan de begeerte van het publiek, die
a m de wet van het Schoone onderworpen moest zijn, maar nu omge-
k erd door haar smaak en zin de wet van het Schoone wil
beheerschen.

En dan komt hier nog in de derde plaats bij de pretentie, dat de
knnst een onafhankelijk en geheel zelstandig vrschijnsel in het
menschelijk leven wil zijn, dat zich aan de wet van het Heilige
niet heeft te storen. Is de schilder of beeldhouwr een bijzonder
schoone vrouw op 't spoor, dan moet die vrouw, zoo ze arm is, haar

schaamte op zij zetten, en zich er toe leenen om in zijn atehir
het kleed te laten afglijden, en zich in haar naaktheid te vertoonen;
om straks in beeld of op het doek het genot van haar vrouwelijke
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schoonheid aan duizenden te gunnen. Nadre toelichting ware hir
overbodig. Men weet genoegzaam hoe de kumst op dit punt het
meest schaamtelooze heeft aangedurfd, en hoe ze u van bekrompen-
heid en enghartigheid beschuldigt, zoo ge beweren durft, dat ook

de schaamte aan de kunst een grens moet stellen. Neen, die grens
behoeft, zoo oordeelt men, de kunst niet te eerbiedigen. Ze gehoor-
zaamt aan geen andre dan aam haar eigem wet. Ze haat zich in
haar openbaringen door geen zedemeester inperken. Al wat schoom
is, is voor haar het heilige, is voor haar het hoogste. Omdat iets
schoon is, is het niet alleen begeerlijk, maar geoorloofd. Het schoome
is om geziem, om geërd, om bewomderd te worden, en men ver-
zekert u, dat de echte kunstenaar en het hoogstaamd kunstmimnend
publiek, zelfs waar de schaamte gehoond wordt, niets dan kunst-
schoon ziet en niets dan kunstschoon geniet, en dat dit met het
gemeene en onfatsoenlijke niets uitstaande heeft. Elke eisch, dat de
kunstenaar hir althans eenige beperking bij in acht zal nemen,
wordt ondr hevig protest afgewezen. Wie dien eisch stelt is geen
kennr van het Schoone, en vrraadt slechts de zinnelijkheid van
zijm eigen natuur, waarboven de echte kunstenaar verre verheven
is. Zoo loopt 't dan ook hir uit op verafgoding van de kunst.

Hoogr dan de kunst is er miet. De wet van het Schoone moet
herschen boven elke andere wet. En ook bij het terrein der schaamte
duldt de kunst geen versperring.

Zoo gaat het toe onder de aristocratie in deze kunstwereld, en we
willen gaarne toegeven, dat in deze aristocratische kunstkringen
metterdaad niet het zoeken van het zinnelijke, maar alleem de omaf-
hankelijkheid van de kunst in deze pretentie aan het woord komt.

Maar, gelijk we reeds opmrktem, r is in deze kunstwreld ook
een publiek van lagr allooi, dat vooral de tooneelzaal vult, op wel-
lustig geteekende schetsen of schilderijen afgaat, en druk opkomt in

die vele kunstzalen van laag gehalte, waar 't schier al berekend is
34
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op het prikkelen van den zinnelijken hartstocht. Die gelegenheden
nu worden in steeds grooter aantal in onze groote steden geopend.
Het publiek verdringt er zich, en al staat de kunst in deze soort

alen zeer laag, toch heffen de leiders daar de kunstbanir omhoog,
n willen den indruk maken, alsof wie er komt, niet anders bedoelt

c an kunstgenot te smaken. Dit soort kunstgenot, dat door alle echte

unstminnaars diep veracht wordt, trekt het publiek, en zoozeer
weet men, dat uit deze soort aanbidding van kunst het meeste geld

slaan is, dat vooral op het tooneel, zelfs in stedelijke schouw-

burgen, steeds meen in deze richting gedurfd wordt. Hoe meer
naakt, hoe betr, hoe meer gemeen en grof, des te kostelijkr. Bij
de opvoering van echte kunststukken vaak leege zalen, maar als er
e scabreus stuk ten tooneele zal komen, geen plaats die onbezet
b ijft, Zoo is het met de liedekens, die men in tingeltangels ten
gehoore brengt, zoo is het met de grove muziek, die men er wer-
klinken laat. Geld opzamelen is het doel; om geld te winnen, moet
et een goede opkomst zijn; en om die opkomst goed te maken,
ontziet men ten leste niets meer. En dit heeft dan weer tengevolge,

t de muzikanten, die er spelen moeten, en de acteurs en actrices,
di r moeten optreden, steeds dieper zinken. Mem kan niet avond
aan avond in zulk een omgeving verkeeren en in zulke practijken
dc ende zijn, zondr er zelf door te worden besmet. De hoogheid van
de kunst houdt hen niet meer op. Alles daalt en zinkt, en ten slotte
komt mem tot een gestadige, steeds verdergaande verontzedelijking
van het publiek en van wie er spelen, die maakt, dat wie er in be-
ta kken zijn, in het eind alle achting voor zichzelf en voor elkandr
ve rliezen. Het wordt een Sodom en Gomorrha, waar geen redden

as -I is. En al is het nu zoo, dat de kunstaristocratie zich hier van
ye re houdt, toch blijft het feit, dat beide kunstterreinen binnen de
grenzen van eenzelfde kunstwereld liggen, en dat de afstand tusschen
he: Heilige en deze kunstwereld steeds grooter wordt.
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Toch is ook hiermee de wonde nog niet tot op den bodem ge-
peild. Sondert men toch de wonde, die de zonde aan de kunst
toebracht, tot op haar diepste insnijding, dan stuit men nog op een
geheel ander, en wel op een principieel kwaad, dat vooral in de
toonkunst zich openbaart. Bij alle kunst moet wel onderscheiden

worden tusschen het instrument en de inspiratie, die dit instrument
bespeelt. Men zou het ééne het formeel Schoone, het andere het
zakelijk Schoone kunnen noemen. Of ge bouwkunst en beeldhouw-
kunst, dan wel toonkunst en dicht, of wel schildrkunst en zang-
kunst neemt, de middelen, waardoor deze kunsten werken, zijn en
blijven zich steeds gelijk. Niet alleen wat de uitwendige
hulp-middelen en instrumenten betreft, maar ook wat aangaat de inner-
lijke elementen, die het schoon produceren. Of men den psalm van
het hijgend hrt dat dorst naar de waterstroomen, dan wel de
Marseillaise of een wilkeurigen deun neemt, het formeele schoon blijft
één, en het is volsfrekt onzinnig, om in dit opzicht een heilige kunst
van de onheilige te willen onderscheiden. Een David en een Voltaire
beschikten ovr dezelfde middelen om het effect van het Schoone
te voorschijn te roepen. Maar dit formeele schoon maakt het eigen-
lijke Schoon niet uit. Dit formeele schoon dient, en hetgeen het
beheerscht is de inspiratie, in vrband met den geest die er door
geïnspireerd wordt. Is r een inspiratie van waarachtige vaderlands-
liefde, dan krijgt ge het Wilhelmus, is r een inspiratie van nationale
zelfvoldaanheid, dan krijgt ge het Wien Neerlandsch bloed. Is er
een inspiratie van hoop voor de nationale toekomst, dan krijgt ge

het : Holland bloeit weer, Holland groeit wer, van Bildrdijk, en
is er een inspiratie van opstand en revolutie, dan krijgt ge de
Marseillaise of de kunsfwrken van Meyrbeer. Kunstinspiratie toch

hangt saam met den geest, die in den man is. De inspiratie zet dien
geest niet op zij, maar vrhoogt de kracht van dien geest en geeft
aan dien geest schoonr uiting. De kunst kan zich daarom even
goed leenen aan het duivehsche en demonische, als aan het Hooge,
Goddelijke en Heilige. Ze kan elken geest in zich opnemen, en aan
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elken geest uitdrukking geven. Dringt nu heimwee naar de heerlijk-

heid een kunsfenaar bij de Gratie Gods hooger op, om door lied

of beeld dat hoogere als in te roepen, of ook stuwt hooge kunste-
naarsdrift al voort, om na den val terug te Leven in het Paradijs, en

zoo den vloek tegen te staan, — formeel belet niets, dat de kunsf

omgekeerd hunkert naar het satanische, en juist het zondige, het
zinlijke, het wellustige, het revolutionaire tot schoone uiting zoekt

te brengen. Zelfs de Iiederkensliefde onder het gemeene yolk be-
wijst dit door den hartstocht, waarmee het zich wrpt op een ge-
meenen deun en dezen eindeloos uitgilt. En dit nu juist is de
strooming, waarin de kunst zich ker op keer poogt te bewegen.

Kunst komt op uit de bijzondre aandoeningen en roerselen vam het
hart. Naar nu dit hart is, zullen die roerselen en aandoeningen zijn.
En naardat die aandoeningen en rorselen zijn, zal het kunstproduct
wezen. Gelijk eenzelfde pistool in eerlijken krijg instrument kan
wezen om den vijand of te wren, maar tevens in de hand van den
moordenaar het instrument wordt om een onschuldige ner te leggen,

zoo ook is het met de kunst. Ze kan elken geest dienen. Ze kan
elken geest roeren en tot kunstopenbaring brengen, om door die
kunstopenbaring dien geest voort te planten. Vandaar, dat ook in de
kunst twee heerschrs als tegen elkander over staan. Eenrzijds de
kunst, die maar de heerlijkheid dorst en het paradijs terugroept, en
andrzijds de kunst, die zich in dienst van het gemeene en demonische
stelt, en een macht wordt niet om de zonde te stuiten, maar om
haar te breedr de vleugelen te doen uitslaan. Dan sluipt de zonde
in de kunst zelve en wapent haar om het rijk der duisternis machtig
te maken tegenovr het rijk des Lichts. Het is daarom niet alleen

het bijkomstige, waaruit hier het kwaad opkomt. Het is niet alleen
de hoogmoed, die de zonde in den kunstenaar prikkelt, het jagen
naar het zinlijke waardoor ze de kunst ontadelt, en de kwade effecten

die ze op het publiek heeft, waarop hier gewezen behoort te worden.
Op den voorgrond moet veeleer staan, dat de kunst als middel ter
beïnvloeding volstrekt neutraal is. Gelijk eenzelfde mes dienst kan



HET SCHOONE EN DE ZONDE. 	 533

doen, om het brood aan den disch voor te snijden, of om een
mensch, dien de inbreker op zijn bed overrompelde, den hals of te

snijden, zoo_ ook leent de kunst als een neutrale macht r zich toe,
om zoowel te vrheffen in heiliger sfer, als om de geesten ner te
trekken in het lage en zondige.

Zeker, ook op het zintuigelijke, dat im alle kunst wrkt, moet de
aandacht worden gevestigd, omdat ze daardoor zich zoo vanzelf
leent om de zinlijke hartsfochten te prikkelen; maar toch ook dit
is het eigenlijke nog niet, nog het diepste niet van het kwaad, dat
hir mogelijk wordt. Dit kwaad ligt in het wezen der kunst zelf.
Ze bloeit door een kunnen, waardoor de mensch zich een eigen

wreld kan scheppen voor zijn oog en oor. Maar die wreld blijft

onbezield en dood, zoolang r niet een geest in opwaakt, die de
harten vermeestrt. Die geest komt er in door de inspiratie van den
kunstenaar, en die inspiratie van den kunstenaar wordt beherscht
door den geest, die hem innerlijk vervult. Is dit nu een geest, die
nabij God en het Heilige en het Heerlijke leeft, dan zal de kunst
ons boven dit aardsche en zienlijke opheffen; maar ook is die geest,

die den kunstenaar beheerscht, door en door aardsch, met dit
aardsche voldaan, en zelfs door het demonische aangegrepen, dan
zal het effect van zijn kunst zijn, dat hij zijn bewondraars naar
bemeden trekt, ze in het aardsche doet opgaan, en zelfs beneden
dit aardsche aanraking doet vinden met het demonische en satanische.
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VII.
De oorspong van het Schoone.

In hetzelve was het leven, en het
leven was het licht der menschen.

JOHANNES 1 : 4.

E vrhouding, waarin de mensch zich tegenovr de Kunst

plaatst, is alzoo verschillend naar 's menschen eigen
geest is. In de onheilige sfeer maakt men de Kunst
veelszins dienstbaar aan het demonische; in de kleur-

looze kringen eischt de mensch de ere van de Kunst voor den
mensch zelven op ; en alleen in hoogstaande kringen rkent men
dankend en aanbiddend, dat de Kunst en haar inspiratie ons toe-
komt van God. Zelfs echtr onder hen, die het „bij de gratie Gods"
ook voor den kunstenaar gelden laten, wordt niet dan uiterst zelden
gelet op de bijzondre vrhouding, die tusschen de Kunst en den
Christus bestaat, en toch juist met het oog hirop kwam in onze
pheitrede voor het Koningschap van Christus ook de Kunst ter sprake.
Het is op dit punt vooral, dat we thans onze aandacht hebben te
vestigen. Niets toch schijnt naar de gewone opvatting verder van

den Christus te liggen dan de Kunst, vooral zoo men de Kunst
neemt zooals ze zich in het gewone leven aandient, en als van
lagr orde ons puriteinsch gevoel vaak hindrlijk aandoet. Licht

neigt men er dan toe, om in den Christus steeds uitsluitend onzen
Heiland en Vrlosser te aanbidden, en trekt de hooge beteekenis
van den Christus voor ons leven bijna geheel saam op de zaligheid

onzr zielen, zoodat zelfs het voor een oogenblik saamvoegen van
den hoogheiligen naam van Christus met de Kunst naar heiligschennis
schijnt te zweemen. Het is dit schir eeniglijk letten op het Ver-
lossingswerk van den Christus, waardoor geheel onze Christelijke
voorstelling al meer gedrukt is. Zal ons nu duidelijk worden, welke
hooge en vanzelf aangewezen plaats de Zone Gods ook in de Kunst

inneemf, dan kan hier niet met een vluchtige aanduiding worden
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volstaan, maar is een eenigszins breeder uiteenzetting eisch. Toch
demke men hierbij niet in de erste plaats aan hetgeen de Kunst
deed om in beeld, bouw, schilderstuk, muziek en zang den Christus
zehven groot te makem. Ook dit is zeer zeker van beteekenis, en
moet daarom evenzoo tr sprake komem. Maar toch niet dit is het,
waarin het Koningschap van Christus over de Kunst principieel
gevoeld wordt. Het vraagstuk moet daarom diepr worden opgevat,
en er moet onderzocht, of de Kunst zelve, en als zoodanig, binnen
het Rijksbewind van den Koning van het Godsrijk ligt. Of er in
den oorsprong zelve van de Kunst iets ligt, dat rechtstreeks met
den Christus samenhangt. En of dientengevolge de groote gang van
het leven op dit terreim al dan niet door den Christus beherscht
wordt.

Om zich hirvam nu rekenschap te geven, worde van meet of

tusschen tweeërlei wel onderscheiden, namelijk tusschen de Kunst,
zooals ze buiten de zonde zijn zou, en de Kunst, zooals ze zich in
deze zondige wereld ontwikkeld heeft. Al mag toch vermoed, dat
de Kunst in ons zondig levem om vrzoening vraagt, en alzoo ook
met het verlossingswerk in verband staat, bij de Kunst buiten zonde
genomen kan dit niet het geval zijn. Er zou Kunst geweest zijn,

ook al ware de mensch in de eerste vrzoeking van satam staande
gebleven. En zoo nu genomen, hebben we natuurlijk te vragen niet
naar den Christus als onzen Vrlossr, maar naar dem Christus als
Zone Gods, als de tweede Prsoon in de heilige Drieëenheid, en
als degene, van wien ons getuigd wordt, „dat atle dingen door hem
gemaakt zijn".

Natuurlijk voegt het ons miet, om andrs dam met den heihigsten
eerbied in deze geheimen van het mysterie der Drieëenheid in te
gaam. Zoo rgens dan gevoelen we altoos weer, hoe in dit heilige

der heiligen al ons spreken slechts stamelen is. Al wat we hir

doen kunmen is ons r toe zetten, om het Woord te beluisteren;
wat de Schrift ons in dit opzicht openbaart, met het uiterste der
voorzichtigheid bijeen te voegen ; en ons dan zondr al te vr
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gedreven weetzucht het verband voor oogen te stellen, dat uit de
tellige gegevens der Schrift ook voor het kunstgebied is of te

leiden. Tot dusver waagde mem zich hier bijna nimmer aan, omdat

l zulke onderwerpen bijna nimmer anders dan in de Dogmatiek
sprake kwamen, en de Dogmatiek zich schier eeniglijk placht te

richten op het Verlossingswerk. De hoogere beteekenis van wat in

cns leven buiten dit Verlossingswerk valt, is daardoor te veel in
de schaduw gebleven, en zelfs waar men zekere voorliefde voor
C hristelijke Kunst bleek te bezitten, bleef dit meest een geheel

uitwendige en bijkomstige bijeenvoeging van de Kunst met den

Christus, em kon nooit diep genoeg gevoeld worden, dat we hir
te doen hebben met een noodzakelijk vrband. Het komt r hir

d us op aan, wel in te zien, in welk verband de Kunst tot de
Schepping aller dingen staat ; dan na te gaan :welk een beteekenis
in het Scheppingswerk aan den Zoom wordt toegekend ; en ma deze
beide te hebben vastgesteld, den band bloot te leggen, die in het

Scheppingswerk den Zone Gods aan de Kunst, en de Kunst aan
den Zone Gods verbond. Iets waarbij dan uiteraard streng alle
bederf en misbruik dr Kunst tr zijde moet worden gelaten, om
de Kunst alleen in dien hoogen zin te nemen, waarin ze door God
ge mild is en krachtens Zijn heilige ordinantie in ons menschenleven
op rad; in dit leven een eigen roeping heeft te vrvullen ; en door

het volbrengen van die roeping zijn grooten naam heeft te

verheerlijken.

Nu ligt, wat het eerste punt betreft, het motief voor alle Kunst
in het feit, dat in de Schepping nog pas de kiem en nog niet de
bloem en de vrucht was gegeven. De vol ontloken bloemen en de

gerijpte vruchtem worden genoten in het rijk der herlijkheid, dat bij

Go I is, maar onze wereld reikte zelfs in de Schepping aan die
heerlijkheid nog op verre na niet ; ze nam een lagere orde, een
lageren rang in. Wel draagt ze de kiem in zich om zich vrder te

ontplooien, maar in het Paradijs was nog op verre na de herlijkheid
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niet ; er was slechts datgene wat vatbaar was, om in het eind der
dingen in herlijkheid over te gaan. Het werd, als ge wilt, een schep-
ping met drie sfrem, de sfeer der herlijkheid bij God, de sfeer

van het Schoone in het Paradijs, en de sfeer van het afschuwelijke
in het rijk van satan. In zekeren zin zou men kunmen spreken van
eem bouw met drie vrdiepingen, de hoogste in de hemelsche
herlijkheid, de benedenste in de donkrheid van het demonische,
en daartusschen in die van deze wreld, die kiemen in zich droeg,
die zich tot heerlijkheid zouden kunnen ontplooien, maar die evenzoo
de mogelijkheid inhielden om tot het demonische of te dalen. De

onderscheiding van deze kiem in het Paradijs em van deze ontloken
bloem in de heerlijkheid drukt de Schrift kort uit, door te spreken
van een nieuwe aarde, die eens onder een nieuwen kernel schittren

zal. Die nieuwe aarde toch zal niet zijn een nieuwgeschapene, maar
een herschapen wereld; niet een andere, mar deze zelfde wereld ;
en bij dit alles zal het God zijn, die niet door langzame ontplooiïng

maar door een plotseling ingrijpen den grooten omkeer zal doen
tot stand komen. Dit geldt zelfs voor ons lichaam. Ook dit ons
lichaam zal niet van lieverlede uit zijn vegen toestand van nu in
in den staat dr heerlijkheid ovrgaan, maar, evenals de aarde zelve,
plotseling in zijn nieuwen, hemelschen vorm ontluiken. Er is slechts
één ding, dat hierop uitzondering maakt, en dat ééne dimg is

's menschen geest. Wat zijn geest aangaat, is de mensch naar Gods
beeld geschapen, en hieraan dankt hij het, dat reeds hier voor den
mensch een rijker omtplooiïng van zijn geest mogelijk is, en dat hij

besef en voorgevoel kan hebben van de boven alle aardsche schoon
uitgaande herlijkheid die hem wacht, en wel zóó, dat hij bekwaamd
wordt, om, nog in dit Leven zijnde, reeds iets van dit hoogere te
postuleeren ; en, slaagt hij hirin, dan is al dat hoogre, dat hij

openbaart, voortbremgsel van Kunst, de Kunst hierbij in haar
hoogste opvatting genomen. Alles gaat hier alzoo op de Schep-
ping trug. Onderscheidenlijk schiep God Almachtig het rijk

dr heerlijkheid om zijn troon, en het rijk van het Paradijs
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als van lagere orde ; maar in dit Paradijs schiep hij den mensch
naar zijn evenbeeld, en aan dit geschapen zijn naar den beelde Gods
dankf de mensch het vrmogen, en om heimwee naar eem hooger
Schoon in zich om te dragen, en om in de Kunst reeds hier iets
rvan voor oog en oor waarneembaar te maken.

Maar hierbij nu sluit zich vanzelf de tweede vraag aan, deze
namelijk, welke de beteekenis is, die in dit aldus tot stand gekomen
Scheppingswerk toekomt aan den Zoon, en dan worden we als
vanzelf verwezen naar de veelomvattende uitspraken, die de Schrift
ons omtrent dit gewichtige punt voorlegt ; uitspraken, die allen, neer-
komen op dit ééne, dat alle ding geschapen is uit den Vader, maar door
den Zoon ; een waarheid, die dan in het Drieënig Wezen wer rechtstreeks
saamhangt met de eeuwige generatie van den Zoon uit den Vader. In
den Christus ligt nooit het uitgangspunt van het creatuur. De
almachtige Mogendheid, die spreekt en het is r, gebiedt en het

staat r, wordt door de Schrift altoos im den Vader gelegd ; en als
de Apostel spreekt van de twee dingen, die uit de schepselen vr-
staan en doorzien worden, namelijk de eeuwige kracht en de

Goddelijkheid, dan is bij die eeuwlge kracht, waaruit alles komt en
opkomt, steeds aan den vader te denken. Maar andrs staat het
bij de Goddelijkheid. In die eeuwige kracht ligt de oorsprong van

alle creatuur besloten, maar zal het creatuur tot aanzijn komen, een
eigen wezen erlangen, en een eigen vorm vertoonen, dan moet die
„eeuwige kracht" des Vaders zich ontplooien in een rijke wereld

van vormen ; dan moet in elk dir vormen een eigen gedachte
spelen ; en moet in dit spelen van de Goddelijke gedachte in den
creatuurlijken vorm het Schoon van het creatuur tot uitdrukking
komen, d.i. de Goddelijkheid zich uitspreken. Nu draagt de tweede
Persoon in de Heilige Drieëenheid, d.i. de Zone Gods, juist daarom
den naam van het Eeuwige Woord, om wel te doen inzien, dat het

door den Zoon is, dat deze rijkdom vam het leven, deze vrschei-

denheid en deze schoonheid van het creatuur opkomt. Christus
zelf spreekt dit uit, als we van de verpersoonlijkte Wijsheid in
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Spreuken 8 : 22 v.v. lezen, dat de Vader deze Wijsheid bezat in het
beginsel zijns wegs, d.w.z. eer de Schepping begon. En dan spreekt

de Christus, in den persoon der eeuwige Wijsheid, aldus van zich
zelve : „De Heere bezat mij in het beginsel Zijns wegs, vóór Zijn
wrken, van toen aan. 1k was geboren, als de afgronden nog niet
waren. Ik ben van eeuwigheid of gezalfd geweest, van den aanvang,
van de oudheden der aarde aan." Niet eerst door de Schepping is
alzoo deze verhouding ingetreden. De Zone Gods was deze eeuwige

Wijsheid vam den aanvang aani Hij was als een „voedsterling"
bij den Vader. „Hij was dagelijks zijn vermakingen, en was te allen
tijde als spelende voor zijn aangezicht, spelende in de wereld zijns
aardrijks", nog eer die geschapen was, „em zijn vermakingen waren

met de menschemkinderen", nog eer God den eersten mensch in
het Paradijs schiep. Het lag al in den raad Gods als voorgeteekend,
en wat im Biem raad voorgeteekend lag, stond weer in onmiddellijk

verband met het Wezen Gods zelf.

Reeds bij Job vinden we een gelijke gedachte, als het in Job
28 : 20 v. v. heet : „Die wijsheid dan, vanwaar komt zij ? en waar
is de plaatse des verstands ? Want zij is verholen voor de oogen
aller levenden, en voor het gevogelte des hemels is zij verborgen.
Het verderf en de dood zeggen : Haar gerucht hebben wij met onze
ooren gehoord. God verstaat haren weg, en Hij weet hare plaatse.

Want Hij schouwt tot aan de einden den aarde ; Hij ziet onder alle
de hemehen. Als Hij den wind het gewicht maakte, en de wateren
opwoog in mate ; als Hij den regen een gezette orde maakte, en
eenen weg voor het werlicht dr donderen ; toen zag Hij haar, en
vertelde ze ; Hij schikte ze, en ook doorzocht Hij ze. Maar tot den
mensch heeft hij gezegd : zie de vreeze des HEEREN is de wijsheid,
en van het kwade te wijken is het verstand." Ook hir komt alle
vormenonderscheid van het creatuur door de Eeuwige Wijsheid, d.



590	 PRO REGE.

door den Zoon, tot stand. En geheel hetzelfde betuigt ons Johannes

in den aanhef van zijn Evangelie, waar hij den Zoon invort ahs
het Woord, en nu van dit Woord zegt, dat „het in den beginne er
was, dat dit Woord bij God en zelfs God was, en dat alle dingen

do )r dit Woord gemaakt zijn, zóó, dat zonder dit Woord geen

ding gemaakt is dat geschapen werd ; dat in dit Woord het eigenlijke
leven in zijn rijkdom van vormen verscholen lag, en dat dit leven
het Licht was van de menschen". Zelf werkt de apostel Paulus dit

nog nader uit, als hij schrijft, dat de Christus is „het beeld des
onzienlijken Gods", vóór alle creatuur geboren, want „dat door hem

alle dingen geschapen zijn, die in den hemel en op aarde zijn, zoo
zie lijke als onzienlijke ; ja dat alle dingen door Hem en tot Hem
gesohapen zijn" ; en wel zóó, dat Hij „was vóór alle dingen en dat
alle dingen to zaam bestaan door Hem" ; want dat het „des Vaders
wel ehagen is geweest, dat in Hem al de volheid wonen zoude".
vandaar dat „alle schatten der wijsheid en der kennis in den
Chri ;tus verborgen zijn". Ook elders schneef de apostel, dat de
verborgenheid van alle eeuwen of verborgen geweest is in God,
die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. (Ef. 3 : 9). Ja,
in Hem woont „al de volheid Gods lichaamelijk" (Col. 2: 9).
Vandaar dat de Zoon heet „het uitgedrukte beeld Zijnr zelfstandigheid
en het afschijnsel Zijner heerlijkheid". Dit alles nu laat geen andre
voorselling toe, dan dat hetgeen het eene schepsel van het andere
ondrcheidt, dat al hetgeen op het creatuur zijn wezensstempel
drukt, kortom dat alle vorm, zoo lichamelijk als geestelijk, waardoor
eenig schepsel, welk ook, als schepsel uit de Almacht Gods kon
voortkomen, er gekomen is door het Eeuwige Woord, door de
Eeuwige Wijsheid, door den Zone Gods, door den Christus. De

Goddelijke kracht, waaruit het creatuur aanzijn ontvangt, is uit den

Vader, , maar de vorm, waarin het optreedt en zijn eigen karaktr

ontvangt, is door den Zoon. En dit, let wel, niet enkel wat ons
menschen aangaat. van de engelen geldt hetzelfde. Uitdrukkelijk
toch zegt de Apostel, dat „alle tronen, herschappijen enz. door
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den Zoon geschapen zijn", em met deze tronen en heerschappijen
zijn immers de engelen bedoeld. Niet alleen het lichamelijke em
zichtbare heeft een vorm, ook de onzienlijke dimgen, zooals 's mem-

schen geest en de heirscharen der emgelen, treden in een eigen
vorm op, en daarom spreekt de Apostel met zulk een nadruk uit,
dat niet alleen de zienlijke, maar ook de onzienlijke dingen geschapen

zijn door Christus.

Het besluit, dat hieruit te trekken valt voor de werehd van het
Schoone, ligt voor de hand. Het Schoone ligt als zoodanig niet in
de kracht waaruit het opkomt, maar juist in den vorm, dien het
creatuur aanneemt, hetzij geestelijk, hetzij lichamelijk. Zoolang alles

in de eenheid van de Goddelijke almacht besloten was, kon er van
het Schoone geen sprake zijn. De wereld van het Schoone kon zich
eerst ontplooien, toen hetgeen uit die eeuwige Kracht opkwam
een eigen stempel ontving, een eigen karakter aannam, en zich im
eigen vormen vertoonde. Het is juist uit de verscheidenheid van die
vormen, dat het Schoone opkwam, en zich aan oog en oor kon ont-

dekken. Is nu dit alles wel uit den Vader, maar toch erst door den
Zoon tot ontsluiering en ontplooiing gekomen ; lag de volheid van
dit alles in den Christus als het eeuwige Woord en de eeuwige
Wijsheid ; en is het uit zijn volheid in het creatuur tot differentiering,
saamvatting en harmomie gekomen, dan volgt hier ook uit, dat het stem-
pel der „Goddelijkheid", d.i. het stempel van het Goddelijk Schoone, te
danken is aan den Zoon, tot zijm gebied behoort em door hem bestaat.
Iets wat zeggen wil, dat de geheele wereld van het Schoone, het afschijnsel
van Christus in zijn schepping is. Natuurlijk is alles uit den Vader,
en is alle creatuur het product van een scheppingsdaad van God
drieëenig, maar zoo niet beginnen we de eigenschappen van deze
Goddelijke personen te onderscheiden, of terstond blijkt, dat de
wreld van het Schoone met den Zoon in nauwer betrekking staat,

dan met den Vadr of den Heiligen Geest. Erst door den Zoon is
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de wereld alzoo geformeerd, dat er van Schoonheid in haar sprake
kon zijn. Al wat zich in geestelijken of lichamelijken vorm, zienlijk

of onzienlijk, met de oneindige magnetische kracht van het Schoone
aan ons vertoont, is rechtstreeksch afdruksel van wat ook de Zoon
van eeuwigheid was, en bij de schepping door Hem in het creatuur

geformeerd is. Er is alzoo geen quaestie van, dat men bij de

bespreking van het Schoone er den Christus, gelijk men zegt, zou
moe ten bijhalen, om Hem ook in de kunstwereld de hem toekomende
eere te doen rlangen. Hij was er van eeuwigheid vóór het Schoone ;

eer het Schoone er was, droeg hij het van eeuwigheid of in zichzelf ;
en eerst door Hem is het Schoone in deze wereld tot ontluiking
gekomen.

sterker komt dit uit, zoo we het Schoone in verband brengen
met de heerlijkheid. Het is toeh niet alzoo, dat wel het Schoone
er c oor den Christus zou zijn, maar dat het rijk dr heerlijkheid
buiten hem om zou zijn tot stand gekomen. Het Schoone en Herlijke
versc hilt in graad, maar is in grondbegrip één. En vandaar moet r
nadruk op gelegd, dat naar luid van het apostolische getuigenis,

niet alleen het aardsche creatuur, maar ook de engelenwereld, die
in het rijk der heerlijkheid vertoeft, door Christus geschapen is.
Beiden, het rijk van het Schoone hier beneden en het rijk der

heerlijkheid hier boven, zijn alzoo door den Zone Gods geworden
wat ; e zijn. Op beide trappen van het creatuurlijke leven, zoowel
in onze wereld als in de wereld daarboven, is de vormenweelde,
de verscheidenheid, die zich openbaart, en de harmonie, die deze
verscheidenheid tot eenheid verbindt, door den Christus tot stand
gekomen. Beide danken Hem haar aanzijn. En waar in het groot

heelal ge ook het Schoone of het Herlijke begluren of beluistren
wilt, I- et is altoos het glansen van een Goddelijkheid, die door Christus
op bet creatuur gestempeld is. Zoo is de Christus in geheel het
rijk schoonheid het ééne en eeuwige middenpunt, de zon, uit

wie a le glanzen afstralen, de drager van alle leven, de bezieler
van alle kunst en majesteit. Elke beschouwing vam het Schoone,
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van het Herlijke of van de Kunst, die buiten den Christus omgaat,
rukt alzoo den boom van zijn wortels af, rekent met het watr, dat
afvloeit, maar niet met de bron, en verzuimt tot den oorsprong van
heel deze wreld vam het Schoone trug te gaan. Dat deze wereld

van het Schoone tegen den Christus misbruikt wordt, en in zonde
zich zelve verlaagt en onteert, doet hieraam allerminst te kort. Satan
was ondr alle engelen de machtigste en heerlijkste en is toch de

wedrpartijder Gods geworden. Doch juist daarom is het te meer
Christenplicht, om, waar de wereld in haar heidensche sfeer al het
Schoone voor zich en voor hare afgoden geroofd had, en onze

tegenwoordige paganistische wereld desgelijks doet, in stifle aan-
bidding den Christus wer de eere te brengen, die Hem vooral in
de wereld van het Schoone en in de kunstwereld toekomt. De

wreld verstaat dit niet, en kan Hem die ere miet brengen. Maar
zoo ook wij nu, om het misbruik, dat de mensch van het Schoone
maakt, ons uit antipathie van het Schoone en van de Kunst afkeeren,

treft òns het vrwijt en rust op ons de schuld, zoo ook wij den
Christus de hem toekomende ere onthouden.

Het Koningschap, dat Christus van den Vader ontving, is niet
de opdracht van een macht ovr eene hem vreemde wereld. Hij was
van eeuwigheid af gezalfd, nog er de wereld ontstond en de val
intrad, en die zalving van eeuwigheid hing rechtstreeks saam met
zijn aandeel, als we dit zoo mogen uitdrukken, in het Scheppingswerk.
Dat alle dingen in hemel en op aande in zijn macht gesteld zijn,

stond in rechtstreeksch verband met hetgeen Hij aan de schepping
van hemel en aarde had toegebracht. Hemel en aarde zijn er niet
buiten Hem gekomen, zoodat Hem eerst daarna over eene buiten

hem tot stand gekomen wereld de heerschappij wrd toebefrouwd.
veeleer kon dáárom alleen het Rijksbewind hem worden opgedragen,
omdat het al door hem ontstaan was, en door hem bestond. De

Christus ging met zijn Koningschap niet tot een hem vreemde
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wereld in, om over die vreemde wereld het gebied te voeren. Er
omgekeerd ontving hij in dit Koningschap de heerschappij ovr
zijn eigen wereld, dat is over een wereld, die door Hem zelven
geschapen was, en door Hem zelven zoo bestond als ze bestaat.
Die wereld hoorde bij hem, en hij bij die wereld. Hij was in dat
heelal en dat heelal is van hem niet of te scheiden. Hij en die door
hem geschapen wereld hoorden bijeen. Aan geen ander, zelfs aan
geen engel, hoe hoog ook geplaatst, kon dit Koningschap zijn op-

gednagen. Alleen op hem kon het rusten ; alleen hij kon het aan-

vaarden, en, als Koning in zijn rijk optredende, vond hij in dat rijk
niet anders dan het hem van ouds bekende, d.i. dáárom bekend,

omdat het al door Hem geschapen was, ontstond en bestaat.
Juist daardoor echter is het onbestaanbaar met dit Koningschap,

om er de wereld van het Schoone en van de Kunst van uit te
luiten. Noch het Schoone noch de Kunst ontstond door enkele

machtsopenbaring ; het Schoone en de Kunst kleven altoos aan de
vormverscheidenheid wider het creatuur en in het creatuur, en deze
z jn niet anders dan door den Zoon tot stand gekomen. Elke

voorst elling van het Koningschap van den Christus, waarbij men deze
wreld der harmonieën, van 't Schoone en van 't Heerlijke, buitensluit,
doet daarom aan de eere van den Christus afbreuk ; miskent hetgeen

de Zone Gods in de oorspronkelijke schepping was ; en dringt dit
Koningschap terug naar een eager terrein, dan Hem van rechtswege
toekomt.

Natuurlijk heeft ook de Verzoenr en Verlosser beteekenis voor
de wereld van het Schoone, in zoover de zonde en de vloek ook
in die wereld van het Schoone stoornis, ontheiliging en verderving
aanbracht ; en ook deze beteekenis van den Christus voor het Schoone
vel eischt bespreking. Doch deze bespreking kan erst volgen, zoo
vooraf wel is ingezien en erkend, dat de geheele vormenwreld,
wa armee we hier geestelijk en lichamelijk te doen hebben, van den

Zone Gods moet worden afgeleid. Wat de zonde hir teweegbracht,
is slechts een wijziging van den oorspronkelijken toestand, en uit
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dien hoofde kan ook de Verzoening bier niet anders doen dan een
reiniging in het bestaan van de verstoorde schoonheid teweeg
brengen. Hoe belangrijk dit vrzoenend karakter van den Christus
in de wereld van het schoone dan ook zijn moge, het zou verstaan
noch begrepen kunnen worden, zoo niet vooraf duidelijk in het
Licht ware gesteld, dat de band tusschen den Christus en onze
wereld van het Schoone een eeuwige band is, die zelfs aan de
schepping voorafging, en in de schepping door hem zelve gelegd

wrd. Niet slechts wat we noemen de Christelijke kunst, maar de
Kunst als zoodanig, hoe ook misbruikt en vrdorven, hoort tot zijn
rijksgebied. De Kunst kan niet spelen dan met vormen, harmonieën

en symmetrieën, die door Hem geschapen zijn, en die ook de mensch
van Hem ontving. Aan de belijdenis van de Godheid van den
Christus hangt daarom de eenig juiste waardering van de wreld
van het Schoone. Wie aan die belijdenis ontzinkt, kan ook in de
kunstwereld aan den Christus de eere niet meer geven, die hem
toekomt. Zelfs met te erkennen, dat het Schoone, het Herlijke en

zoo ook de Kunst tilt den Vadr zijn, treffen we het doehwit nog

niet. Er moet bij beleden worden, dat dit alles door den Christus
is. En wie dit niet belijdt en toch naar den oorsprong van het
Schoone wil gissen, moet dan wel òf den oorsprong van het Schoone
in den mensch zoeken, Of het Schoone als een afgod gaan vreren,
of eindelijk het Schoone vrgiftigen door de inspiratie te zoeken
in het nijk der demonen.

35
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VIII.

Net Schoone in Christus.

En dat Hij door hem, vrede gemaakt
hebbende door het bloed zijns kruises,
door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen
zoude tot ziehzelven, hetzij de dingen
die op de aarde, hetzij de dingen die
in de hemelen zijn.

Cot— I : 20.

IJN door het eeuwige Woord, dat bij God en zelf God
was, alle dingen geschapen, dan behooren hier van

A
 van zelf ook toe de dingen, die het Schoone doen

titre-`d " a uitkomen, en ware het al te ongerijmd, den band, die
'Tan nature het Schoone aan den Christus en den Christus aan het
Schoone bindt, te loochenen. Het ware aan de belijdenis van de

Drieëenheid te kort te doen, zoo we welk trrein des levees
)ok, in zijn oorsprong en instandhouding, aan den Christus ont-
rokken. Immers de apostel betuigt het ons zoo stellig en nadruk-

dat door Hem alle dingen, zoo zienlijke als onzienlijke,
ontstaan zijn en bestaan. Lezen we nu in verband hiermede, dat
door den vader alle dingen aan den Christus, als onzen Koning,
zijn overgegeven, dan stelt het te leur, dat zelfs belijders van den
Christus, wanneer ze over het Schoone te schrijven kwamen, zoo
bijna altoos verzuimden deze wereld van het Schoone ook met den
Christus in vrband te brengen. Is het Koninklijk gebied van den
Christus alomvattend, dan sluit het ook van zelf het kunstgebied in.
De afdolingen op kunstgebied bewijzen hier niets tegen. De zonde
op zedelijk gebied en de leugen op het gebied der waarheid zullen

niemand vrleiden om het Koningschap van den Christus op het
:errein van het zedelijke leven en op dat der waarheid te ontkennen.
En mocht nu al op kunstgebied de dwaling nog verder gaan, nooit
can de dwaling het feit te niet doen, dat ook de wereld van het



HET SCHOONE IN CHRISTUS. 	 547

Schoone door den Christus tot aanzijn kwam, en alzoo ook in zijn
Koningschap besloten is. Het komt er nu slechts op aan, in de
geschiedenis zelve het spoor van Jezus' Koningschap, wat dit gebied
aangaat, bloot te leggen, en het alzoo ook voelbaar te maken voor
ons geestelijk beset. lets wat fe meer noodig is, waar vrkeerde
opvatting r langen tijd foe drong, om Cbristus zelf in zijn mensch-
wording als foonbeeld van het onschoone voor te stellen. Een vraag-

stuk, dat, al beslist het de zaak niet, toch wel terdege zijn gewicht
in de schaal werpt. Wie ook hier van den persoon van Christus
uitgaat, gaat 't veiligst.

Aanleiding fot de voorstelling, alsof de Christus op aarde in een
bijna afstootende gedaante vrschenen was, gaf Jesaia 53. De smarte
van den Man van Smarte moest, zoo meende men, ook in den
prsoon van den Christus tot uitdrukking zijn gekomem. De lijdens-
gestalte moest hem van meet of eigen zijn, daar hij niet erst aan het
Kruis, maar al de dagen zijns levens den toorn Gods tegen onze zonden
gedragen heeft. Vooral de woorden : „Als wij hem aanzagen, zoo was
er geene gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben", gaven den
doorslag. En in de tweede plaats kwam hierbij, dat in de dagen toen
Jezus optrad, het kumstschoon bijna geheel door de Heidensche
wereld aan zich was getrokken en veelszins een onheilig karaktr
droeg. Tusschen het rijk van Christus en de werehd van het Schoone
moest daarom de klove blijven gapen. En zoo kwam men er toe,
om tot in de gestalte zelve van den Christus deze tegenstelling te
laten spreken. Door een beroep op wat de psalmist zong: „Gij zijt
veel schooner dan de menschenkinderen," het men zich hierbij
allerminst uit het veld slaan. Dit toch behoefde niet te worden ver-
klaard van Jezus' verblijf op deze aarde, maar kon veel beter zelfs
uitgelegd van zijn zitten aan Gods rechterhand. En dat de Christus

aan Gods rechterhand in de heerlijkheid is ingegaan, wrd nief

betwist. De strijd liep uit sluitend over de gedaante van den
Christus gedurende zijn omwandeling op aarde.

Hir nu ligt de beslissing in de vraag, of de Zone Gods onze
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menschelijke natuur heeft aangenomen in haar oorspronkelijke paradijs-
gestalte, dan wel in haar vernederden toestand. Adam en Eva zijn
ongetwijfeld toonbeelden van verrukkelijke schoonheid geweest, en
ware Jezus in paradijsgestalte verschenen, dan zou zonder zweem
van bedenking moeten worden toegestemd, dat in hem het hoogste
ideaai van menschelijke schoonheid ware verwezenlijkt geweest. Zoo

echter is de belijdenis der Christelijke Kerk niet. Steeds beleed ze
veeleer op grond van het getuigenis der Schrift, dat de staat van
ezus, tijdens zijn verblijf op deze aarde, een staat van vrnedering

was, en dat hij alzoo deelde in bet lijden, dat deze vernedering
over ons geslacht heeft uitgestort. Hieruit volgt intusschen in het
minst niet, dat Jezus in zijn gestalte en gedaante niet in hooger zin
et edeler schoon vertoonde. Ook onder wie ons omringen komt

gedurig dit edele schoon voor ons uit, zoo er in de trekken van
een door smart en droefenis verbleekt en ontzet gelaat een teedere
liefde, een hoogere geloofsmoed heen speelt. Een moeder, die bij
112:t ziekbed van haar liefste kind en voor droeven afloop beducht,
met den bleeken ernst op het gelaat haar innige liefde voor haar
kind uit haar oog en om haar lippen doet spreken, maar toch in
die bleekheid op haar gelaat overglansd is van de energie om nog
het uiterste tot redding van haar kind te beproeven, vertoont zich
in een heel ander en veel hooger schoon, dan toen ze als bruid
aller bewondering wekte. Het zinlijk oog zal alleen aan dit bnuid-
schoon hechten, maar het geestelijk oog zal veel hooger nog het
edele schoon in de moeder bij het ziekbed van haar beveling waar-
deeren. En zoo nu staat het vraagstuk ook bier. Adam en Eva schit-
ter len door een verblindend natuurschoon, en in zulk een gestalte
verscheen de Christus. Maar hieruit volgt volstrekt niet, dat daarom

de vrschijning van den Christus onschoon was. Integendeel, zoo
op zijn gelaat de liefde van den Heiland en de geloofsmoed van
der Leeuw uit Juda's stam door den hoogen ernst, die zich in zijn
vernedering uitdrukte, heenspeelden, kon juist hieruit een schoom

ontstaan zijn, dat alle schoon in het Paradijs te boven ging, maar
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in anderen zin. En dit nu te stellen is geen gissimg, maar de saam-
vatting van wat de Evangeliën ons omtrent den Christus berichtten.
Jezus stiet niet of door zijn verschijning, maar trok aan. Geheel zijn
optreden boezemde vrtrouwen in. Hij imponeerde waar hij zich
ook vertoonde, maar toch altoos op innemende wijs. Zoo is het
dan ook altoos door de erste meesters ondr de groote kunst-
schilders vrstaan. Ze geven u een beeld te zien, waar ge het oog
niet van kunt of houden. Een beeld, dat het merkteeken van den
Man van Smarte draagt, en dat toch een schoon vertoont, dat alle
paradijs-schoom te boven gaat.

Ge merkt dan ook gedurig, dat het Schoone in Gods schepping

Jezus volstrekt niet onverschillig laat. De leliën des velds, die Salomo
in al zijn heerlijkheid met hun schoon te boven gaan, spreken Jezus
bewondringwekkend toe, en hij wijst er de schare op. Het schoone
van den fempel op Sion laat hem zoo weinig onvrschillig, dat er
smart spreekt in het woord, waarin hij de verwoesting van dem
fempel met zijm heerlijke kunstschatten aankondigt. Zelfs boeit het
kunstschoon in Jezus' woord nu nog zelfs de ongeloovigen. De
Bergrede blijft nog steeds onovertroffen, en in het Onze Vader be-
wonderen de meestrs van den stijl nu nog den prachtigen rythmus.
Het indrukwekkend schoon van zijn woord greep de schare dan
ook derwijs aan, dat ze betuigde, hoe hij sprak als machthebbende;
iets wat niet doelt op hef gezag, dat zijn woord droeg, maar op de
welsprekendheid, waarmee het aangreep. Het schoon dr levens-
vreugd, gelijk zich dit op de bruiloft uit, ontweek Jezus dan ook
niet, maar hij had er een open oog voor, en nam er zelf deel aan.
Het spel dr kinderkens op de markt trok hem aam. En zelfs mag
beweerd, dat in zijn wonderen een hoogr Schoon, een edeler kant
niet te miskennen viel. Onschoon is een kreupele, en als Jezus den
kreupele weer opricht em in zijn organisch schoon wandelen laat,
is het Ieelijke weg en het schoone er voor in plaats getreden. Im
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zijn wonderen was Jezus de Opperste Kunstenaar, die het wanstal-
tige verdwijnen deed en er het natnurlijke schoon weer voor in

de plaats stelde. Jezus schildrde het schoon niet, maar droeg het in
in de werkelijkheid. Als de storm op het meer van Gennesareth
gestild is en de pracht van het meer terugkert, is er hrstelling

van het gestoorde schoon. Het eerst blinde oog, dat zich opent op
zijn machtwoord, weerglanst en spreekt van hrwonnen schoon, dat
ten onder was gegaan. Op alle manier heeft dan ook de schilder-
kunst het waarachtig schoon in de ontmoeting van Jezus met zijn

iiscipelen, met de kinderkens, met de schare die hij spijzigde, op
net doek gebracht. Heel het optreden en de omgang van Jezus, bij
al wat de Evangeliën ons van hem berichten, heeft als een eigen
wereld van het Schoone de beste schildrs aangetrokken, en Jezus
;:elf heeft ze bij het ontwerpen en voleinden van hun meesterstukken
bezield.

Hirmede is de verheerlijking op Tabor dan ook geheel in over-
e enstemming. Op den Tabor blonk Jezus in de heerlijkheid. Gelijk
Petrus, Johannes en Jacobus Jezus daar gezien hebben, was hij de

itdrukking van het menschelijk schoon in zijn voleinding. En dit
hoogste schoon, dat toen in Jezus' gestalte en op zijn gelaat uit-
blonk, was niet een andere, hem als 't ware ingeschoven gedaante,
mar een hemelsch schoon, dat uit zijn menschelijke gestalte op-
kwam, zich daarbij aansloot, en er op paste. Toen deze hemelsche
uitstraling van zijn vrborgen schoon afliet, vrtoonde de Heere zich
am de ovrige jongeren wer in zijn gewone gestalte. Zelfs aan het
K ruis moet de uitdrukking van Jezus' wezen onuitsprekelijk schoon
z jn geweest; wel gedempt en beklemd, maar een geestelijk schoon
doorlatend, dat vrrukken moest wie het aanzag, en door het penseeI
op allrlei wijs is weergegeven. Na de opstanding treedt het begin
der verheerlijking in. Het is Jezus nog, nog altoos dezelfde Jezus,
man toch is er iets aan hem van hooger orde, dat maakt, dat de
jongeren aarzelden hem te herkennen. De banden des doods zijn nu
ontbonden, de vernedering heeft uit. De overgang komt. En door
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dien ovrgang gaat Jezus geleidelijk en als vanzelf in de hemelsche

heerlijkheid over. En als Jezus dan later op den weg naar Damascus
aan Paulus en op Patmos aan Johannes verschijnt, dan is het schoon
dr heerlijkheid zoo vrblindend em zoo alles ovrschijnend gewor-

den, dat Johannes als dood aan zijn voeten nerviel- En zoo dikwijls
ge dan ook in uw gebed of in uw lofzang u uw Koning aan de
rechterhand des Vaders voorstel, ziet ge hem in uw verbeelding veel
schooner dan de menschenkinderen, en zegt de apostel u, dat ge
eens hem gelijk zult zijn, omdat ge hem zien zulf gelijk hij is, maar
dan met een oog, dat den glans van die herlijkheid verdragen en
genieten kan. Ge tast daarom mis, zoo ge u uw Koning denkt, als
in zijn eigen persoon buiten die wereld van het Schoone staande.
Zoolang hij op aarde was straalde uit hem het Schoone, gelijk dit
ontstaat zoo de zielsdrang met hooger adel door den gedempten
vorm der vernedering heen speelt. En niet alleen op Tabor, maar
evenzoo van zijn opstanding af en in en na zijn hemelvaart valt het
gedempte weg, en leeft met vollen glams het vrborgen Schoon van
de menschelijke gedaante im Jezus met volle heerlijkheid op.

Doch niet alleen in zijn eigen prsoon, in zijn woord em in zijn
werk, maar evenzoo in wat als gevolg van zijn optreden zich al
spoedig in de wereld dr menschenkinderem vrtoonde, komt die
band tusschen Jezus en het Schoome tot uitdrukking. Vraagf ge u
toch af, waar op deze wereld sinds eeuwen, en nu nog, de kunst
het hoogst staat en de wereld van het Schoone haar rijksfe ont-
plooiimg vond, dam wijst alles u op het Christenland, en op die
volken, waaronder het Kruis van Christus is uitgedragen. Er is
Kunst ook in China em Japan, er is Kunst ook in Indië en onder
de herschappij van dem Islam, en ook dit Schoone vraagt onze
waardeering en heeft op die waardering recht. Zelfs moet rkend,
dat in Griekenland, en ten deele zelfs in Egypte, oudtijds de Kunst
in haar hoogeren vorm het eerst is opgekomen en dat in deze landen
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de waardeering van de wereld van het Schoone het eerst is uitge-
okt. Tot op zekere hoogte mag zelfs niet verzwegen, dat de klas-

sieke vormen van bouwkunst, beeldhouwkunst en ten deele zelfs

'ran de dichtkunst in oud-Griekenland gevonden zijn en uif
Griekenland, vooral na de Renaissance, opnieuw de wereld zijn inge-
dragen. Maar dit alles neemt het feit niet weg, dat de Kunst in haar

hoogere openbaring eerst in het Christenland tof voller ontplooiing
i; gekomen, en dat de kunstwereld, die thans nog in Japan en
China bestaat, van verre zelfs niet met de kunstwereld in het Chris-

tenland voor vergelijking vatbaar is. lets wat vooral sterk uitkomt,
no ge deze vergelijking toepast op de schilderkunst, de toonkunst
e de dichtkunst. Ook op het gebied van de bouwkunst en beeld-
houwkunst heeft de kunstenaar in het Christenland wonderen ge-
to overd; maar met opzet laten we deze twee kunsten hier toch
ru sten, omdat de grondvormen, waarin ook in het Christenland deze
b side kunsten zijn opgekomen, ons toekwamen uit de heidensche

of dheid. lets wat te minder verbazen kan, daar reeds Genesis ons
bericht, hoe de Kunst het eerst bij de afvalligen, in Lamech's
gezin, beoefend werd. In de Gotiek moge ook de bouwkunst
in het Christenland iefs hebben voortgebracht, dat al het
klassieke in de bouwkunst te boven gaat, maar toch ook
de Gotiek was slechts de aansluiting van de aloude bouw-

ku nst aan het hemelsche, om zoodoende het drukkend-aardsche in
de klassieke bouwkunst te boven te komen ; en zelfs op het Vaticaan
keerde men door de Renaissance naar de klassieke oudheid trug.
Maar heel anders was het met de schilderkunst, de toonkunst en
de dichtkunst. Al ligt het toch in den aard der zaak, daf de schilder-
stukken der oudheid niet dan in zeer klein getal of op fresco's tot
om gekomen zijn, toch is het aan geen twijfel ondrhevig, dat de

schilderkunst destijds op een lagr trap stond, en geheel in de
schaduw wordt gesteld door wat ze in het Christenland geworden is.
lets wat nog veel strker geldt van de toonkunst, die nog steeds

in alle Heidenland en onder den Islam verbaast door haar geringe
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ontwikkeling. Wat wij thans op het gebied van de toonkunst aan
onstrfelijke schatten bezitten, staat bergenhoog boven al wat als
muziek of zang in de oudheid geschitterd beeft. En al kan niet

ontkend, dat de dichtkunst ook onder de Grieken eem zeer hoogen
graad had bereikt, toch kan er geen verschil van gevoelen over
bestaan, of de tresoren van dichtkunst, die wij thans in het Christen-
land bezitten, gaan al wat de oudheid, Israël uitgezonderd, aan
dichtschat bezat, in rijkdom zer vrre te boven.

Waaraan dit is toe te schrijven, valt niet moeilijk in te zien. De
oorzaak is hierin te zoeken, dat het Paganisme en de Islam het
oog meest naar buiten keeren, terwijl hef Evangelie het oog liefst
keert naar binnen. Het Evangelle roept den mensch op tot inkeer
in zichzelven, en keert het oog zich eenmaal daarheen, dan ontdekt

het en vindt het een wereld veel rijker en veel grootscher, dan de
natuur en hef leven buiten om ons heen doen zien. Eersf door die
verborgen wreld van het hart tot voorwerp van beschouwing te

maken, komt het echt-menschelijke tot zijn recht, gaat het eigenlijke
menschelijk wezen voor ons open, treedt het zichtbare en wat voor
oogen is ten deele terug, en komt er achter dit zichtbare en
zienlijke een geheel andere wereld voor ons op, die blijkt veel
rijkr en grootscher te wezen. En dit nu verklaart het geheel, hoe
met name de muziek oudtijds kwijnde en eerst in het Christenland

tot hoogre openbaring is gekomen. Alle toonkunst speelt in het
menschelijk hart. Ze doet door den toon, dien we opvangen, ons
hart aan. Ze wekt in dit hart aandoeningen en gewaarwordingen.
Ze onderscheidt en ze vrmengt die gewaarwordingen, en doet ons

zoodoende in ons hart een geheele reeks van gewaarwordingen
doorleven, die ons de roerselen van ons eigen hart op zoo klare
wijze vrtolken, dat we vaak eerst door de toonkunst ons eigen

hart leeren verstaan. Niet ieder is even rijk besnaard, om de
diepstgaande gewaarwordingen van zelf uit zijn hart te laten opkomen.
Aan zeer enkele geesten slechts is het gegeven, alzoo innerlijk rijk

te bestaan, en uit dien innerlijken schat de dingen, die ze voelen,
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in tonen over te gieten, en hirdoor ook voor andren genietbaar
te maken. Wie dat dan hoort, ervaart inwendig, wat hij uit zichzelf
nooit zou rvaren hebben. Er worden roerselen in hem opgewekt,
die uit zich zelf nooit in zijn eigen hart zich zouden bewogen
hebben. Op dien stroom der tonen wordt zijn innerlijk leven dan

meêgevoerd, en hij gevoelt dan diepr dan hij 't ooit zelf zou
gevoeld hebben voor wat aandoeningen en gewaarwordingen ons
menschelijk hart vatbaar is. Wat bij den gewonen mensch gemeenlijk
slechts flauw aanstemt, zwak meêklinkt, en snel weer afbreekt,

wordt door zulk een Kunstenaar bij de gratie Gods vol en krachtig
doorleefd, en het wordt in hem tot een inspiratie, die hem bekwaamt
om het doorleefde in tonen te vertolken. En is dit eenmaal geschied,
en is de muziek uit zijn hart op de notenbalken vastgelegd, dan
ontstaat dit machtig voordeel, dat deze rijke wereld van het innerlijk
zielschoon, waartoe deze Kunstenaar toegang had en waaruit hij
musiceerde, telkens weer ten gehoore kan worden gebracht, om
nog eeuwen na zijn vrscheiden aan veler hart een genieting te
schenken, veel hooger en rijker dan hun eigen hart hun zou hebben
gegund.

Zer zeker gaat dit muzikaal gepaard met een ernstig gevaar, het
gevaar namelijk, dat het schijnaandoeningen wekt, waaraan geen
innerlijke reahteit beantwoordt. Wie bij een grootsche muziekuitvoering
achtereenvolgens aandoeningen van diepe smart en weedom,
aandoeningen van tragische pijn, aandoeningen van heldenworsteling
n triomf, aandoeningen van versmeltende hefde en vrkleefdheid,

aandoeningen van teleurstelling en van hooggestemde vreugde,
aandoeningen van verkwijnen en van weeropleven doorleeft, wordt
n zijn hart bespeeld, en voelt al deze gewaarwordingen in zich

trillen, maar zonder dat ze beantwoorden aan den wezenlijken
toestand van zijn hart op dat oogenblik. lets wat te sterker uitkomt,
oo bij eenzelfde concert allerlei muziekstukken op elkandr volgen,

die geheel uiteenloopende, niet zelden geheel tegenstrijdige
aandoeningen opwekken. Dan is het alleen om het streelende, om het
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aangrijpende, om het diepdoordringende van die muzikale gewaar-
wordingen te doen. Men voelt dan in zijn hart een oogenblik

trillen, wat niet het eigen hart, maar het hart van een ander doorleefd
heeft ; en minder de hooge beteekenis van die sensation voor het
leven, dan het wegsleepend schoon van de klanken bezielt ons.
Doch al is dit gevaar onmiskenbaar, en al is r ook in de genieting
der toonkunst niet zelden een min rnstig spelen met de heiligste
aandoeningen waarvoor het menschelijk hart vatbaar is, dan blijft
toch altoos dit, dat de toonkunst schittrt in de verborgenheden
van ons innrlijk leven, en daarom im de oudheid, toen het innerlijk
leven in zoo menig opzicht nog een gesloten boek was, niet tot
een krachtige openbaring kon komen. Juist daarom is de toonkunst

eersf in het Christenhand tot haar hooge ontwikkeling gekomen, en
kon ze noch onder het Paganisme, noch ondr den Islam opklimmen
tot die reusachtige hoogte, waartoe ze in het Christenland opge-

klommen is. Van de dichtkunst geldt hetzelfde. Het heldendicht en
de tragedie kende ook de oudheid in haar glorie, maar de dichtkunst,
die het fijnere leven van het menschelijk hart in zang zou uitstorten,
toefde tot de wreld van dat menschelijk hart breeder ontsloten

werd. Het hing alles aan dit ééne onderscheid, dat de wereld
buiten Christus het menschelijk hart opsloot en de uitwendige
wereld op dat gesloten hart drukken liet, terwijl in het Christenland
ons hart vam dien druk is vrijgemaakt, nu zelf mee ging tellen, en
ten slotte zelfs de heerschappij verkreeg.

Ook in de schilderkunst neemt ge hetzelfde verschijnsel waar.
Is de binnenwreld van het menschelijk hart ontsloten, dan vrkrijgt
de mensch op het leven een geheel anderen blik. Het gewone leven,
dat hem eerst nauwhijks belangstelling inboezemde, begint interessant
te worden. Dat !even boeit hem. Allerlei tafreelen uif dat leven
maken een blijvenden indruk. En dien ontvangen indruk, die hem
niet loslaat, poogt hij nu vast te leggen op het doek, ook om door
hef dock dien indruk bij anderen te vertolken, en zoo ook bij hen
te doen opkomen. De schilder is de man die gezien heeft; die in
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de natuur of in zijn verbeelding gezien heeft wat anderen niet zagen;
die door wat hij zag diep getroffen is ; het schoone er uit indronk ;
en nu dat schoone weergeeft, weergeeft uit eigen drang om iets
Schoons voort te brengen, en het weergeeft om er ook anderen bij
te roepen, en hen mee te doen genieten. Vandaar dat de oudheid,

voor wie de diepere trek van het menschelijk leven een gesloten
boek was, ons bijna niets achterliet, en dat eerst in het Christenland
de schilderkunst tot Naar volle en hooge ontplooiing kwam.

Maar al is deze verwakkering van het innrlijk leven en van de
belangstelling in het menschelijk doen en laten eerst in het
Christenland tot hooger uiting en tot nobeler resultaat gekomen,
tech blijft de kunst ook in het Christenland een algemeen karakter
c ragen, en is ze allerminst aan de belijdenis van het Evangelic
gebonden. Het kunstschoon bezit een algemeen menschelijk karakter,
en zoo 't maar, door wat oorzaak ook, bij den Kunstminnaar tot
hooger artistiek bewustzijn komt, geniet de Jood en Heiden er
evenzoo van als de belijdende Christus, en niet zelden zelfs meer.
De wereld van het Schoone is een zelfstandige wereld, die zich
aan geen belijdenis binden laat, op zichzelf voortleeft en verdr
vcortschrijdt, en wel de kracht van het Evangelie in de vrijmaking
van den geest in zich opneemt, maar zonder daarom als zoodanig
zich aan de belijdenis van het Evangelie te binden. Wel kan ook
deze band worden aangelegd, en voorzoover de kunst hierdoor in
enger zin Christelijke kunst werd, bereikte ze op meer dan één
gebied het hoogste. Ze schiep in dien zin een hoogere bouwkunst,

een eigen schilderkunst, een eigen toonkunst, een eigen dichtkunst,
en al wat de kunst op het heilig terrein, met Christus als middenpunt,
gewrocht heeft, staat zelfs in de schatting van ongeloovigen bovenaan ;

wat wel het sprekendst uitkomt in de ongelooflijke sommen,
die voor de schilderstukken van de coryphaëen ondr de Christen-
schilders nog steeds geboden worden. Maar ook die Christelijke
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kunst werkte steeds en werkt nog altoos met de gewone, formeehe
middelen dr kunst, die in zichzelf neutraal zijn. Al ontsluit de

vrijmaking van den geest, die het Evangelie in het Christenland
bewerkte, een wereld van innrlijk leven, die oudtijds verborgen
bleef, toch schept het Evangelie die nieuwe wreld niet. Die wereld

was er, en stond, eens ontsloten, ook den ongeloovige ter beschikking.
Alleen mag en moet gezegd, dat de inspiratie bij den Christen-
kunstenaar een ander karakter erlangde, daardoor dieper ging, en

zoo schatten voorfbracht, die nog steeds aller bewondering wekken.
Slechts moet er tegen gewaakf, dat het heilige geen uitsluitend
beslag op de wereld van 't Schoone ga leggen, alsof er geen ander

gebied dan het heilige ware, waarop het kunstschoon zijn wonderen
kon uitstallen. Daarom was het vooruitgang, toen het Calvinisme
deze te enge vrbinding losmaakte en ook het gewone menschelijke
leven binnen den omtrek van het kunstschoon trok. Omdat
Vondel en Bilderdijk onze eenige twee geniale dichtrs zijn, en
beide de heiligste tonen in hun zangen deden klinken, behoeft
geen leekendichtr van mindren rang en gave daarom buiten
waardering te blijven. Slechts maakt de Verzoening tusschen beide
het verschil. Christus is onze Koning juist doordien hij onze Ver-
losser en Verzoener wrd. In de hooge Christelijke Kunst nu komt
die Vrzoening tot uifing. Het is de Christen-kunsfenaar, die zich
weer één voelt met dien God, naar wiens beeld hij geschapen is,
en juist daardoor neemt zijn Kunst een hoogre vlucht. Wie daar-

entegen die Verzoening buiten de Kunst sluit, kan daarom wel het
profijt hebben van de vrijmaking des geestes, die het Christendom
allrwegen bracht, maar mist toch altoos die hoogre vrheffing,
die alleen het weer één zich met den Oppersten Kunstenaar gevoelen
aan de kunst geven kan.
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IX.

Net Verhevene en de Aanbidding.

Want alzoo zegt de Hooge en Ver-
hevene, die in de eeuwigheid woont,
en wiens naam heilig is : 1k woon in
de hoogte en in het heilige, en bij Bien,
die van eenen verbrijzelden en nede-
rigen geest is, opdat lk levend make
den geest der nederigen, en opdat 1k
levend make het hart der verbrijzelden.

JESAJA 57 : 15.

NS bestek laat noch het bespreken van de afzonderlijke
kunsten, noch het nader toelichten van de onderscheidene
categorin van het Schoone toe. Het verband eischt
dit ook niet, en alleen voor het Verhevene is een uit-

zondering te maken. Vooral sinds Edmund Burke in 1756 zijn
Inquiry into the origin of the Sublime and the beautiful! in het lichf
gat hebben de aesthetici en wijsgeeren op allerlei manier gepoogd
het karakter van het Verhevene vast te stellen. Te betreuren valt
bet hierbij, dat Burke's uitgangspunt zoo onjuist gekozen was, en
dat Kant zich desniettemin bij hem aansloot. Burke's hoofdgedachte
bestond hierin, dat er fwee motieven in onzen geest werken : 10. het
individueele, dat ons dringt om ons tegenovr andren te hand-

haven, en 2o. het sociale, dat ons aandrijft, om ons aan anderen
aan te sluiten. In het eerste motief werkte een afstootende kracht,
in het tweede een aantrekkende kracht. En gelijk nu, althans naar

zijn oordeel, het individueele in ons het Verhevene in het leven
roept, zoo het sociale het Schoone. Burke was, toen hij dat werk
uitgaf, nog zeer jong, zijn Ioopbaan begon pas, en hiruit is het
te verklaren, dat de tijdgeest ook hem hef objectieve aan het sub-
jectieve deed opofferen. Plaatst men zich nu eenmaal op het sub-
jectieve standpunt, zoodat men ook het Verhevene uit den mensch
poogt te verklaren, dan valt niet te ontkennen, dat er aan Burke's
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opvattimg zelfs een schoone kant is. Immers in de Schrift vindt ge

het begrip van Verheven ker op keer ook toegepast op den mensch,
die zich zelf verheft. Als het in Psalm 138 : 6 van God heet: „Den
vrhevene kent hij van verre", is met dien vrhevene bedoeld een
trotsaard, die voor zijn God niet buigen wil. Evenzoo is het, als
we bij Jesaja (2 : 12) lezen : „De dag des Heren zal zijn tegen alle
hoovaardige en hooge, en tegem allen verhevene, opdat hij vernederd
worde"; en niet andrs is het woord verheven te vrstaan, als in
Spreuken 18: 11 gesproken wordt van een „vrheven muur in zijn
inbeelding." In onze Stafenoverzetting is dit trotsche denkbeeld
van ongerechtvaardigde, zondige zelfverheffing, met mame van zelf-

verheffing tegenover God, in den regel met het begrip van Verheven
vrbonden. God is verheven, God alleen mag verheven zijn, en zoo
de mensch verheven poogt te worden, doet hij aan Gods eere te
kort, matigt zich aan wat hem niet toekomt, en verplaatst zich uit
de werkelijkheid in de wereld van zijn inbeelding. Zoo nu opgevat,
bestaat het waarachtig Vrhevene buiten ons, en vindt zijn hoogste

openbarimg im God, terwijl Burke omgekerd het verhevene uit den
mensch, d.i. geheel subjectief, poogde te verklaren, en juist daardoor
het waarachtige begrip van het Vrhevene verloor. Dat Kant hem
op dien subjectieven weg volgde, was bij het subjectief karakter
van heel Kant's wijsbegeerte niet anders denkbaar. Ook andere
wijsgeren gingen in ditzelfde spoor, em het is erst Hrder, en na
hem Carrière, die tof den objectieven maatstaf trugkeerden.

Het Verhevene is datgene, wat zoowel in hef zienlijke als onzien-
lijke de maat des menschen op in 't oogloopemde wijze te boven
gaat. Op die maaf van het menschelijke werd reeds in eem vorig
hoofdstuk gewezen. Wat voor ons schoon zal zijn, moet, zoo in het
zienlijke als in 't hoorbare, met de maat van ons gezichf en met
de maat van ons gehoor saamhangen en accorderen. Dif gaat zelfs

door bij onze lagere zintuigen. Ware onzr eem reukorgaam, even
sterk werkend als het reukorgaan bij den hond, bijna elke atmosfeer
zou voor ondragelijk worden. Er is ook order menschen verschil
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in de kracht van ons reukorgaan. De één onderscheidt spoediger
dan de ander een reuk dien hij opvangt, en zelfs bij denzelfden
persoon zal zijn reukorgaan in normale tijden strker reageren,
dan wanneer hij zwaar verkouden is. Maar al geven we het bestaan
van deze verschillen toe, toch staat vast, dat er ook voor ons reuk-
orgaan zekere grenzen zijn, die we niet kunnen overschrijden. Zelfs

van den smaak kan gezegd, dat hij een normale wrking heeft, die
aan een bepaalde maat gebonden is. We merken dan ook aanstonds
bij ziekelijke verschijnselen in keel of verhemelte of tandvleesch
of tong, dat de smaak van spijs en drank ons ontgaat, en alle
;maakgenot ophoudt. Hieruit volgt alzoo, dat de dingen, die we
door ons reukorgaan of smaakorgaan moeten waarnemen, zoo zijn

ingericht, dat ze allen op bepaalde sterkte zich gunstig aan ons
kunnen mededeelen. Alzoo kan men zeggen, dat de sterkte van
reuk en smaak in die dingen op onze organen is aangelegd, of
of omgekeerd, dat onze organen zijn aangelegd op de strkte
van reuk en smaak in die dingen. Wie daarentegen den oorsprong.
a ler dingen evenais zijn eigen oorsprong in zijn God vindt, prijst
ir dit accordeeren van de dingen met onze organen, en van onze

organen met de dingen, niet anders dan de Wijsheid Gods en
Almacht Gods. Geldt dit nu reeds van de lagere zintuigen van
smaak en reuk, en ten deele zelfs van het tastgevoel, dan gaat

di zelfde uiteraard nog veel sterker door bij de hoogre zintuigen
van gezicht en gehoor, zoodat het Schoone voor ons althans van die
vaste maat van het menschelijke volstrekt afhankelijk is ; lets wat
Bi derdijk eens tot de uitspraak bracht, dat het Schoone voor God
nie t bestaat. Op de fout in deze uitspraak kunnen we thans niet
ingaan. voor God geldt geen maat, en nooit zou God voor ons
het Schoone in deze wereld hebben kunnen doen opkomen, zoo

het Schoone, dat ons zal bezielen, niet ook door God zelf gekend
was, en alzoo ook voor God bestond.
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Op het gebied van het geluid ontwaren we gedurig, hoe hetgeen

zekre maat te boven gaat, overslaat in gegil, in geknars, in
geschreeuw, in gesis en wat dies meer zij, en ons dus niet wel-
gevallig aandoet, maar hindert, zoodat we soms zelfs onwilkeurig

de hand op het oor leggen, om het ons te onmatige geluid of te
wren. De slag van leeuwerik of nachtegaal doet ons weldadig aan,
omdat ze op de sterkte van het gewone menschelijke gehoor is
aangelegd. Geheel de tonenwereld, die ons het schoon van de toon-
kunst biedt, staaf dan ook met de sterkte van ons gehoor in
onlosmakelijk verband. Persoonlijke verschillen zijn ook hier niet

uitgesloten. Er zijn lieden met een vrbazend fijn gehoor, die be-

luisteren kunnen wat den gewonen mensch ontgaat, en zoo ook
zijn er prsonen met bedorven gehoor, die of de tonen niet meer
zuiver kunnen opvangen, of bij wie het accoord tusschen het gehoor
en de trilling in hun hart ontbreekt. Maar dit belet ons niet, ook
hier van een menschelijke maat te spreken, van een maat in dien
zin, dat wat daar onder blijft ons ontgaat, en dat hetgeen te hoog
daarboven ligt, ons hindert in stee van ons te bekoren. En met
het gezicht is het niet andrs. Wat ge, al is het door een zwakken
microscoop, beziet, doet u heel anders aan, dan wat ge beziet met
het bloofe oog. Beziet ge eem schoon gelaat, dat u in vorm en tint
weldadig aandoet, microscopisch, dan is op eens al 't schoone weg,
en ziet ge niets dan hjnen en vormen in zoodanige vergrooting,
dat ze u op geheel andere wijze treffen. Telescopisch bezien, zou
een natuurtafereel, dat u, met het bloote oog bezien, door zijn
Schoon boeit, u er afschrikken. De telescoop past bij het firmament,
dat op te vrren afstand ligt, om ons, zoo we alleen het bloote
oog aanwenden, al zijn wonderen te ontdekken. Maar toch moet
zelfs van het firmament gezegd, dat het alleen met het bloote oog
begluurd zijn eigenlijke pracht en heerhjkheid ontvouwt, en dat in
dien zin zelfs het firmament, wat afstand betreft, op ons oog, en
ons oog op het firmament is aangelegd. Met den telescoop bezien,
vertoont de maan ons vormen, die ge andrs niet ziet, maar de

36
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glans dr zilverem maam, die ons zoo geheel eigenaardig aamdoet,
gaat bij telescopische waarneming te veel teloor.

Staat alzoo vast, dat onze waardeering en onze genieting van

het Schoone afhankelijk is van de vraag, of de maat ervan
met de maat van het menschelijke overkomt, dan Iigt het voor
de hand, datgene Verheven te noemen, wat deze maat over-
schrijdt en te boven gaat, en zoo ook hetgeen beneden die maat
blijft van het normale Schoone te onderscheiden. Wat zich in
het kleine verliest, kan op ons den indruk maken van het
lieve, snoezige en juweelachtige, maar klimt niet tot het normale

Schoon op. Drie kleine katjes, in bekoorlijke omarming saam ver-
eenigd, kunnen den indruk van het lieve maken en het oog boeien,
maar het tooneel, dat ze aanbieden, staat te laag om im eigenlijken
zin het Schoone te openbaren. En zooals er nu een overgang naar
beneden is, zoo is er ook een overgang naar boven. Er kan ook
een voorwrp zijn, dat de maat van het menschelijke te boven gaat,

en toch bekoort, boeit, en aantrekt, zonder door de gewone, normale
grenzen van het Schoone begrensd te zijn. Bij hetgeen de maat te
boven gaat, is het dan echter altoos de afstand, die bepaalt, of er
Schoon in zal te bewonderen zijn. Een machtige rotspartij in het
midden van een woestijn kan een prachtigen indruk maken, mits
ge u op een afstand bevindt. Nadert ge daarentegem die rotspartij

van te dichtbij, zoo gaat bij elken voetstap, dien ge verdr zet, het
Schoon almeer verloren; en als ge eindelijk op die rots geklommen
zijt, en het alles van zeer nabij beziet, neemt ge niets anders meer
waar dan het ruwe en geweldige. Een storm op zee, van de duimen
bezien, kan prachtig zijn; maar de schipper, die op zijn schip midden
in den storm verkeert, ziet niet anders dan het opduiken van de
golvem, het geweld van de baren, en hoort miet andrs dan het

dreunen en bulderen van den orkaan. Het Schoone kan alzoo schoon
blijven, ook al blijft het eenerzijds beneden onze maat en al gaat
het anderzijds vrre boven die maat uit, maar zelfs dan zijn we aan

een vasten afstand gebonden. Het schoone van het kleine gaat teloor,
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zoo ge te ver afstaat, en het schoone, dat boven de maat gaat, ver-
kleint zich voor uw oog, zoo ge er te dicht bijkomt. Is nu het Ver-
hevene iets, dat boven de menschelijke maat uitgaat, dan kan het

daarom nog zeer wel binnen de sfeer van het Schoone vallen, maar
neemt in de wereld van het Schoone toch een eigen karakter aan,
en het is dit elgen karakter, dat we alsdan door het begrip van

het Verhevene uitdrukken. Als Jehova op den Sinai aan Mozes, en
ten deele aan Israël, zich openbaart, wordt gesproken van een
„vreeslijk gezicht" en wordt het terrein om den Sinai afgepaald, opdat
het yolk op goeden afstand mocht blijven, daw anders de gloed

van boven hen zou hebben verteerd.

Nu openbaart zich dat verhevene in de nafuur meest in wat we
het gevolg van den vloek zouden willen noemen. In het Paradijs
kunnen we ons het Verheveme niet voorstellen. Het Verhevene roept
altoos een gevoel van ontzetting in ons wakker, en voor dit gevoel
van ontzetting was in het Paradijs geen plaats. Zelfs waar Safan
tegen God in het Paradijs optreedt, gaat het altoos toe in zachte,

vriendelijke vormen. Van het geweldige is geen sprake. En
waar een brullende leeuw in zijn majesteit thans den indruk
van het verhevene kan maken, ziet ge in het Paradijs den leeuw tot
den mensch nadren, zondr dat van versclrikking of ontzetting
sprake is. Wat op het terrein van de natuur thans aanstonds den
indruk van het Verhevene wekt, is bijna altoos tot den vloek te her-

leiden, d. i. tot de vrstoring, die door dezen is aangericht. Zoo is het
met den vuurspuwenden berg, Zoo is het met de beving van de aarde.
Zoo is het met den storm op zee. Zoo is het met de donderkoppen,
die eerst onderling worstelen, en dan de schicht van den bliksem

doen uitschieten. Zoo is het met de machtige rotsgevaarten in haar
woestheid. Zoo is het met de groote verscheurende dieren. Het
wijsf alles op een toestand, waarim de vrede van het Paradijs is
teloor gegaan, en een doorbreken van de Almacht in de ontzette
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natuur plaats grijpt. Alzoo is het ook met elke openbaring, die Gods
nabijheid doet rvaren, bij de Roode zee, in de Woestijn, in den

tabrnakel met zijn vuur- en wolkkolom, in den tempel op Sion,
in de verschijning van engelen, en in de openbaringen van den ver-
heerlijkten Christus. De uitwerking van het Verhevene is dan in erste

nstantie ook altijd vreeze, en steeds wordt die vreeze eerst gestild,
1.ls de Openbaring zelve ons door Jezus toeroept : Vrees niet. Dit
Verhevene kan daarom zoowel in de onzienlijke als in de zienlijke

wereld zich toonen, en dan zoowel in het heilige als in het demo-
nische. Ook het demonische toch gaat boven de maat van het
menschelijke uit, en Lucifer of satan is een figuur in de Kunst ge-
worden, die zich steeds boven onze maat verheft. Het demonische
an zich eerst dan wel in mindere grootte openbaren, maar komt

de vorst der demonen zelf te voorschijn, en trekt satan zelf op, dan
vormt zich steeds een indrukwekkende, boven onze maat uitgaande
verschijning, en treedt daarom het Verhevene in, zij 't ook met
o mgekeerde hoedanigheid.

Geheel ten onrechte heeft men daarom het Vrhevene op den
mensch toegepast. Er zijn niet, gelijk Nietzsche stelde,
Uebermenschen. Zeer zeker zijn r genieën, coryphaeën, virtuosen, helden,
di 2 vrre boven de maat van den gewonen mensch uitgaan, maar

ze gaan daarom niet uit boven de maat van het menschelijke. Het
menschelijke zelf laat gradation toe. Van het kind aan moeders
borst tot den volwassen man. Van den kleinen denker tot den
wi sger. Van den zwakkeling tot den held. Van den pygmee tot den
reus. Maar dit alles zijn niets dan variation, die het type mensch
toelaat. Toch heeft de gewone mensch r steeds lust in gehad, om
deze hoogstaande personen van zich of te zonderen, boven zich te
stellen, en in hoogeren rang te plaatsen. Zoo schiep de Heidensche
wereld haar halfgoden, zoo kreeg men op godsdienstig gebied de
heiligen, en zoo stuit ge thans weer op de Hero worship gelijk men
het noemt; dat is op de bovenmenschelijke vereering van de grooten
onder ons geslacht.Zelfs beeldhouwers poogden hiertoe mee te werken,
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door de figuren voor hun standbeelden reusachtig groot te nemen.
Maar toch reikt dit alles niet aan het Vrhevene, het blijft binnen

den menschelijken kring, mits men in dien kring de dwaze idee van
gelijkheid varen late, en de machtige variation van het kleine tot
het groote rkenne. Wel daaremtegen treedt het Vrhevene op in de

menschelijke kunst, mits deze het Vrhevene niet in het menschelijke
zoeke, maar in het Goddelijke en demonische. Zelfs in de toon-
kunst kondigt zich dat Vrhevene aan, zoo b.v. in Händels Halleluja,

en in Beethovens Finale. Doch vooral bij de toonkunst springt het
dan telkens in het oog, hoe zij 't Verhevene ahleen dan breikt, zoo
ze het hemelsche voor ons hoorbaar poogt te maken. Zoo nu doet

ook de Bouwkunst, maar bijna uitsluitend in fempeh- en krkbouw.
Zoo doet ook de Beeldhouwkunst, maar bijna eeniglijk als ze in
beeld heilige figuren uit de Openbaring wergeeft, of ze evenzoo
uit de mythologie nam. Zoo doet de Schildrkunst, maar dan vooral
zoo ze de heilige tafreelen voor ons oog toovert. En zoo doet de
Dichtkunst, maar dan 't meest als ze zingt van wat God deed en
de hoofdmomenten van den strijd tusschen God en het demonische
rythmisch na doet klimken. Het Verhevene is alzoo tegelijk het vr-
heffende. Een macht, die ons ontrukt aan onze gewone wereld en
voor ons het inzicht ontsluit in een wreld van hoogre orde, en
die wereld van hoogere orde openbaringen uit de natuur of uit ons
menschelijk leven doet plaats grijpen. Daarom boeit het Verhevene
zoo strk en spreekt ons zoo geweldig toe, zondr dat we er ons
in thuis gevoelen. Het maakt op ons den indruk van iets Schoons,
omdat het ons een begin dr Heerlijkheid of van de overmacht van
het Herlijke ovr de Natuur openbaart. Maar onderwijl het ons van
den eenen kant boeit, doet het van den andren kant den drang

uitgaan, die ons vluchten doet. Het Verhevene boezemt altoos vr-
schrikking in, het overweldigt ons, en het wekt daarom vreeze, En
die vreeze komt niet uifsluitend voort uit het machtige van het
schouwspel, maar wordt altoos gestrkt door ons zondebesef. Wat
Jesaja gevoelde, dat hij een man van onreine hippen was, reden
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waarom een engel hem van die onreinheid bevrijdde, is de alge-
meene indruk, dien het Verhewene in zijn machtsopenbaring wekt.
'We gevoelen ons tegenover het Verhewene niet alleen klein en nietig,
maar tegelijk zondig en onrein.

Juist daarom nu is de beteekenis van den Christus voor het

Verhevene zoo overwegend. In den Christus is het Goddelijke en
menschelijke niet tegenover elkander staande, maar één. Hij is de
maat tegelijk wan het Goddelijke en wan het menschelijke. En de

Christus is het, die het onrein-menschelijke weer met het Goddelijke
erzoent. In Christus is de onreine mensch weer een kind van zijn

God geworden, en bij deze liefdeverhouding van vadr en kind
wijkt alle vrees voor het Verhevene wanzelf. Het is zooals de apostel
Johannes het betuigt : „De volmaakte liefde drijft de vreeze buiten."

zonde maakt de tegenstelling tusschen God en mensch tot een
k ove, waarover geen brug is te slaan. In Christus is die klowe

gedempt en treedt de oorspronkelijke betrekking tusschen God en den
naar zijn beeld geschapen mensch weer te voorschijn. Krachtens zijn
schepping naar Gods beeld gaat het nabij God en met God één

zi n de maat van het menschelijke niet meer te bowen. Een storm,
ee n aardbeving, een onweder doen daarom in het Christenland
zoo gansch andrs aan dan in het Heidenland. In het Heidenland
ontzetting, schrik en vreeze, in het Clristenland, althans bij wie
in Christus zijn ingelijfd, bewondring en aanbidding. En dit laatste,
do aanbidding, dat is het juist wat het Verhevene in ons werwekken
moet. Het Verhevene is een heilig Schoon, dat rechtstreeks op God
wijst, van God getuigt, voor God op de knieën brengt, onder den
indruk van zijn majesteit komen doet, en onze bewondering doet
uitvloeien in aanbidding van den heiligen en Almachtigen God.

Het Verhewene is dan niet meer een macht, die ons doodt en ter
neer werpt, maar optrekt en opheft naar hooger en daardoor ons
Gode nader doet komen. Wie kind van zijn Vader in den hemel
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mag zijn, en zich in heilige liefde als kind van dien vader mag
gewoelen, geniet in het verhevene, omdat het hem de majesteit zijns

Vadrs toont, en in de hoogheid van dien Vadr de hoogheid van
zijn eigen geluk doet waardeeren. Nu spreekt het wanzelf, dat in
ons aardsche leven let zondebewustzijn nog altoos nawrkt, en
mawerken moet. Zekere ontzetting zal dus hir op aarde nog altoos
standhouden, ook al lost ze zich ten slotte in aanbidding op. Maar
zoo zal 't niet blijven. Wat komt, wordt ons geteekend in het
beeld van het Vaderhuis, en uit het Vaderhuis is alle ontzetting

verdwenen. Hoe heerlijk de Christus ook moge wezen, we zullen
hem gelijk worden, omdat we hem zien zullen gelijk hij is, en
zelve, als Priesters en Koningen gezalfd, zullem we met hem zitten
op tronen. Altegader beeldspraak, die r op doelt, om ons te doen
verstaan, daf de tegenstelling tusschen het Schoone en Verhevene
eens zal wegvallen ; dat de tegenstelling tusschen het Herlijke, het

Schoone, em het Verhevene alleen lir op aarde intrad en vrschrpt
werd door zonde en vloek, die inmiddels reeds hir op aarde in
Christus kunmen verzoend zijn.

Hoe dieper we dan ook in de wreld van het Schoone indringen,
hoe machtiger telkens weer de beteekenis van den Christus voor
het Schoone uifkomt. Alle ding, en zoo ook het Schoone is door
Hem geschapen, uit het Eeuwige Woord voortgekomen, en als
zoodanig altoos wer tot den Christus te hrleiden. Zijn vrschijnen
in deze wereld, erst in engelengestalte en toen als de mensch
Jezus Christus, is één openbaring van Goddelijk Schoon geweest,
zoodat de Christus in zijn omgang, in zijn wrk en in zijn woord
een geheel afzondrlijke wereld van het Schoone, voor bouwkunst,
beeldhouwkunst, schildrkunst, toonkunst en dichtkunst, in het leven

riep. Door de vrijmaking van dem geest, die van hem uitging, heeft hij
uit het menschenhart schatten en schatten doen voortbrengen, die
de gradatiën van de kunsf in het Heidenland onder den Islam, en

in het Christemland door rijke vrschillen op zoo schitterende
wijze toonden. van hem gimg de inspiratie op de geloovige kunstemaars
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nit, die hen bowen hun medegenooten vaak zoo verre vrhief. Van

den Christus is een vrzoening in de geesten uitgegaan, die velrlei
strij d oploste in Goddelijke harmonie. En boven dit alles is ook
chit de vrucht wan Christus' verschijning, dat hij het verhevene van

vloek en zonde afscheidde, en ons genieten doet niet met de vreeze
en schrik van een Kahl, maar in bewondering en in aanbidding
van Hem, die in dit Verhevene zich aan ons openbaart. En in dit

ales saam spreekt zijn Koningschap. Altoos weer zijn heerschappij
over geheeI ons menschelijk lewen. Altoos weer zijn doen oplewen
veun het beeld Gods in ons. En daarom ook altoos weer het ver-
hoogen van ons menschelijk kunnen, om in hooge en toch teedere

kunst tot uiting te brengen, hoe rijk God ons menschelijk hart
schiep en wat verborgen krachten in ons menschelijk wezen schuilen.

Dat daarom de Kunst en geheel de wreld van het Schoone

ook door wie niet gehooft geëerd en tot openbaring kan worden
gebracht, is hiermee niet ontkend. We bespreken de vrhouding
va n de Kunst tot de religie afzonderlijk, en komen dan op dit
punt trug. Het Schoone moge door het geloof in karakter ver-
hoogd worden, toch gaat het er niet in op. De wreld wan het
Schoone is een eigen wereld met zelfstandig bestaan, en met

middelen van eigen kracht om het Schoone te doen uitkomen.
Maar zij 't al, dat ook de kunstenaar, die den Christus niet belijdt,
op Ihet gebied van het Schoone kan uitblinken, toch komt ook hem
ten goede wat de Christus formeel in de wereld van het Schoone
fot uiting heeft gebracht. Ook hem komt, formeel althans, het
profijt foe van wat door Christus in de wereld van het Schoone
ges icht is en nog schittert.
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X.

Kunst en Religie.

Want die naar het vleesch zijn,
bedenken wat des vleesches is; maar
die naar den Geest zijn, bedenken
wat des Geestes is.

Rom. 8 : 5.

OOR niet weinigen in onze dagen neemt de Kunst almeer
de plaats der Religie in, en zij, bij wie dit zoo is,

behooren tot de besten en edelsten onder de Kunst-
minnaars. Ge moet hierbij van verre niet denken aan

die velen, voor wie de Kunst geen andere aantrekkelijkheid heeft,
dan dat ze genot en tijdverdrijf biedt, noch ook aan hen voor wie

de Kunsf een zaak van gewim is. Wie in de lagere kunstsfer langen
zweeft woor het grijpen naar een religieuse Kunst te laag. van

Kunst als surrogaat voor Religie kan alleen sprake zijn bij hooger
aangelegde geesten, die den dorst naar het ideaal kennen, maar door
den geest des tijds van de Religie vrvreemd, en in hun hart voor
't kinderlijk geloof omwatbaar geworden, almeer in de Kunst ver-

goeding zoeken voor de leegte vam hun innrlijk bestaan. Vandaar
dan ook, dat de zoodanigen de Kunst steeds van haar hooge zijde
aangrijpen ; dit hooge der Kunst met het hoogere leven in hun
eigen binnenste in verband brengen ; en, ook al worden ze nooit
voldaan, toch eenige bevrediging vinden voor hun diepere zielsbe-
hoeftem. Zoo is voor den tempel der Aanbidding al mer de fempel
dr Kunst bij hen in de plaats getreden. Ook in diem tempel der
Kunst vinden ze hun priesters en koorknapen. Groote muziekuit-
vorimgen vam den eersten rang zijn woor hen en hun geestverwanten
geworden, wat voor het Christenvolk de eredienst bij het opgaan
ter hoogtijde in Gods huis is. Op den Zondag, als gewijden dag,
heeft zulk een muziekuitvoering van hoog karakter voor hen onge-
meene aantrekkelijkheid. En zij 't al, dat er ook in hen mog het
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vragen naar den hun onbekenden God opkomt, toch achten ze dat
de gewijde stemming van hun eigen hart nooit stichtelijker en
machtiger in hen opleeft, olan zoo een hooge kunstopvoering beslag op

hen legt. Tegenovr de Religie staan ze lauw en onverschillig, met
le Kunst daarentegen dwepen ze. Niet de apostelen en profeten en
martelaren spreken hun toe, maar de groote corypheeën der Kunst

bevolken hun artistisch pantheon. Hun liefde voor de Kunst gaat
net adel van geest gepaard, en steeds wordt hun opvatting van de
Kunst reiner en bezielder. En moge wat zij hierin vinden en ge-
nieten, nu al geen religie in engeren zin zijn, toch heeft hun kunst-

min en hun dwepen met de Kunst dit met de Religie gemeen, dat
het hen opheft, van het lage naar het hoogere trekt en hun ziel en
zinnen richt op een heilig ideaal, waaraan het Goddelijke mrk niet
kan ontzegd worden.

Hoe nu hierovr te oordeelen ? Ongetwijfeld is in deze strooming
der geesten iets, dat niet alleen aantrekt, maar zelfs eerbied afdwingt,

e gulweg moet erkend, dat in dit dwepen met edelr en hooger
Kunst een heimwee naar het Goddelijk ideaal meespreekt. Alleen
mar, deze neiging des geestes kan haar voleinding niet vinden,
of ze verloopt in afgoderij. Bij tegenstelling zijn we veelal gewoon
op de afgoderij met spot en verachting neder te zien, en in de
weegschaal gelegd tegenover den dienst van God in geest en

waarheid, komt ze vanzelf in haar nietig, zondig karakter uit. Maar
di neemt niet weg, dat er ook in de afgoderij wel ter dege iets is,
dat boeit. Ook in het Heidenland splitst zich de bevolking evenals
bij ons in een religieus deel en een deel, dat met alien religieusen
eeredienst spot; ook onder de Heidenen vindt men vrome en godde-
looze lieden, en als ge zulk een land bezoekt, en met deze onder-
scheidene deelen van de bevolking kennis maakt, kan het niet anders,
of ge gevoelt u tot dit vromer deel, ook al draagt zijn vroomheid

afgodisch karakter, veel sterker aangetrokken. De massa leeft
vo ort in 't zinhjke, en bij die mer vnome afgodendienaars vindt ge

da ten minste nog een hooger bedoelen en een rekenen met de
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verborgen Goddelijke macht. Alleen maar, het afgodisch karakter van
hun vroomheid doet tem slotte die vroomheid op bittre teleurstelling
uitloopen. Den vrede in hun ziel brengt ze hun niet. En juisf datzelfde
vindt ge heden ten dage im de kringen der edeler kunstminnaarsterug.
Dat het dwepen met de Kumst een afgodisch karakter draagt, valf
niet te weerspreken, De wereld van het Schoone is Gods gave,
van God is de kunstzin, door God ontvingen we de kunstgeniëen,
en deze virtuozen dr Kunst werden door God geïnspireerd. Wie
zich nu op deze schepping Gods werpt, en dit product van Gods
Almacht in step van Hem zelven eert, schuift het creatuur voor den
Schepper in de plaats; en het brengen van zijn diepste hulde miet
aan God Drieëenig, maar aan wat creatuurlijk hoog staat, wat is
het anders dan het wezen der afgoderij? Voor let aanwezig zijn
van afgoderij is het volstrekt niet noodig, dat r een officieele ere-

dienst met een altaar, met een offrande en met een priesterschaar
zij ingericht. Dit alles raakt slechts den vorm, waarin het afgodische
zich uit en belichaamt. Voor de vraag daarentegen, of we met een

afgodische neiging te doen hebben, beslist alleen het feit, of r
aansluiting aan lets Goddelijks in het creatuur is, en of aan dit
Goddelijke in het creatuur de hulde en eere wordt toegebracht, die
Gode alleen toekomt. Juist dit nu is het karaktristiek vrschijnsel,
dat we heden ten dage in de hoogste kunstkringen waarnemen.
Men dweept in die krimgen met iets Goddelijks, dat in de Kunst

uitkomt, maar men blijft aan dit creatuurlijk-Goddelijke hangen en
klimt van het creatuur niet tot den Spiritus Creator op. En de
uitkomst blijkt dan ook hier te zijn, wat ze steeds in afgodische
kringen was. Zulk een afgodische kunst nu kan bezielen, kan doen
dwepen, kan tot de grootste offers in staat stellen, maar den vrede
der ziel brengt 't den dweper niet, omdat het hem niet tot God
brengt, em hem leven em strven laat buiten de grenzen van het
Koninkrijk der hemelen.
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Opmerkelijk is hierbij, dat reeds bij de oude wolken, wier afgodrij
een hooger karakter aannam, zulk dwepen met de Kunst in het
heilige was doorgedrongen, zoo sterk zelfs, dat het schir moeite

cost, om te beslissen, wat zwaarder in de schatting woog, de woor-
:;telling van den afgod, dien men aanbad, of de kunstschittering, die
zijn wereering omstraalde. Aanvankelijk zelfs was de hoogere ont-

plooiing der Kunst niet anders dan op religieus terrein denkbaar.
Zoolang het Goddelijk karakter van het waarachtig Schoone sterk
genoeg sprak, en omgekeerd de godsdienstige behoefte meer in het

u itwendige dan in het verborgen-geestelijke bevrediging zocht, kon
et niet anders, of Kunst en Religie hadden elkander noodig, en

waren op elkander aangewezen. Het hoogste moest aan de goden
worden toegewijd, en hooger dan de Kunst had men niet. En om-
gekeerd, de Kunst moest, om hoog te staan, zich in de Godswereering
heiligen, en rijker dan de tempeldienst leende zich niets hiertoe.
Hierbij kwam dan nog het nationaal karakter, dat van de afgodische
eerediensten steeds onafscheidelijk was. Het Polytheïsme, het veel-
godendom, mist de eenheid wan een wereld-conceptie, het klimt tot
een God, die hemel en aarde schiep en voor alles één is, niet op.
De afgod wordt een patroon wan het nationale leven, en vandaar
dat heel het volk aan zijn eeredienst deelneemt. Alleen door dat
m( eleven van heel het yolk in zulk een afgoderij was het mogelijk,
om de schatten bijeen te zamelen, dje voor de instelling van zulk
een prachtigen eeredienst noodig waren, en hieruit volgde dan
wanzelf weer, dat de coryphaeën der Kunst vam zelf en ongemerkt
zic h naar den tempel voelden heengetrokken. Wat ze daarvoor

schiepen, levrde het beste bestaan op, kon hen het meest bezielen,
en beloofde de hoogste ere, tot bij het nageslacht. Van alle Kunst
in haar hoogere ontplooiing mag en moet dan ook gezegd, dat ze
zich oorspronkelijk in dienst van het heilige heeft gesteld ; en alleen
leunende en steunende op het heilige steeds hoogr klom. Hiernaast
ontblooide zich ook wel de meer algemeen menschelijke kunst,

maar niet dan op veel lagere schaal, en niet zelden geheel aan den
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dienst der zinnelijkheid ovrgegewen. Veihig kan dam ook vastgesteld,
dat de Kunst zonder de Religie nooit zoo spoedig tot haar edele
hoogte zou zijn opgeklommen, en dat omgekerd de Religie nooit

zoo machtigen indruk op de volken zou hebben gemaakt, zoo ze
niet in de Kunst het middel had gewonden, om woor oog en oor
in zoo boeienden norm op te treden. Jammer slechts, dat hier telkens

alles hing aan de wraag, of de Kunst de Religie, dan wel de Religie
de Kunst zou dienen. Zoo het erste, dan was het een eren van
den Goddelijken oorsprong van het Schoone ; zoo het laatste, dan
kon het niet anders worden dan een bedrf der Religie, om de
Kunst boven haar te laten uitgroeien.

Nog in onze dagen komt dit uit. Ook van Christelijke zijde toch
is het beproefd, om het huwelijk tusschen kunst en religie duurzaam
te eren. Eerst niet. In de Apostolische kerk vindt ge hir geen spoor
van. veelal zelfs kwam men saam in een of ander groot wertrek
van een particuliere woning. Maar toem ten slotte de groote strijd
tusschen het Paganisme en de Christelijke religie beslist was, en het
Paganisme ter nedr lag, kwam vanzelf de stille begeerte op, om nu
ook de Christelijke religie te laten prahen em glansen in dezelfde

weelde van vormen, waarin ertijds het Heidendom zijn kracht zocht.
Op zich zelf nu lag hirin niets zondigs. voor een gebouw, waarin
men saam zal komen om Gode de aanbidding toe te brengen, be-
hoeft men geen architecten wan lagre orde te zoeken; en wrpt de
bouwkunst er zich eenmaal op, om in den bouw van het huis des
gebeds een hooger ideaal uit te drukken, dan ligt het voor de hand,

dat de Kunst het hoogste poogt te levren, waartoe haar talent in
staat is. Ewenmin is er iets tegen in te brengen, dat men in beeld
of op het doek de heilige tafereelen herlewen doet, en in de her-
innering ideaal doet woortleven. En dat men ook andrzijds muziek
en zang te hulp roept, om de stemming te vrhoogen, heeft ewem-
min iets, waartegen principieel bezwaar zou zijn in te brengen. De
Grieksche Kerk eerst, en daarna de Krk van Rome, sloeg dien weg

in, en zij 't al met onderscheid voor wat de beeldenvereering aan-
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belangt, toch bewogen beide wereldkerken zich meer en meer in
ele richting, om door hooge, edele kunst den glans dr religie in

het Huis des gebeds te verhoogen. Op zichzelf nu was hir niets
tegen in te brengen, indien niet het gevaar, dat hiermeê dreigde,
nit de zonde van het menschenhart ware aangewakkerd. Vooral de

groote massa toch is nu eenmaal geneigd, om mer aan het uit-
wendige en zienlijke te hechten, dan aan het onzienlijke en geeste-
lijke. Een te rijke vormendienst van het heilige heeft daarom steeds

het effect, dat hjj meer door indrukken en stemmingen werkt, dan
door geestelijke bezwangering. Hoe dan ook de Kerk wan Rome in

-mar uitspraken hiertegen waakte, en alle creatuurvergoding poogde
le keer te gaan, toch gelukte dit haar niet; en wie vooral in de
zuidelijke landen van Europa den werkelijken toestand met eenige
nauwkeurigheid bezag, kon niet wel tot een andere conclusie komen,
dan dat het uitwendig-zienlijke het intiem geestelijke heeft overmocht
en ovrmeesterd, en toch weer tot creatuur-vergoding geleid heeft.
En in de oudheid en in de dagen der Reformatie heeft dit zelfs tot
een beeldenstorm geleid, en de tegenstelling tusschen den zienlijken

en den geestelijken eeredienst scherp in het licht gesteld. Men be-
( oelt dit niet, veeleer betreurt men het, en poogt r tegen te waken;
maar het protest baat niet, het kwaad sluipt toch weer telkens in,

en zoo is het volkomen verklaarbaar dat in de dagen dr Reformatie,
toen het geestelijke sterk naar voren drong, en vooral in de Calvinis-
tische landen geheel den eeredienst opeischte, de gedachte rijpte
om uit den kerkelijken dienst al het kunstschoon voor het oog te
barmen, en alleen dat voor het oor toe te laten.

Dit nu zou het Schoone voor de religie hebben doen te loor gaan.
zo0 men de wereld van let Schoone alleen in het uitwendige en
zienlijke zoekt. Erkent men daarentegen, dat r ook een geestelijk
schoone wereld is, die in de toonkunst haar overgang vindt tot de
meer zienlijke kunst, dan gaat let niet aan, een kerkedienst, waarin
het geestelijke op den voorgrond staat, onschoon te noemen. Veeleer
moet dan ook erkend, dat, gelukt het zulk een eeredienst geestelijk
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hoog te staan, het onzienlijke schoon bier het zienlijke schoon in
ideaal karakter te bowen gaat. Zang en orgelspel zijn daarbij niet
buiten te sluiten, maar veeleer in te roepen; gelijk dan ook bekend
is, dat Calvijn mer dan eenige andre reformator op rijker ont-
plooiing van zang en orgelspel in den kerkelijken dienst prijs stelde,
mits altoos in dien zin, dat het schoone van den zang uit de Gemeente

zelve zou opkomen, en niet ten aanhoore van de Gemeente zou
worden uitgevoerd. Ook de rijker ontplooide zang mocht niet ont-
aarden in een genot voor de gemeente, maar moest blijven een uiting
van wat geestelijk in de Gemeente omging. Intusschen moet wonden

toegegeven, dat dit geestelijke ideaal in den eredienst rijk schitteren
kon in de dagen der Reformatie, toen het godsdienstig leven in zoo
hoog opgewekten toestand verkeerde, maar tekort schoot in de eeuwen
die daarna kwamen, toen het geestelijk leven zelf inzonk, en
er ten slotte een tijdlang niets dan dorheid overbleef. Wat men

toen van Groningr en van modrne zijde beproefd heeft om
't zielledige door koorgezang als anderszins aan te vullen, liep al
spoedig op een volkomen fiasco uit. Ook wat men in Amerika be-
proefde, om operazangers en -zangeressen in de krk te laten zingen,
kon niet tot het doel leiden. Te Genève had men in de krk, waar
eens Calvijn leeraarde, voor eenige jaren een prachtigen tenor als
voorzanger aangesteld, om den zang te vrhoogen, en het resultaat
was geen andr, dan dat de kerkgangers van hun plaatsen opstonden,
en zich om dien zanger in dichte rijen schaarden, doch alleen om
zijn zang te genieten. Zelf zong niemand meê. Het juiste midden

is hir niet gemakkelijk te vinden. Men moet of als Rome zijn kracht
zoeken in wat stemming teweeg brengt, maar staat daardoor aan de
gewaren van creatuurvergoding bloot, of wel men moet het Schoon
in het geestelijke laten uitkomen, maar ontkomt dan wer niet aan
het gevaar, dat waar dit geestelijke afstompt, dorheid intreedt en de
eeredienst zijn hoog karakter verliest. De beweging gaat ook hier

Tangs historische lijnen, waarvan de richting bepaald wordt in de
periode der historie, waarin het type zich vastzet. Ook de Calvinist
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blijft zich daarom vastklemmen aan het ideaal, dat in Genève ge-
grepen werd. Hij duldt het zinlijke in den eeredienst niet. Het zou
hem een verlaging van het heilige zijn, zoo het geestelijke onge-
noegzaam bleek om een heilig schoon te voorschijn te roepen ; maar
juist daarom moet het dan ook steeds zijn streven zijn, om het

geestelijke voor verdorring en versteening te bewaren. De glans van
het geestelijke moet telkens weer door de dofheid van het leven
heenglinsteren. En die glans moet niet opzettelijk worden aange-

bracht, maar moet van zelf uit het verwakkrde geestelijk leven
opkomen. Nog in de dagen der doleantie kon men van een Engeh-
schen kunstminnaar in een Engelsch blad de opmrking lezen, dat
hij een godsdienstoefening in een der lokalen had bijgewoond, en
daar hooger geestelijk schoon bewonderde, dan de beste High-Church
in Engeland kon bieden ; een schoon, dat sprak uit de schare zelve,
in wat glansde in haar oog, in wat klonk in den toon van haar
stem, en dat noch door een prachtig schilderstuk, noch door een
wonderscboon beeld was te vervangen.

Niet minder groot is de invloed, die van deze keuze van stand-
punt uitgaat op de Kunst zelve. Zoolang de Kunst in het heiligdom
wordt binnengeroepen om het op te luisteren, neemt ze veelszins
een kerkelijk karakter aan, d.w.z. wendt ze steeds al haar beschik-

bare krachten aan, om deze kerkelijke behoefte te bevredigen. Het
aantal kerken is zoo ongelooflijk groot, en de schatten,die beschik-
baar waren om de kerken op te luisteren, wiessen zoo met den dag

aan, dat zich in dienst van het heilige te stellen de vanzelf aange-
wezen roeping voor den kunstenaar was. Niet dat r daarom niet
ook beoefening van andere kunsten voor meer burgrlijke doeleinden

was, maar tocl, de hoofdkracht van de Kunst bleef zich eeuw in, eeuw
uit, werpen op het heilig terrein. Daarbij gaf dit heilige terrein de
hoogste inspiratie, en oefende den verstreikenden invloed. De kerken
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waren als een museum van het Schoone, waarin de schare zich verza-
melde om in een stemming van aanbidding dit schoone te bewonderen.
Vandaar dat de hoogre ontplooiing van het schoone geheel tot het ker-
kelijk leven bepaald bleef, en ook, dat de Kunst zich almeer in vormen
verloor, die, zondr conventioneeh te zijn, toch een eigen stempel aan de
heilige sfer ontleenden. En hirin kwam erst een ker, en kon
erst een ker komen, toen de Gereformerde eredienst zich
geestelijk vastzette, en dientengevolge, met name in ons land, de

Kunst vanzelf genoodzaakt wrd op ander trrein haar ere te
zoeken. Zoo is het dan ook geloopen, en men behoeft slechts de
Italiaansche schildrschool in haar glanspriode met de Nedrlandsche

schilderschool in de dagen van haar hoogsten bloei te vrge-
lijken, om aanstonds het vrschil in het oog te voelen springen.
De beeldhouwkunst heeft hir nooit gebloeid, maar onze schilder-
school genoot, en geniet nog, de bewondring van geheeh de
kunstwereld ; en van die schildrschool nu is het onderscheidend
kenmerk, dat ze zich met zekere voorliefde op het buiten-kerkelijk
leven wirp, en voor zoovr ze nog aan het heilige hing, mer
Schriftuurlijk dan krkelijk was, met name bij Rembrandt. Hirdoor
nu is de Kunst tot een rijker ontplooing gekomen, dan ze voorheen
ooit bereikt had. Het Schoone is als gevolg hirvan mer en betr
begrepen als een Goddelijk mrk, dat op heel de Schepping en in
heel het menschelijk leven uitkwam. Ze is vrijer, ze is onafhankelijkr,
ze is zelfstandiger geworden, en dankte niet alleen aan de Renaissance,

maar zeer zekr ook aan de Reformatie een rijkre, geheeh nieuwe ont-
luiking. Dat ook hierbij zich schaduwzijden voordeden, spreekt vanzelf.
Er is later in de Kunst een realisme ingedrongen, dat haar veeIszins

ontert, en ook mag niet vrzwegen, dat de lust om zich met het heilige
bezig te houden, en door het heilige te laten inspireeren, reeds in de
17e eeuw zichtbaar onder ons afnam. Doch dit is niet andrs dan het

gewoon menschehijke. Gedurig vrhiezen we het evenwicht, telkens wer
vrwallen we in eenzijdigheden, en keer op ker poogt het onheilige
profijt te trekken van wat het heilige te voorschijn riep. Zelfs het

37
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demonische laat zich, zoo min als elders, zoo ook op het gebied
v m de Kunst niet duurzaam afweren.

Juist op dit pas heeft Christelijke waakzaamheid dan ook steeds
o haar hoede te zijn. Er is drieërlei kunstsfeer, de sfeer van het

heilige, de sfeer van het gewoon menschelijk leven, en de sfer
van het booze en onreine, en zoodra de grenspaal van die derde
sfeer ook maar in het gezicht komt, treedt wie den Christus belijdt
vanzelf terug. Niet alleen in het heihge, maar ook in de sfeer van het

gewoon menschelijke leven is bet Goddelijk stempel van het
Schoone trug te vinden, doch nooit in het booze of demonische,
in het onzedelijke en onreine. Het schoone, wat bier uitkomt, is
nooit andrs dan het misbruik door satan gemaakt, om door het
formeel schoone den menschelijken kunstzin van God of te trekken
en aan den Schepper ook van het Schoone de eere van zijn wrk

te ontrooven. God gaf ons het Schoone om ons te vrheffen, satan
m sbruikt het Schoone om ons te verlagen. Hir alzoo is de Christelijke
cr tiek onmisbaar, en wie die Christelijke critiek niet vanzelf in zich
voelt opkomen, is arm aan Christelijken geest. Het Schoone en de

Ku nst zijn gaven Gods, en zijn alzoo groepen om den Naam des
He eren groot te maken, zoowel in het heilige, als in 't gewone
menschelijk heven. Door zich van het Heilige los te maken, heeft
intusschen de Kunst voorah in onze dagen almer elken band
afgeworpen, zich vooral op streeling van de zinnen toegelegd, soms
as n alle schaamtegevoel het zwijgen opgelegd, zelfs het humane
teruggedrongen, en niet zelden het dirlijke zich als ideaal gekozen.
Zoo vrlaagde zich de beeldhouwer. Zoo zon de schilder op
zinnen-prikkelende tafereelen. Zoo vrliep het tooneel bijna overal

in den triomf dr onkuischheid. Zoo offerden zangers en toonkunste-
naars aan wat onheilige trillingen in het menschelijk hart kan
wakker roepen en dat hart in onreine stemming kan brengen. Zoo
ontaardde met name de roman en de novelle vaak in gemeene
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pornographieën. Dit nam niet weg, dat toch in veel van dit alles
wezenlijke kunst sprak, en dat het formeel schoone r in aan het
woord kwam ; maar dan een formeel schoon, dat als gif wrkte op
steeds breeder kringen van de maatschappij. Zulks nu was het
droef noodlottig gevolg van de emancipatie van de religie, waarin
erst een groot deel der maatschappij en toen met haar de Kunst
werviel. Het is onjuist gezien, zoo men ten dezen de Kunst tegenover
de zedelijkheid plaatst. Rekent men uitsluitend met de ethische

wetten, en met de wetten van het Schoone, dan is het te begrijpen,
dat het Schoone zich de wet niet laat stellen door wat buiten zijn
sfeer ligt en alleen aan de wet van zijn eigen sfer gehoorzaamt.
Zelfs bij het naakte gaat dit door, want in het paradijs schittrde
dit naakte in onovertroffen schoonheid. Neen, de slagboom om
het Schoone en de Kunst in zoo onzalige vaart te stuiten, ligt
eeniglijk in de Religie. Immrs de Religie wijst op God, en het is
aan dien God, dat ook het Schoone, en ewenzoo de Kunst, haar
ontstaan dankt. Het eeren van haar Schepper is daarom ook voor
de Kunst de hoogste wet, die alle formeele wetten van het Schoone
beheerschen moet, en het is hierom, dat alleen de religie ook de
Kunst naar het doel, waartoe ze ons gegeven werd, kan trugroepen
en haar dien hoogeren adel kan verleenen waarin haar glans ligt.
Doch dan juist, en dit is het punt, waarom alle tegenstelling hier
zich beweegt, dan is ook op het gebied van de Kunst met de zonde
te rekenen en met den Christus, in wien alleen de verzoening van

zonde en de heiliging dr ziel gegeven is. Dit vrstaat natuurlijk
de ongeloovige niet. Hij kan den Christus niet in zijn Godheid en
in zijn Goddelijke offerande belijden. Maar hir spreekt dan ook
de hooge roeping van een iegelijk, die kunstgave en kunstzin in
zich voelt, en die tegelijk voor den Christus als zijn Goddelijken
Vrzoener nedrknielt. Wie in dien zin kind van God mag zijn,
voelt de grenslijn tusschen het heilige en onheilige, ook in de kunst,
wanzelf in zijn eigen hart. Hij eerbiedigt die grens, en roept andren
tot eerbiediging van die grens op, en voor hem ligt het mysterie
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dat ook de kunst zal moeten imponeeren, niet in de zedewet, maar
in het Koningschap van den Christus, dat zich vanzelf over beide
terreinen, èn over het Zedehjke èn over het schoon in de Kunst
uitstrekt.

Ten Besluite.

NS pleit voor het Koningschap van Christus liep met
f) --- . —z-q

k, hetgeen we over de Kunst ten beste gaven ten einde.

%%1 	Aanleiding tot dit pleidooi gaf, gelijk men zich hrinnren
--e PF

-,- ;vz -7-: 	 zal, de waarneming, hoe in het land van den Islam de
eere van Mohamed steeds hoog wordt gehouden, niet alleen in de
Moskee, maar op elk trrein des levens, en niet enkel door fanatieke
dweprs, maar ook door hen, die ondr modern-Europeeschen invloed
op merkbare wijze van het oorspronkelijke geloof vervreemdden.
Hiermede nu contrasteerde het op zoo in het oog vallende wijze,
hoe weinig in het land der Christenheid op breede schaal voor het
14 oningschap van Christus werd gevoeld. Het optreden dr
Jong-Turken in Macedonia, en de daaruit voortgevloeide omwenteling in

C on stantinopel, heeft deze tegenstelling nog verschrpt. Deze Jong-
1 urken hadden hun studie veelal te Parijs gemaakt, waren in
Frankrijks hoofdstad geheel van den modrn-radicalen geest door-
drongen geworden, en daarom kon bij het uitbreken en slagen van
hun revolutie in Stamboel althans in het Westen kwalijk vrmoed
worden, dat hun bewindvoring reeds van meetaf een nog fellr

s rijd tusschen het Mohamedaansche en het Christelijke element zou
teweegbrengen. veeler had men vrmoed, dat hun modrne op-

atting geleid zou hebben tot een nieuw soort anti-clericalisme, dat

ch even beslist tegen den Islam als tegen der Christenen geloof
gekeerd had. Toch viel dit geheel anders uit. Al spoedig toch bleek,

oe de Jong-Turken als echte Mohamedanen optraden, voor het

ttomaansche karaktr van den Staat fier den handschoen opnamen,

z
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en al spoedig hun actie tegen hun Christenlandgenooten, die tot
de Grieksche of de Armenische krk behoorden, begonnen. Het bleek

dan ook, hoe de Sheikh oel Islam, dien men als den hoogepriestr
van den Islam kan voorstellen, wel verre van achteruit te zijn gezet,
veeler een gewichtiger rol dan voorheen begon te spelen, en dat

de Jong-Turken, bij elken keer in de zaken, r aanstonds op bedacht
waren, een Sjeikh oel Islam, die hun gunstig gezind was, in het
Kabinet op te nemen. Het behoeft we] nauwelijks gezegd, hoezer
het standpunt, dat we, eer zij hun revolutie begonnen, voor nu vir
jaren, bij den aanvang van deze studie innamen, door dezen stand
van zaken vrsterkt is. Zoolang het aloude Sultanaat zich te Con-
stantinopel nog wist te handhaven, kon nog beweerd worden, dat
despotisme de religie misbruikt had, om eigen gezag staande te
houden, en dat alzoo uit de verering van Mohamed niet andrs
viel of te Leiden, dan dat de Sultan die vreering als gezagmiddel
noodig had, en ze daarom tot in de hoogre kringen in stand hield.
Een onderstelling, waaruit, zoo ze juist ware geweest, noodzakelijk
gevolgd zou zijn, dat deze vreering schir plotseling zou zijn

ingezonken, zoodra de moderne Turken r in slaagden aan dit
despotisch Sultanaat een einde te maken. Nu het hier niet toe kwam,
en er omgekeerd geconstaterd moet worden, dat men thans in
Turkije onder let nieuwe bewind op de ovrhersching van andere
nationaliteiten nog meer nadruk dan vroeger legt en het Ottomaansch
karaktr van het Rijk nog beslistr dan ertijds op den voorgrond

schuift, treedt het in nog heldrdr licht dan voorheen, hoe hoog
de Islam, en daarmeê de eere van Mohamed, nog steeds, nu ruim
twaalf eeuwen na de Hedgira, in het land der Sarracenen staat
aangeschreven.

Het kwam er daarom in ons uitvorig betoog allereerst op aan,
het in het oog loopend verschil tusschen de vereering van Mohamed
in het land dr Sarracenen en van den Christus als Koning in het
Christenland in juiste teekening te brengen en r de oorzaken van
op te sporen. Daarna moest in de tweede plaats het juiste beeld

1
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van dit Koningschap uit de Schrift worden voorgehouden. En eerst
als dit gelukt was, kon met de hoofdzaak een aanvang worden
gemaakt, die hierin zou bestaan, om het Koninklijk gezag van den
C hristus ovr geheel ons menschelijk leven toe te lichten. Zoo viel

deze studie in drie gedeelten uiteen. Voorop moest als Inleiding
het betoog gaan, dat er metterdaad een tekort in de verering van
Christus als onzen Koning in het Christenland bestaat, en hoe dit

te verklaren is. Dan moest als tweede gedeelte de uiteenzetting
v oIgen van wat dit Koningschap immers naat luid der Schrift zijn
m oet. En daaraan moest zich dan het derde en verreweg het meest

u tgebreide gedeelte aansluiten, waarin op alle terrein des levens
d realiteit en de eisch van dit Koningscbap in beeld werden gebracht.

Het eerste gedeelte werd afgehandeld in zeven en twintig hoofd-
stukken, waarvan de eerste reeks in elf hoofdstukken het feit der
verdonkering van Christus' Koningschap vaststelde, en de tweede
reeks in de zestien volgende hoofdstukken de oorzaak van deze

verdonkering in het licht stelde. Die oorzaak bleek deels te schuilen
in het algemeen verloop der wereldhistorie en in de geestesrichting,
di het moderne leven beheerscht, maar toch minstens evenzeer in
de eenzijdige ontwikkeling, die het geloofsleven vooral onder den

invloed van het Methodisme ondergaan had. Hirdoor was toch de
beteekenis van den Christus als Heiland en Verlosser voor de enkele
personen zoo buiten alle evenredigheid naar voren geschoven, dat

r voor de algemeene wereldbeteekenis van den Christus geen plaats
in de beschouwing des geloofs overbleef. Toch zou het verkeerd
zijn geweest, ten deze het Methodisme als den eenig schuldige aan

te klagen. Er bleek toch, dat in de Reformatie zelve reeds aanleiding
s gegeven, om het Koningschap van Christus in zijn wereld-

beeekenis terug te dringen. Naardien de Roomsche Krk aan het
Kcningschap van Christus de macht van diens Stedehouder ont-
leende, neigde reeds de Reformatie er toe, om het Koningschap van
Christus te eenzijdig als een Koningschap over de geloovigen alleen
uit te leggen, gelijk ook onze Catechismus, in het antwoord op
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vraag 31, het Koningschap van Chrlstus uitsluitend hierin zoekt,
dat Hij als „onze eeuwige Koning ons met zijn Woord en Geest

regeert, en bij de verworven verlossing beschut en behoedt." Dit
sloot vanzelf de breeder beteekenis van Christus' Konlngschap niet
uit, voor zooverre de beschutting en behoeding van zijn Kerk

ondenkbaar zou zijn, zoo Christus niet alle macht in hemel en op
aarde had ontvangen ; maar onze Catechismus zweeg dan toch van
die breedr beteekenis, en juist dit zwijgen gaf aanleiding, om het
Koningschap al te eenzijdig in zijn regiment enkel over de geloovigen
te zoeken.

Vandaar de noodzakelijkheid, om uit de Schrift zelve in een
derde reeks de volle majesteit van het Koningschap van Christus
aan te toonen. Dit is dan ook geschied in de zes en twintig hoofd-
stukken, welke de derde reeks uitmaken, en die met de beide
eerste reeksen in het eerste deel van dit werk zijn samengevat.
Het betoog in deze drde reeks is niet exegetisch-dogmatisch
gevoerd, maar deels aan de idee van het Koningschap, deels aan
het historisch proces van de openbaring van dit Koningschap
ontleend, en ten slotte gezet in het kader van de principleele

tegenstelling tusschen het Koningschap Gods en het rijk van satan.
Alleen zoo toch kon de eenzijdigheid om het Koningschap van
Christus uitsluitend in zijn heerschappij over de geloovigen te

zoeken, in beginsel ovrwonnen worden. Het Koningschap van
Christus toch wordt eerst dan recht verstaan, zoo men het beziet
niet van het standpunt des menschen, maar in vrband met den

Raad Gods, waarin zer zeker ook het besluit ligt tot zaliging der
uitverkorenen, maar toch de handhaving van Gods eere tegenover
de demoniscle macht steeds de eerste plaats behoort in te nemen.
De zaliging der geloovigen is ongetwijfeld in die handhaving van
de eere Gods een der hoofdmomenten, maar ze wordt toch dan
eerst recht vrstaan, zoo men in deze zaliging der uitverkorenen
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den triomf van den Drieeënigen God ovr het Rijk dr duistrnis
m eet te eeren. Steeds staat dan ook in de Schrift de wederkomst
des Heeren op den voorgrond, die zeer zeker de verheerlijking
d gezaligden met zich brengt, maar toch steeds in de eerste
p aats griclt is op de volkomen zegepraal van het Rijk Gods
over  het rijk der duisternis, en daarom steeds op de nieuwe aarde
odder den nieuwen hemel als einddoel gericht is. De strijd tusschen

Christus en satan gaat óók om den mensch, maar niet om den
mensch alleen. Geheel de worsteling, die vooraf ging en nog steeds
aanhoudt, doelt zeer zeker in loof dzaak op de behoudenis vam het

menschelijk geslacht in zijn geheiligden staat, maar ze isoleert den
me nsch niet van de overige schepping. Het einde moet zijn en
he zal zijn, dat al wat God schiep, tot zijn verheerlijking, aan de
macht van satan ontrukt wordt, en dat tenslotte de verheerlijkte
sch epping in hemel en op aarde de voldongen overwinning van
God ovr het rijk van den Booze teweeg brengt.

Lrst nadat dit in duidelijk Licht was gesteld, kon warden over-

gegaan tot de behandeling van wat het tweede en derde deel van
dit werk aanbieden, t. w. de uiteenzetting van het feit, dat Christus
als Koning zijn heerschappij doet gelden op alle gebied van ons
menschelljk leven. Dit gebied van het menschelijk leven moest daarom
in zijn onderdeelen worden bezien. vandaar, dat achtereenvolgens
aan de orde kwamen de herschappij van Christus als onze Koning
in den enkelen persoon, in de Kerk, in het Gezin, in de Maat-
schappij, in den Staat, in de Wetenschap en in de Kunst. Onder
deze zeven categorieën toch liet zich geheel het trrein van ons

menschelijk leven saamvatten. Voorop moest daarbij gaan de heer-
schappij van den Christus over de enkele personen van zijn ge-
loovigen. Het is toch in zijn geloovigen, dat Christus door hun

toebrenging zijn Koninkrijk fundeert. In de rij der schepselen stond,
naar luid van Genesis I, de mensch als kroon der Schepping boven
aan, en aan zijn heerschappij werd al wat bestond onderworpen.

In den eersten mensch, gelijk hij in het Paradijs verschijnt, was het
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Koningschap van Christus voorgebeeld. De eerste mensch in het
Paradijs was Koning van dat Paradijs, en ontving als zoodanig de

roeping en de taak, om al hetgeen hem omgaf aan zich, en, in zijn
gezag, aan God te onderwerpen. vandaar dat de strijd in het Paradijs
moest beginnen met een aanval van satan op den mensch. Tusschen

satan en den Koning van het paradijs lag toen de principieele be-
slissing. Toen het derhalve aan satan gelukt was, in het hart van
den gevallen mensch zijn troon te vestigen, kon het herstel van het
Koningschap, ook van den Christus, niet anders beginnen, dan door
uit het hart der uitverkorenen den machtszetel van satan terug te
dringen, en er den troon van Christus in te vestigen.

Hierop moest in de tweede plaats volgen de vaststelling van
het Koningschap van Christus in zijn Krk. Die Kerk toch, naar
haar geestelijke beteekenis genomen, was het doen optreden van
een nieuw menschelijk geslacht, waarin de zonde in beginsel zou
overwonnen zijn, en dat niet langer door den geest van satan, maar
door den Heiligen Geest zou worden geleid. Die Kerk valt niet
saam met het saamleven der menschheid in haar geslachten. De
vadr kan een geloovige zijn, en de zoon buiten het geloof blijven
en buiten Christus sterven. De Kerk is alzoo een geheel nieuwe
verbinding van mensch en mensch, die vrucht is van de wedergeboorte.
Het menschelijk geslacht in zijn paradijsvorm gaat onder, maar staat
in de Kerk der heiligen als in nieuwen vorm op. Valt dan bij de
wederkomst des Heeren die vorm van Kerk weg, dan zal het de

geheele menigte van hen, die leden der waarachtige Kerk waren,
gegeven worden, om als nieuw menschelijk geslacht het oude te
vrvangen.

Toch mag daarom de verkeerde voorstelling niet gevoed, alsof
het leven dr Kerk buiten den geslachtelijken samenhang dr aloude
menschheid omging. Naar bij de uitkomst bleek, heeft het Gode
behaagd, de geslachtslijn van zijn geloovigen veeltijds met de

geslachtslijn van het natuurlijk leven te doen saamvallen. Zoo
trad vanzelf reeds het gezinsleven naar voren als voor de Kerk
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van hooge beteekenis, en kon het gezin niet beschouwd als

staande buiten het Koningschap van Christus. Bovendien, het
Koningschap van Christus doet zich gelden niet alleen in dat
deel der menschheid, dat wedergeboren wordt, maar omvat heel
ons menschelijk leven ; en daar nu ook voor ons menschelijk

leven het gezinsleven de bakermat van alle verdere ontplooiing en
ontwikkeling is, moest onderzocht, in hoever en op wat wijs het

Koningschap van Christus het gezin, in het gemeen genomen, tot

hooger standpunt verheft, en, ook afgescheiden van de vraag der
wedergeboorte, ons in onze menschelijke saamleving in alle Christen-
land den zegen van zijn Koningschap doet ervaren.

Hiermeê was echter niet genoeg gezegd. Gods hoog bestel gaat
niet alleen over de saamvoeging van ouders, kinderen en dienstbaren
in één gezin, maar strekt zich evenzoo uit tot alle verdere ver-

intenissen, die hieruit opkomen en het familieleven grondvesten,
en dringt vandaar dan door tot geheel ons maatschappelijk saamleven.

set alleen de schepping van een enkelen mensch is van God,
n aar van God is ook elk motief in den mensch, dat hem tot saam-
leven en saamwerken met anderen noopt. Zoo trad in de vierde
p, aats de Maatschappij naar voren en behoorde onderzocht te worden,

op wat wijs ook in die Maatschappij de worsteling tusschen God
et satan zich voortzette, en welke macht de Christus als onze

van God gezalfde Koning ook op het gebied der Maatschappij
ui toefent.

's Menschen saamleven gaat intusschen in Gezira en Maatschappij
niet op, en naast beide verheft zich de Stoat als een inrichting,

om der zonde wil in het leven is geroepen, teneinde de
ongerechtigheid te stuiten, goede orde in het leven mogelijk te
maken, en een hoogere ontwikkeling van ons geslacht te bevorderen.

M de Maatschappij kwam daarom de Staat aan de orde. en moest
onderzocht in welken zin, en op welke wijs, het gezag en de macht
de' aardsche Koningen zich tot het eeuwig Koningschap van Christus
verhoudt. Beide machtsideeën waren eeuwenlang met elkander ver-
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ward, en het kwam er daarom op aan, eenerzijds de idee van den
Staat en anderzijds het Koningschap van Christus juist te begrenzen,

en daarna den invloed te schetsen, dien Christus ook op den Staat
uitoefent, zoo wat het Staatswezen als het verloop der Staten en hun
historie betreft.

Wat de uitwendige organisatie van het menschelijk leven aangaat,

was hiermeê onze taak voleind. De enkele personen vinden hun
organisatie in het Gezin, in de Kerk, in de Maatschappij en in den
Staat. Andere, het geheele leven beheerschende organisaties zijn er

niet, en zijn zelfs niet denkbaar. Wel vormt de mensch ook allerlei
particuliere organisatiën, maar deze alle vallen onder bet begrip van
Maatschappij, en naast deze particuliere staan als vaste organisaties

niet anders dan het Gezin, de Staat en de Kerk. Maar atgezien van
deze vaste organisaties wordt bet menschelijk leven in niet minder
mate beheerscht door de ideëele machten van ons denken en van

ons artistiek kunnen. De denkwereld is een ongemeene macht, die

onweerstandelijk in het Gezin, in de Kerk, in de Maatschappij en in
den Staat doordringt, op alle vier invloed oefent, en in den loop

der eeuwen aller vormen en gedachten omzet. Vandaar, dat het
Koningschap van Christus niet in genoegzaam helder licht zou ge-
plaatst zijn, zoo niet ook op de denkwereld als zoodanig de aan-
dacht ware gevestigd, om een antwoord te zoeken op de vraag, in

hoever, en op wat wijs, Christus als onze Koning ook op het gebied
der Wetenschap zijn Koninklijk gezag doet gelden.

Doch ook dit was niet genoeg. Als mensch hebben we niet alleen
een denkend, maar ook een beeldend leven, waarin op zeldzame
wijze het geschapen zijn van den mensch naar Gods beeld uitkomt. Er
was in God de gedachte van zijn heelal, eer hij dit heelal schiep. Maar

die gedachte zocht de realiteit, en kwam tot die realiteit eerst door de
Schepping zelve. Het is in zijn geschapen wereld, dat God Drieëenig zich
zelven verheerlijkt. vandaar in den naar Gods beeld geschapen

mensch de Kunst-aandrift, die ook hem oproept om een scheppend
vermogen te openbaren, dat wel niet een nieuwe realiteit voort-
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brengt, maar toch een afglans vertoont van wat het scheppen der
realiteit in God was. Te meer was het noodig om ook hierop de

aandacht te vestigen, overmits in onze dagen het gebied der Kunst
oo machtig aantrekt, en voor een niet gering deel het menschelijk

;even beheerscht. Eerst met een onderzoek naar het Koningschap
van Christus in verband met de Kunst kon alzoo deze uiteenzetting
Naar einde bereiken.

Het op deze zeven tereinen ingesteld onderzoek vormt den inhoud
an het tweede en derde deel van dit werk. In het tweede deel
indt men de beschouwing van Christus' Koningschap in verband

met de enkehe Geloovigen, de Kerk en het Gezin, en in het derde

of laatste deel die over de Maatschappij, den Staat, de Wetenschap
en de Kunst. Het behoeft wel nauwelijks gezegd, dat hierbij de
d epste levens- en denkproblemen aan de orde kwamen, en dat

het vaak inspanning kostte, zoo ingewikkelde vraagstukken te be-
handelen op een wijze, die voor de meesten onzer lezers niet geheel
onverstaanbaar werd. Dat hiernaar gestreefd is, gestreefd met allen

ernst, behoeft wel niet gezegd. Ook hebben we ons zooveel mogelijk
van het gebruik van ongewone termen onthouden, en waar ze
onmisbaar waren, ze zooveel mogelijk toegelicht. Toch durven we
niet zeggen, dat het ons altijd gelukt is genoegzaam in den
populairen toon te blijven. Waar dit ondoenlijk bleek, zij in de
moeilijkheid der behandeling onze verontschuldiging. Of het over
het algemeen gelukt is, beoordeele de lezer zelf.

Hoofdvraag blijft ons, of het ons gelukt is, de Gemeente des

Herren heldrdr dan dusvr het oog te doen ontsluiten voor de
hooge beteekenis van Chrlsti's' Koningschap als zoodanig. Lange
jaren liggen achtr ons, waarin van Christus als onzen Koning

bijna niet meer gerept werd, en dat Hij bijna eeniglijk als onze
eenige Hoogepriester werd geëerd. Niet, dat er onder de geloovigen
ook maar iemand was, die zijn Koningschap looclende. Aan de
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drievoudigheid van zijn ambt als Profeet, Priester en Koning wrd niet
tekort gedaan. Voetstoots gaf men het toe, dat Christus oók onze Koning
was. Alleen maar, bij die nominale erkentenis bleef het veelal, en
van de toepassing van dat Koningschap op ons zelf en op ons
menschelijk leven was bijna geen sprake. Het was er meê als met
de Gemeene Gratie. Op Calvijn's voetspoor beleed men ook de

inwrking der genade op het leven dr volken wel, maar feitelijk
werd over het leven dr volken gesproken, alsof het ook in zijn
hoogere vrheffing het product ware van menschelijke vinding, en
buiten verband met het Godsbestuur stond. In de drie deelen van
de Gemeene Gratie is daarom een poging gewaagd, om de hooge
beteekenis van Gods wrk in het leven dr volken, en in de
maatschappij buiten Christus, in saamhangend beeld te schetsen.
Doch hiermee was het onderzoek nog allerminst uitgeput. Maar al
te vaak toch leefde men voort in de voorstelling, alsof er tot op
Christus' wedrkomst twee afgescheiden deelen in het leven van
ons menschelijk geshacht bestonden, het ééne de saamleving van
Christenen, en het andre de saamleving buiten de Christenheid,
en alsof nu het Koningschap van Christus wel ging over dat erste
deel, maar op het ovrige menschelijk heven zondr invloed bleef.
In zooverre is Pro Rege dan ook als een vrvolg op de Gemeene
Gratie te beschouwen. Was in het laatstgenoemde werk aangetoond,

hoe ook het leven der volken vóór Christus en na zijn verschijning
al wat het schoons en edels vrtoonde alleen dankte aan de genade
Gods, die zich over de volken ontfermd had, in Pro Rege poogden
we in het licht te stellen, hoe ook het Koningschap van Christus
den gang van geheel ons menschelijk leven beherscht.

Toch zouden we het doel van dezen tweeledigen arbeid niet
bereikt achten, zoo we r alheen in geslaagd waren, de hier beleden
waarheid opnieuw in het bewustzijn der geloovigen te doen post
vatten. Al achten we de zuivering van ons bewustzijn van geen
gering aanbelang, zijn ware beteekenis voor ons leven ontving toch

het Koningschap van Christus eerst dan, zoo we ons zehven per-
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soonlijk als onderdanen van Christus onzen Koning gevoelen ; en
zoo 't ons niet genoeg is, dat we hem eeren als den Verzoenr van
onze schuld, maar van het Kruis, waaraan hij stierf, ook opzien
naar den Troon der heerlijkheid, vanwaar zijn Koninklijke heerschappij
uitstraalt. Wie in Christus alleen zijn Verzoener eert, valt zoo licht in de

rleiding om hem te hulp te roepen als Medicijnmeester voor de
k rankheid zijner ziel, maar dan ook, is die ziel zich van haar redding en
g enezing bewust, met zijn Heiland te doen, wat we zoo vaak met den arts

op aarde deden, °m, eenmaal van onze krankheid gered, hem vrder
te laten varen, en voorts onzen eigen weg te pan. Zoo licht
blijven we in onze schatting dan zelf de hoofdpersoon en is de
Christus slechts de te hulp geroepen Reddr, die ons zijn hulp
ter genezing bood, en feitehjk ons zijn dienst bewees. Geheel
alders daarentegen wordt dit, zoo we voor den Christus in aan-
bidding als onzen van God gezalfden Koning nederknielen. Dan
toch is Hij de hoofdpersoon, om wiens eere en heerlijkheid het
pat, en zijn wij niet dan ziJn onwaardige dienaren, die geen andere
taak en roeping kennen, dan om heel ons leven met al de ons

verleende kraclten in zijn Koninklijken dienst te besteden. De Ver-
zo eping aanvaardt ons geloofsbesef in één moment maar de Koninklijke
dienst van den Christus strekt zich over heel ons leven uit; die

die nst omvat heel ons leven in al zijn vertakkingen, en gaat eens
in de eeuwigheid over. Zoo blijft hij alleen de Zon, en zijn wij de
planeten, die ons om hem wentelen, om zijn glans terug te kaatsen.
In het Koningschap ligt de band van zijn onderdanen aan hem, die
altoos en bij alles trekt en geheel ons leven opeischt. Bereikt zal

doel daarom dan eerst zijn, zoo het trekken van dien band

levendiger gevoeld wordt ; zoo het onderdaan zijn van dien Koning
niet maar alleen nominaal beleden maar ook practisch beleefd
wordt ; en zoo het meer dan dusver uitspraak van het innerlijk
geloof dr geroepenen des Heeren mag zijn, dat de vrloste met
lichaam en ziel, beide in 't !even en in 't sterven, niet meer zich-
zelven toebehoort, maar als het gekochte eigendom van Christus,
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zich aan Hem als zijn Here en Koning onderwrpt. Wie alleen
op het Kruis trugziet, slaat den blik naar wat achter hem ligt ; wie
ook opziet naar den Troon der heerlijkheid van onzen Koning, voelt

een macht in het heden op zich in wrken, en juicht nu reeds in
wat de toekomst hem als vrucht van dat Koningschap brengen zal.
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Aarde ; Gebod om de — te be-
volken. I, 134.

Aboriginal Societies; traden in
Engeland op, naast de Zending,
I, 258, 318.

Adam ; als geslachtshoofd, I, 332,
335; als oorspronkelijke Koning
van ons geslacht. I, 462, 488.
Zie : Weten; tweede Zie :
Christus.

Afgodendienst; onder het Jood-
sche volk, gepaard met zedelijk
bederf, I, 399.

Afhankelijkheidsgevoel ; — van
God, kweekt religie, I, 43, 44,
48, 58. Zie : Natuur.

Afrika ; zie: Islam, Kerk.
Aholiab ; zie: Kunst.
Afval ; vrschillende oorzaken v.

d. — in onze dagen, I, 30-39.
Zie: Natuur, Afhanketijkheids-
gevoel, Christenlanden, Rust,
Kunst, Concentratje, Drukpers,
Wereldsteden, Geldmacht.

Alliantie (heilige); zie: Recht.
Almacht ; zie : Wonder.
Alwetendheid ; zie : Weten.
Ambten ; zie Christus, Kerk.
Amerika ; zie : Christendom,

Staatsleven.
Anabaptisten ; — en de vredes-

beweging, III, 319; hunne opvat-
ting van het Koninkrijk dr
hemelen, III, 320.

Antichrist ; de groote —, die
aan Jezus' wedrkomst vooraf-
gaat, II, 230, III, 8; — als val-
sche leraars, II, 23O, 239. Zie :
Wonderen.

Antinomianen; oorsprong der—,
II, 13; — en de naaktlooprij,
II, 513.

Anticlericalisme ; —gekanttegen
het koningschap van Christus,
I, 249.

Apostelen ; roeping der —, II,
145 v.v.; onderwijs van Jezus
aan de —, II, 150, 151 • —
erst tot de Joden gezonden,
II, 155; erste uitzending der
—, II, 156; waarom het getal
twaalf ongeschonden bewaard
werd, II, 158 ; macht der — in de
zichtbare Krk, II, 157 ; plaats
van Petrus ondr de —, II,
172, v.v. ; Kerkformatie door
de —, II, 177 ; Apostolische
geloofsbelijdenis, II, 196. Zie :
Demonen, Kerk, Gave der ge-
zondmaking, Wederkomst, Won-
deren.

Aquino (Thomas) ; zie : Weten-
schap.

Arbeid ; verdeeling van —, III, 37.
Artikel 36; — onzr geloofsbe-

lijdenis, I, 120.
Athanasius ; zie :

Geloofsbelijdenis.
Augustinus ; zie : Wetenschap.
Azië ; zie : Heidendom, Islam.

B.
Babel ; zie : Spraakverwarring.
Beeld ; (Christus') de geloo-

vigen naar Christus' — ver-
vormd, II, 86; het — van Chris-
fus in ons moet gezien worden,
II, 89, 94; het — van Christus
in ons, onze geestelijke uniform,
II, 9O; — in ieder geloovige
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	verschillend, II, 91 ;   zal
de haat der wereld opwekken,
II, 94, 95.
Beeld Gods ; zie : Kunst, Natuur,
Schoon, Wetenschap.
Eeest ; het — uit de Openba-
ringen, I, 418, 444, III, 225.
elijden ; plicht van elk
onderdaan van Koning Jezus,
II, 27, 28; — geschiedt met
woorden, II, 29, 3O; — onder-
scheiden van getuigen, II, 32.

Bevolking ; zie Aarde.
Bezaleël ; zie : Kunst.
Bezorgdheid ; Jezus waarschu-

wing tegen —, II, 5O5 v.v.
Buddhisme ; gezocbt als bevre-

diging der mystiek-geestelijke
neiging, I, 2O4; liefde voor het—
in de Chi istenlanden, I, 248,257.

Burgerlijk leven ; het — staat
onder Christus' Koningschap,
II, 353; — wortelt in de Schep-
ping, II, 353; — en kerkelijk
leven verscheiden van aard en
oorsprong, II, 348, 355.

Bijgeloof ; 	  der heidenen, III,
451, v.v. 462; onder Israël
verboden, III, 453; - - in Chris-
tenlanden, ItI, 455.
Byzantinisme; het — heeft de
eenheid der Christelijke Kerk
gebroken, I, 262.

C.
Caesaropapie ; in Naar grond-

gedachte Heidensch, III, 3OO; —
in strijd met het grondbeginsel
des Evangelies I, 263 ; — poging
om het Koningschap met het
Priesterschap te vereenigen, I,
44O ; — in strijd met het Koning-
schap van Christus over de
Kerk, II, 338.

Calvijn ; zie : Wetenschap.
Calvinisme ; het — huldigt de

wereld-eenheid van Christus'
Kerk, I, 264, 265.

Chodcha's ; — als secte, I, 5.
Chokma ; zie : Weten.
Christendom ; zijn verbreiding

en ontwikkeling in Europa,
III, 344 ; zijn aanhangers in
vergelijk met die der andere
godsdiensten, III, 343, 449; —
heeft Europa en Amerika tot
wereldmacht verheven, III, 345;
— heeft rijke ontwikkeling in de
Christenlandengebracht, III, 347.

Christenlanden ; beherschen de
wereld, III, 346, 35O; superio-
riteit der — erkend door Islam
en Paganisme, III, 347; hooge
ontwikkeling van het Staats-
wezen in de — III, 348; ont-
wikkeling der wetenschap in
de — Ill, 449; gunstig ont-
wikkelingsproces in de — zal
niet doorgaan tot het einde dr
Bingen, III, 35O; hedendaagsche
afval in de — III, 351. Zie : Wet.

Christelijke deugden ; — in on-
derscheiding met maatschappe-
lijke deugden, II, 97 v.v.; —
in naam op de openbare
school onderwezen, l, 14, II, 67.

Christelijke feestdagen ; vie-
ring der —, I, 13.

Christelijke Levensbeschou-
wing ; zie : Publieke opinie.

Christus ; als het Leven, l, 424,
425, 428 ; — als de ware
Wijnstok, II, 9, 2O, 122; — Con-
solator, II, 328; — als het
Woord Gods, III, 107; — wei-
nige vereering van — in Chris-
tenlanden, I, 7; formeele en
traditioneele huldiging van den
— in Christelijke landen, I, 14;
weinige vereering van — op het
terrein van het publieke leven,
I, 16, 19 ; vijandschap tegen —    
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op het terrein van het publieke
leven, I, 18, 19; - de Zalig-
maker der geheele wereld, III,
252-254, 319; vereering van
- als Zedenleeraar, I, 17; -
als Profeet nog in ruimen
kring geëerd, Ix 26, 27 ; - als
onze eenige Leraar, II, 229 ;
de prsoon van - door dwaal-
leeraars aangetast, II, 230 v.v.;
- in Zijn drie ambten, I, 441,
II, 1O; - als Priestr-Koningx
I, 39O; Zijn Priesterschap,
in de gemeente beter begrepen
dan zijn Koningschapx Ix 24 25;
- als Koning, tevens Midde-
laar, I, 379, 438; Middelaar-
schap van - tijdelijk, l, 38O;
waarom - Koning en niet
Keizer, I, 28O; - als Koning
in ondrscheiding van Profeet
en Priester, I, 287, II, 257; -
als Zoon des menschen met
Koninklijke machtbekleed,l, 371,
379; - officieel door de Chris-
telijke Kerken als Koning ge-
huldigd I, 12; - als Koning
en - als Hoofd der Gemeente,
l, 28, 29; - als Hoofd van
het Lichaam, I, 325, 326, 327,
339, 342, 362, 429 ; II, 8, 117,
123, 189, 434; - als de Be-
houder des lichaams, l, 458, 459;
behouder der wreldx I, 46O,
466; - als Hoofd Zijnr ge-
meente, II, 123, 311 ; band tus-
schen - en de leden van Zijn
Lichaam, II, 185; het mystiek ka-
rakter v. h. Lichaam van -, II,
13O; het Lichaam van - blijft
eeuwig, II, 131 ; het Lichaam
van - representeert 't men-
schelijk geslacht, I, 334,11, 127 ;

als de tweede Adam, hoofd
van ons menschelijk geslacht,
1, 329, 335; - is opgestaan

als Hoofd van ons menschelijk
geslacht, I, 336; vleeschwor-
ding van - , noodig om het
menschelijk geslacht to behou-
den, I, 382 ; verschijningen van
- in het oude Testament, I, 381;
- als de Heere, I, 342, 344x
348; Souvreiniteit van - in
Zijn Koninkrijk, I, 118. Zie :
Eenheid van 't menschelijk ge-
slacht, Getd, Natuur, Schoon,
Wetenschap, Jezus, Gezin,
Koningschap van Christus.

Clairvoyance; zie Weten.
Classis; Zie : Kerkelijke tucht,

Kerkverband.
Clerus; Zie : Kerk.
Concentratie(v. d. menschelijken

geest) ; gebrek aan - in onze
dagen, I, 59-63, 72, 73. Zie
Drukpers, Wereldsteden.

Concilie ; doel van - van Nicea,
IIx 232.

D.
Dankbaarheid; stuk der -, II,

12; - overwint wrkheiligheid,
II, 14; - in 't algemeen, II, 14;
- aan God Drieëenig, II, 15.

David; zie : Koningschap.
Demonen; let werkelijk bestaan

dr - en hunne macht, I, 197-
199, 215, 217, 218 ; macht van
Jezus over de - krachtens
Zijn menschelijke natuur, III,
356 ; macht over de - door
Jezus aan Zijn discipelen ge-
geven, III, 356, 357; strijd van
Christus tegen de -, III, 205,
2O7; strijd der Christelijke Kerk
in de middeleeuwen tegen de
-, l, 223; strijd tusschen enge-
len en -, III, 212; invloed der
- op het wereldleven, III,
206,212; Satan, als hoofd dr -,
III, 213; aanbidding der -, I,
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215; in de vroegste tijden zocht
de mensch hulp bij afgoden
tegen III, 53, 54; het be-
strijden der — met demonische
middelen, I, 224. Zie : Geest.

D aconaat ; instelling van het —
II, 176; ontwikkeling van het —
II, 2O1 ; het — ingesteld ter
voorziening in den stoffelijken
nood, II, 331 ; opvatting van
net — in de verschillende
Kerken, II, 331 ; het — en de
verzorging der kranken, II, 333;
let — en het Koningschap van
Christus, II, 334; het — mag
Been hulp van de Overheid
aannemen, II, 333; het — aller-
eerst voor de behoeftige leden
der Kerk, II, 336. Zie Gezin.

Diaken ; afleiding v. h. woord — I,
45;

Dienaar des Woords; weten-
schappelijke opleiding tot —
I , 3O1, v.v. ; practische oplei-
ding tot — II, 3O5; — als
herdr, II, 288 ; onderhoud van
den — door de gemeente, II, 492.

Dienstboden; zie: Gezin.
Dienstknecht ; — van Christus,

I, 297, 345, 346.
Dieren ; hunne veelvormigheid,

I, 136, 137; hebben een ziel,
I, 128 ; het temmen der wilde

sporadisch overblijfsel van
vroegere heerschappij over de
d eren, I, 135, 157; heerschappij
v un den mensch over de —
I, 135; het instinct der —
give Gods, III, 487-489. Zie:

Geestenwereld, Huwelijk, Weten,
Wonderen.

Dierlijk; Zie: Heerschappij.
Docetisme ; optreden van Jo-

hannes tegen het — II, 226.
Docp; — van Jezus, I, 22O ; —

van Johannes den Dooper, I,

22O, 394, 4O4; prosyhieten —
I, 219; — en duivelafzwring,
I, 22O, 221 ; de kindr — II,
264; de — der volwassenen
bij de Dooperschen, II, 261x Zie:
Sacrament.

Doopersch ; — mijding is in
strijd met het woord „Mles is
uwe", II, 69, v.v. ; zie : Doop,
Antinomianen.
Drieëenheid Gods; zie : Over-
held.

Drukpers ; de — dwingt tot
alzijdig medeleven, I, 63-67 ;
haar invloed op het maatschap-
pelijk leven, III, 113, 114. Zie:
Publieke opinie.

Duivelen; zie: Demonen.

E.
Éénheid van 't menschelijk ge-
slacht; — door de zonde ver-
woest, III, 228, 233, 244; —
hersteld in Christus, III, 233,
234, 251, 255, 26O, 264 ;
— door de spraakvrwarring
verbroken, III, 235 ; — ook
zonder spraakverwarring niet
mogelijk geweest, III, 244; —
zich uitend in het volkenrecht,
III, 322; — poging tot mechanisch
herstel; — bij den torenbouw
van Babel, III, 231, 232, 234,
258 ; — in de wereldrijken, III,
233, 25O, 255 ; — door het
Internationalisme, III, 328. Zie :
Maatschappij, Stoal, Staten.

Egyptenaren ; zie : Natuur.
Emancipatie, zie Moderne tijd-

geest.
Engelen; —

I, 2O9, 213,
zal de —
Zie: Geest

Esperanto ;
lisme.

tials dienende geeste
217, 489; de mensch '

oordeelen, I, 419.
enwereld.

zie : Interntdiona-
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Europa ; zie : Christendom, Ge-
schiedenis, Heidendom, Islam.

Evangelisatie; — in hare vr-
houding tot de Kerk, I, 291;
— en Zondagsschool, II, 322;
— zoekt meestal de mindere
klassen, I, 289, 29O; — richt
zich to eenzijdig op de redding
der ziel, I, 29O. Zie : Leger des
Heils, Reveil.

F.
Feminisme ; zijn oorsprong, II,

41O; zijn fout, II, 412, 416.
Zie : Moderne tijdgeest, Vrouw.

G.
Gave der gezondmaking; bij-

zondere gave der apostelen, II,
329, 33O.

Gedachte ; — in 't heelal be-
lichaamd, een gedachte Gods,
III, 441. Zie : Wetenschap.

Geest; de — tegenover de stof,
I, 212; wrking van den Hei-
ligen — breekt invloed dr
demonische I, 221-225;
invloed en werking van den
menschelijken —, I, 2O6, 2O7.

Geestenwereld; vrschil van rang
in de —, I, 364, 366; invloed
der — op den mensch, l, 2O8,
2O9, 366, 419 ; op het dir, I,
420; beteekenis der — in de
dagen der Reformatie ondr-
schat, I, 368 ; aan Christus
ondrworpen (zie Koningschap
van Christus); — doorloopt geen
proces van ontwikkeling, I, 491;
strijd tegen de —, II, 57, 58;
booze en goede geesten in de
—, III, 205-215.

Geld; het ontstaan van — als
pasmunt, III, 116-12O; de —
zucht een hartstocht, III, 121;

— op zich zelf een gave Gods,
III, 120, 122; zijn werking
ten kwade, III, 120-122; —
en ons rentmeestrschap, III,
124; ons — in dienst van Chris-
tus, II, 72, 73 ; — eene maat-
schappelijke kracht, III, 115;
— als strijdmiddel om de op-
permacht in de Maatschappij,
III, 150. Zie : Spel.

Geldmacht; een der oorzaken
van den algemeenen afval, I,
92-101.

Gelijkenissen; de — des Heeren
sluiten zich aan, aan het ge-
wone leven, I, 432.

Geloofsbelijdenis; van Athana-
sius, II, 232, 233. Zie : Apostelen.

Gemeene Gratie; hare wrking
in het historisch proces, Ill,
269 ; hare werking in de ont-
wikkeling dr Heidensche en
Islamietische landen, III, 346,
347. Zie : Recht, Spraakver-
warring.

Gemeente; Zie: Christus, Inter-
nationalisme, Kerk, Koningschap
van Christus.

Genie ; Zie : Weten.
Gnostieken ; opkomst dr —,

II, 228.
Goim ; beteekenis van het woord

—, I, 393.
Geschiedenis ; Gods leiding in

den loop dr —, III, 334, 335,
339-341, 434, 435, 460 ; de
inwerking der rasverschillen op
den loop der —, III, 337; in-
vloed dr Kruistochten op de
— van het Christelijk Europa,
III, 340; uitspraken van Jezus
over de toekomstige	 III, 341.
Zie : Gemeene Gratie, Konink-
rijk der hemelen, Koningschap
van Christus, Wederkomst des
Heeren, Zonde.
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Getuigen; wat is -? II, 33, 34;
- in den eersten Christentijd
regel, II, 37; - plicht van elk
onderdaan van Koning Jezus,
II, 36 ; - onderscheiden van
belijden, II, 32, 38; - geschiedt
door spreken, II, 41.

Geweten ; zie : Wet.
Gezag; het menschelijk - afge-

leid van 't Goddelijk gezag, I,
299--3O4; menschelijk - gaat
uit van God Drieëenig, I, 45O;
het Goddelijk - instrumenteel
over de menschen uitge-
oefend, I, 3O8; het mensche-
lijk - door de zonde ver-
orokkeld, I, 3O8, 3O9 ; de
ontwikkeling v. h. patriarchaal
- I, 3O5, 453; II, 433, 434 ;

ouderlijk -, I, 45O viv.; II,
136; - van den man over zijn
gezin, II, 38O; ouderlijk 	 en
bet eeren der ouders, II, 437;
- hierarchie voor het gezin,
II, 381; - in den Staat, II, 435.

Gezin; -s leven wortelt in de
Schepping, II, 353, 358, 369,
371, benaming Christelijk 	 ,
11, 358 v.v. ; 	 als deelend in
de verlossing door Christus,
11, 362, 364, 472; de godsdienst-
oefening in het Christelijk -,
11, 365, 467, 475; voortkoming
Iran ons menschelijk geslacht
nit één -, II, 373; - als pro-
totype van het Staatsleven, II,
377, 435; Koningschap van
Christus over het -, II, 379,
382, 475, 528 53O ;

gezagshierarchie voor het -, II, 380,
381 ; gezag van den man in
aet -, II, 38O, 396, 439; in
net - de man het hoofd der
vrouw, II, 384; de man als

Christelijk -shoofd, II, 385,
.388 v.v., 527; het -srecht

in Christelijke landen, II, 388;
roeping der vrouw in het Chris-
telijk -, II, 391 ; familiever-
houdingen in het -, II, 377,
428; de invloed der zonde op
het -, 362, 387, 432, 471 ;
valsche vrede in het --, II, 478;
de Kerk en het -,II, 476, v.v.;
III, 29; roeping der prediking
tegenover het -, II, 479 ; het
- en het huisbezoek, II, 482,
483; band tusschen Kerk en
- in het Verbond, Ih, 486;
onderhoud van bet - door den
man, regel, II, 493; -sbezit
geoorloofd, II, 495; voorziening
in eventueele armoede van het
Christelijk -, II, 499 ; - en
huisaltaar, II, 465 v.v. ; in het
- de vrouw in den man be-
grepen, II, 532; - en maat-
schappij, III, 28, 35; dienst-
boden leden van het -, II, 444;
dienstboden onderdanig aan
het -- shoofd, II, 448, v.v.;
band tusschen de dienstboden
en het -, II, 453; contact
tusschen het - en de buiten-
wereld, II, 457-459, 462, 464,
III, 35, 36; gevaren aan opslui-
ting in eigen - verbonden, II,
46O; gedeeldheid in het - om
Christus' wille, II, 463, 477,
536. Zie : Gezag, Kind, Maat-
schappij, Vrouw.

Gouden Kalif ; zie Mammon-
dienst.

H.
Heelal; zie Gedachte.
Heere; zie Christus.
Heerlijk; zie : Schoon.
Heerschappij ; van den mensch

over zijn dierlijk leven, I, 417,
418. Zie: Dieren, Natuur.

Heidendom ; hedendaagsche op-
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waking van het - in Azlë en
haar gevaar voor Europa, III,
312. Zie : Revolutie, Staats-
leven, Wonderen.

Heidenen ; zie : Natuur.
Herder ; Jezus de goede -, II,

9, 21, 122, 280, 288, 298, 299 ;
de predikant als -, II, 288 v.v. ;
de ouderling als -, II, 291.

Hoop ; (Christelijke) doelt op
Jezus' wederkomst, II, 1O4; -
maakt ons pelgrims op aarde,
11, 1O5.

Huisbezoek; als een arbeid der
ambtsdragers ; II, 482, 484. Zie :
Gezin.

Humanisme; misbruik van het
woord -, II, 62.

Huwelijk ; het wezen van het -,
II, 376; invloed der zonde op
het -, II, 378; plicht om te
huwen, II, 4O8, 494; schijnge-
stalte van - bij sommige dieren,
II, 424; gemengd - af te raden,
II, 534. Zie : Sacrament.

Ignorabimus ; zie : Wetenschap.
Instinct ; zie : Dieren.
Internationalisme; en de wereld-

congressen, III, 324 ; - Espe-
ranto en kosmo-politisme, Iii,
325; - heeft geleid tot Sociaal-
Democratie, III, 326; zijn streven
naar een wereldstaat, III, 326,
327 ; - vrucht der Gemeene
Gratie, 111, 329;- en het Konink-
rijk der hemelen, III, 329, 330;
- en de vredesbeweging, III,
319, 322,323; - opgekomen uit
den drang naar éénheid in ons
menschelijk geslacht, III, 320;
bevorderd door de ontwikke-
keling v.h. verkeer, III, 32O, 321.

Ireniek; als poging om de eenheid
der Kerken te herstellen, I, 264.

Islam; zijn aantal belijders, 111,
343; zijn aantal belijders in het
grondgebied van Turkije, Enge-
land en Nederland, I, 9; zijn
macht in Azië en Afrika, III, 3O8;
in Europa gestuit, III, 339; onder
de macht van het Christelijk
Europa, III, 309, 31O; zijn snelle
uitbreiding, III, 313; wordt door
Christelijke Mogendheden be-
gunstigd, III, 315; door ge-
doopte Christenen verheerlijkt,
I, 248; vereering van Mahomed
bij den -,1,1-8, 1O, 2O; III 58O,
581 ; het gebed bij den -, I, 1;
de Jong-Turken en de -, III,
580, 581 ; - en de heilige
oorlog, I, 1O. Zie : Christen-
landen, Wetenschap.

Israël; ondergang van 't
vleeschelijke opkomst van 't gees-
telijke -, l, 48O. Zie : Joden,
V olkskerk, Rechten van het yolk,
Wet, Wetenschap.

J ,

Jezus; waarom uit de Joden ge-
boren ? I, 396 ; Zijn komst
voorbereid bij 't Joodsche Yolk,
I, 399, 4O1 ; als leeraar, II, 155;
als rechtr, l , 355, 4O9; als de
goede Herder, II, 9, 21, 122,
280, 288. Zie: Christus, Weten.

Joden ; ondergang der --- als
volk, I, 314, 319 ; diaspora der

noodig voor de Evangelie-
prediking, I, 4O3; als natie ge-
handhaafd, 1, 411 ; particu-
larisme der -, door sommige
Christenen nagevolgd, I, 320;
toekomst der -, III, 317.

Johannes ; zie: Docetisme.
Johannes de Dooper ; beteeke-

nis van zijn optreden, I, 4O4,
443, 458. Zie Doop, Koninkrijk
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der Hemelen, Koningschap van
Christus.

Jong-Turken. Zie : Islam.

K.
Kapernaüm ; doemvonnis over
-, 1, 351.

Kennis; natuurlijk vrband tus-
schen - en macht, III, 356.

Kerk;opgekomen uit de genade,
niet uit de Schepping, II, 124,
,349; als organisme ;II, 122, 13O,
[42; - en wreld iedr een eigen
1 evenssfeer, II, 124 ; de onzicht-
bare -, II, 129; (zichtbare

als instituut, II, 132-134;
haar openlijk optreden door

God gewild, II, 137, 141, 145;
d oor Jezus gesticht, II, 142, v.v.,
249; met de apostelen inge-
steld, II, 158; na der apos-
telen dood bestendigd, II, 16O,
151; openbaar in de ambten,
II, 225; verband tusschen de
z chtbare en onzichtbare -,
II 162; de zichtbare - in
Roomsche handen meer op den
voorgrond, II, 297; formatie der
eerste - door de apostelen,
II, 177 v.v. ; inwoning van Jezus
in Zijn II, 181 v.v.; - als
openbaring van het mystieke
Lichaam van Christus, II, 2O1,
204, 268, 34O; band tusschen
de - en het mystieke Lichaam
w n Christus, II, 208, 214, 240;
heilig in Christus, II, 35O; de
- en het Verbond, II, 265; -
en Sacrament, II, 162, v.v.; -

hoorzaamheid schuldig aan
Christus als Naar Koning, II,
311, 312; - bewaard door het
Koninklijk regiment van Chris-
tus, 11, 313; het vrdwijnen der

plaatsehijke 11, 2O3, 2O5,
235 v.v.; openbaring der plaat-

selijke 206, 242; ondr-
gang der eerste Christelijke -
in Klein-Azië en Afrika, 1, 359;
de Kerken in Klein-Azië uit de
Openbaringen, II, 235 v.v.; hare
ontwikkeling, II, 2OO; snelle uit-
breiding, 11, 228; een nationale
- een fictie, II, 2O1, 2O3, 2O4,
241, 261, 340; de Clerus in de
Roomsche -, 11, 249 v.v.; band
tusschen de heffe van 't volk
en de -, II, 251, 252 ; uitzui-
vering van den ouden zuur-
deesem uit de -, 11, 238; Staat
en -, II, 249 ; saamwrking tus-
schen overheid en - in de
Middeleeuwen, II, 263; de -
mag geen geldelijken steun
van de overheid vragen, 11,
295 ; hare opkomst in de
maatschappij, III, 165; - en
de maatschappij in de historie
III, 168, 169 ; als orgaan voor
Christus' Koningschap over de
maatschappij III, 169 ; verhou-
ding tusschen - en maat-
schappij, III, 171, 172, 176;
veroordeeling van het beginsel
„wat gist in de maatschappij
moet nagisten in de -", III,
176; zich aanpassend aan
het Leven der volkeren, II, 194;
- en Gemeente, II, 142, 258;
eenheid dr wereldkerk in de
dagen der Reformatie niet ge-
noeg in het oog gehouden, III,
3O1 ; hare gedeeldheid, II, 195;
eenheid van levensvorm in de
Roomsche -, 11, 196 ; geeste-
lijke eenheid van Christus' -,
II, 192, 268; opzicht in de -
door de opzieners, 11, 28O v.v.;
catechetisch onderwijs in de
groote stads II, 283; huis-
bezoek in de groote stads -,
II, 282; parochiestelsel noodig
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in de groote stadskrk, II, 285,
286, 292 ; geldelijke offerande
aan den Koning der —, II, 292
v.v., 488 ; de — ondr het
oude Vrbond, II, 349; subjec-
tivisme en objectivisme in de
—, II, 139; doode toestand der
Gereformerde Kerken einde
18de eeuw, en zijn oorzaak, II,
3O0; zijn gevolg, II, 317 ; ver-
scheidenheid van — vorm voor
de verschillende landen, II, 321;
particulier initiatief en het ver-
zuim der —, II, 322, 323, 346;
— en de philanthropie, II, 327.
Zie : Calvinisme, Evangetisatie,
Gezln, Ireniek, Koningschap v.
Christus, Sacrament, Weder-
komst, Volkskerk, Kerkverband.
Eenheid der Christelijke Kerk.
Zie: Calvinisme, Ireniek, By-
zantinisme, Caesaropapie.

Kerkelijke tucht; — op de leer,
II, 171, 172, 240, 265, 272 ; —
op het leven, II, 240 ; — in
de Volkskerk niet gehandhaafd,
II, 247, 263, 275, 276; hand-
having dr — noodig om de
Banier van Christus' Koning-
schap zuivr te houden, II, 27O;
— en de handhaving van het
Koningschap van Christus, II,
273, 344 ; — op de leeraars,
11, 274; verslapping der — bij
uitbreiding der Kerk, II, 277;
de handhaving der — door de
ambtsdragers, 11, 344; — door
classis en synode, II, 345; de
— in Paulus' toespraak tot de
Efeziërs, II, 279. Zie : Koning-
schap van Christus.

Kerkformatie ; zie: Apostelen.
Kerkverband ; niet dadelijk ge-

legd bij de krkformatie, II,
178; — door classis en synode,
II, 269; — alleen mogelijk bij

zuivere belijdenis en gehand-
baafde tucht, II, 270.

Kind; band met zijn ouders, II,
426 ; zijn plaats in het gezin,
II, 422 v.v. ; zijn opvoeding, II,
442, 519 v.v. ; zijn hchamelijke
vrzorging, II, 521; ook zijn
lichaam lid van Christus, II,
524; als in het Vrbond beshoten,
II, 522, 537; het — en het
Christelijk onderwijs, II, 526;
naar ziel en lichaam ondrdaan
van Christus, II, 526. Zie :
Vrouw.

Kleeding ; — in het costuum,
III, 56, 57; — naar broep en
en stand, III, 5, 7, 58.
Koloniën ; Nedrhand's schuhd
tegenovr zijn III, 315 ; ver-
antwoordelijkheid in het bezit
van —, III, 316.

Kolonisatie ; in den tijd dr
Phoeniciërs en Grieken, III, 306;
in de 15de eeuw, III, 306; —
en krstening, III, 307, 308, 314;
— misbruikt voor stoffehijke
winst, III, 315. Zie: Zending.

Koning ; regeert bij de Gratie
Gods, III, 258, 271 ; — als titel
in de dagen van Jozua, III,
242; in de dagen van Saul,
III, 243.

Koninkrijk (van Christus); niet
van deze wereld, I, 115, 116;
— zonder uiterlijke praal, II, 27.

Koninkrijk der hemelen ; door
Christus voorbreid in den loop
der geschiedenis, III, 341 ; door
Christus in de historie tot ont-
wikkeling gebracht, Ill, 269,
270; handhaaft de éénheid van
ons menschelijk geshacht, III,
318, 329; als eenheid tegenover
de veelheid dr aardsche Ko-
ninkrijken, III, 230, 255, 256,
26O; als organischesaambinding
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der geloovigen, III, 231 ; Jezus,
de Koning van het -, l, 354;
- door Johannes gepredikt,
I, 4O4 v.v., II, 258; binnen
in u, I, 43O; - de hoogste
orde, waartoe bet creatuurlijk
leven opklimt, I, 433; de

sleuteIen van -, 11,157. Zie:Ana-
baplisten.

koningschap; van God Driec
eenig, I, 372, 384, 386, 437, 438.
oningschap (van Christus)
draagt een instrumented karak-
tcr, I, 375, 381, 386, 412, 438;
III, 11 ; organisch, elk aardsch
koningschap mechanisch, I,
294-296, 3O6, 310, 328; gepro-
feteerd in het oude Testament, I,
387; voorbeneid onder de Oude
Bedeeling ; I, 468, 494; door de
Joden, mationaal verwacht, I,
3I2, 391, 392; door Johannes
den Dooper aangekondigd, 4O5,
458; over de ganscheschepping,
I, 423, 434; heerscht over leven
en dood, I, 425; wortelt in bet
leven, I, 425, v.v.; uitgeoefend
door innerlijk te overtuigen, I,
441 ; over de onzienlijke en

zienIijke wereld, I, 465 ;
speciaaI 	 Markus beschreven,

, 495; een wereldheerschappij,
, 498; met de leer van den vrijen

'AriI onvereenigbaar, II, 2 ; bij
yet - behooren onderdanen
11, 1, 2 ; behoort een volk
11, 10, 11, 257; het legt aan zijn
onderdanen verplichtingen op,
II, 17; is eeuwig, II, 257 ; - te-
genover het schijn-koningschap
van den mensch I, 1O3, 1O4 ;
tegenover Satan als overste der

wereld, l, 195, 196, 197, 227;
- over de geesten, I, 363, 369,
7O, 463, 467, 474. Zie demo-

' en ; zijn geestelijke schittering

tegenover de praal van het
aardsche Koningschap, I, 317;
- gaat over de geheele wereId,
I, 255, 256, 275, 322; over het
natuurlijke leven en zijn ont-
wikkeling, I, 188; het Koning-
schap van Christus, door de Kerk
te weinig onderwezen, l, 292; in
de Gemeente verdonkerd, 1,
21, 124; belang van het - te
weinig gevoeld, III, 1O; zijn aard,
III, 7; ten onrechtevergeesteIijkt,
I, 311, 35O, 36I ; II, 341 ; als
behandeld door Frank Thomas,
III, 221 ; moet niet overdrach-
telijk, maar in eigenIijken zin
verstaan worden, III, 222; - in
verband met zijn macht als
Rechter, I, 355; zijn universeel
karakter, I, 358, 36O, 362, 411,
446, 496 ; gaat over alle volken,
ook de ongekerstende, III, 311 ;
gaat over het leven van Staten
en volken, III, 268, 272, v.v. ;
merkbaar in het historische
proces der volkeren, III, 269,
v.v., 31O ; gaat over het Staats-
Ieven der volkeren, III, 334,335,
342, 344 (zie : Staten); over
de vorsten der aarde, III, 272

282; - en de Goddelijke
voonzienigheid, III, 281; - over
de maatschappij, III, 164, 165,
167, 173, 174, 184,194,2O4, 221;
over het maatschappelijk leven,
III, 3, 5, 9, 23, v.v.; over het
burgerlijk en kerkelijk leven,
verschillend van aard, III, 348;
over het gezinsieven, II, 431,
443, 447, 455, 499; over ons
lichaam, 11, 51O v.v.; op het
gebied der wetenschap, III, 459
v.v., 466-469; -over de kunst,
III 543 ; - onze troost in de
bange dagen voorafgaande aan
Zijn wederkomst, III, 353; - is



REGISTER. 	 6O7

Zijne macht over „alle dingen",
III, 354, 355 ; resumé van de
behandeling van het - in Pro
Rege, III, 582, v.v. Zie : Anti-
clericalisme, Caesaropaple, Dia-
conaat, Gezin, Kerkelijke tucht,
Sacrament, School, Wet.

Koningschap (van Christus over
Zijn Krk), II, 120, 18O, 19O,
199, 2O5, 268, 269, 35O; over
Zijn Kerk, in al haargroepeering,
II, 232, 233 ; als trrein van de
herschepping, II, 3O7 ; komt uit
in de handhaving der tucht II,
273; uitgeoefend door middel
van de ambtsdragers, II, 287,
29O, 297, 299, 344; - van
Jehovah ovr het volk Israël,
I, 388.

Koningschap (van den mensch);
oorspronkelijk - in 'het Para-
dijs, I, 488, v.v. ; door Satan
verwoest, I, 491 ; in Christus
hersteld, I, 49O, 493 ; - van
Saul tegenover Jehovah's ko-
ningschap, I, 388: - van David
en Salomo, afschaduwing van
Christus' Koningschap, I, 389,
456.

Kranken ; zie : Dlaconaat.
Kruis; - als lijden om Christus'

wil, II, 43, 48; - als Romeinc
sche doodstraf, II, 45, 46; bec
teekenis van Jezus' woord over
het - dragen, II, 46, 47; -
dragen als plicht voor elk onder-
daan van Koning Jezus, II, 51.

Krijgsknecht; Gods kind als -
In de Schrift geteekend, II, 53,
54, 76 v.v. Zie : strijd en wapen-
rusting.

Kruistochten; zie : Geschiedenis.
Kunst; afleiding van het woord,

III, 47O ; - een gave Gods, III,
471 ; dwaling de - als iets
zondigs te beschouwen, III, 473,

474 ; kunstzin, een gave Gods,
III, 475-477 ; - een kunnen,
krachtens onze schepping naar
Gods beeld, III, 477-48O, 5O1;
vrije - en practische - gaven
Gods, III, 481-484; - van
Ahohab en Bezaleël, III, 486,
487; - behoort tot het rijk
van het Schoone, III, 491, 492;
- als kunnen, III, 482, 483;
veredelende invloed van de -,
I, 1O8, 1O9; bloei van de -
op religieus trrein, III, 572
v.v. ; het mystrie in de	 III,
51O, v.v. ; de inspiratie in de
- , III, 98, 99, 511, 533; haar
oorsprong niet in de natuur,
maar in den schoonheidsdrang,
die God den mensch inschiep,
III, 514; afker van de - in
de oude Christelijke krk, en
bij de Puriteinen, III, 517; -
een poging om den vloek over
het schoone te keeren, III, 521;
- onder Israël, III, 525; haar
oorsprong in de schepping, III,
535, 537; Koningschap van
Christus ovr de -, III, 543,
567, 568, 579, 58O; ontwikke-
ling v. d. - in de Heidenhanden
en in de Christenlanden, III,
551, 556; Christelijke -, III,
556 ; - als surrogaat voor
Religie, afgoderij, I, 105, 1O6,
III, 569; invloed dr zonde op
- en kunstenaar, I, 1O9-112;
III, 522-532. Zie : Schoon.

Kunstenaar ; zie: Kunst.
Kwakers; Zie: Anabaptisten.

L.
Leger des Hells; Evangelisatie

uitgaande van het -, I, 289.
Letterkunde; het hedendaagsch

verval dr -, III, 113; Chris-
telijke -, III, 113.
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Lichaam (van Christus); zie :
Christi's, Kerk, Sacrament.

Lichaam; zie : Zelfverloochening.
Liefde; Christelijke - in tegen-

stelling met naasten -, II, 1O3,
1O9; - tot het volk des Heeren,
I , 1O8; - tusschen man en
vrouw, II, 113, 115 ;- en vriend-
schap, II, 114; vaderlands -
I , 114; naasten - tijdelijk van
k arakter, II, 116.

M.
Maatschappelijk leven ;

organiseering van het - III, 37,
v.v. - meêleven plicht, III, 25,
v.v.; verbetring van het -
door ondrlinge vergelijking,
IN, 67.

Ma atschappij ; ontstaan van het
woord - III, 12-14; wortelt
in de Schepping, III, 15, 34;
hare ontwikkeling krachtens
vaste Scheppingsordinantiën,
IN, 16, 37, v.v.; inwerking der
zonde op de - III, 18-22;
Kerstening der - III, 24; de
Christelijke - III, 22, v.v.;
C ezin en - III, 33-44; inc
v oed van de vreeze voor ge-
v Aar op de vorming der - III,
45-54; invloed van de
uitzetting van het leven op de
vorming der - III, 54-64;

vroeger meer nationaal,
thans meer cosmospolitisch, III,
5), 63; de - en het individu,
III, 62-64, 74: - en de puc
blieke opinie, III, 4, 66, 72,
194-205 (Zie ook : Publieke

oplnie); tweeërlei geest werkt
de -, III, 75, 94; haar levensc

ster, III, 1, 2; hare
ontwikkel ng onder de volkeren, III, 2, 3O,

31; de - geen organisatie, III,
4, 76, 91 ; roeping van den

Christen tegenover de -, III,
5; hoe zij zich openbaart, III,
77; door God gewild, III, 79;
maatschappelijke beleefdheidsc
vormen, III, 8O-84; - en het
gewoonterecht, III, 88 ; - en
het vereenigingsleven, III, 9O ;
- en de coryphaeën, III, 95,
1O4; - en de uitvindingen,
III, 1OO, v.v.; de macht van
het woord in de -,III, 105-114.
(Zie : Letterkunde) ; saamleving
in de - door convrsatie, III,
1O8; de macht van het geld in
- , III, 116-125, 15O. (Zie Geld);
invloed der vrouw op de -
III, 135-145. (Zie : Vrouw); de
macht der - tegenover Staat
en Ovrheid, III, 145, v.v.; onze
strijd met Spanje een bot-
sing tusschen Ovrheid en -,
III, 148 ; het rechte verband
tussclen - en ovrheid, III,
151, v.v. 155; het ingrijpen
der Overheid in de -, III, 157,
159; - heeft haar taak ver-
waarloosd, III, 16O; invloed der
zonde op de -, III, 161 ; de
Christelijke organisatie en de
- , III, 184-194; - en gezin,
een eigen roeping, III, 216, 217,
22O; - en de éénheid van ons
mensclelijk geslacht, Ihl, 217,
218; de macht van de tegen-
woordige -, III, 22O. Zie: Druk-
pers, Geld, Gezin, Letterkunde,
Kerk, Koningschap van Christus
School, Vrouw, Chr. organisatie.

Macht; zie : Kennis.
Mahomed ; zie: Islam.
Mammondienst; II, 62, 73, III,

121 ; - brengt verdrf in het
gezinsleven, II, 508; vrschiI
tusschen - en gouden kalf,
I, 92. Zie: Geldmacht.

Man ; zie: Gezin, Liefde, Vrouw.
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Markus ; zie: Koningschap van
Christus.

Middelaar; zie : Christus.
Moderne tijdgeest ; verslapt de

banden van het natuurlijke
leven, I, 89-92; — kweekt
mechanische saambinding, I,
88, 89.

Moeder ; zie: V rouw.

N.
Naaktlooperij; opgekomen uit

overgeestelijkheid, II, 513.
Natuur ; de — naast de openc

baring, bron van Godskennis,
I, 232; vloek over de —, I,
143-147; angst voor de —,
I, 147, 148; III, 47 v.v. ; instinc-
tieve kennis der — verloren
gegaan, I, 138, 139; instinctieve
kennis der — nagebloeid onder
de Egyptenaren, I, 138, 15O;
instinctieve kennis der — nage-
bloeid onder de heidenen,l, 156;
aanbidding der —l,143; ontwikc
keling van 's menschen macht
ovr de —, III, 162 ; ingeschac
pen macht over de — na den
zondeval verloren, I, 139-143;
in Christus hersteld, I, 160,
161, 495; de mensch vrtoont
in zijn heerschappij over de —
een trek van het beeld Gods,
Gods, I, 13O-133; tegenwoorc
dige vlucht van 's menschen
heerschappij ovr de —, reeds
door Christus voorspeld, I,
181-184, 278; heerschappij
van den mensch over de —
vermindert of hankelijkheidsgec
voel, I, 43, 44, 48 ; heerschappij
van den mensch over de —
in de schepping door God be-
doeld, I, 126-130; in de Chrisc
tenlanden sterker dan in de
heidenlanden, I, 477; III, 47,

48; heerschappij van den
mensch over de —, wrkt na-
deelig op de religie, I, 41, 46,
278; macht over de — door
wetenschappelijk onderzoek, III,
457; middellijke heerschappij
over de — in onze dagen, I,
186, 187 ; onmiddellijke heerc
schappij ovr de — zal de
mensch eens terug ontvangen
bij Christus' wederkomst, I, 185.

Nestorianen; dwaling dr —,
III, 375.
Nicolaïeten; zedelijke dwaling
der —, 11, 226, 228.

0.
Objectivisme ; zie: Kerk.
Onderwijs ; zie : Kind.
Oordeel ; laatste --, I, 360.
Openbaring; — Gods in de

schepping, III, 417, 442, 458;
Gods — van de waarheid in
Jezus Christus, III, 415. Zie:
Wetenschap.

Opstanding ; onze lichamelijke
en geestelijke —, I, 435.

Opvoeding ; zie : Kind.
Organisaties; de Christelijke —

in de maatschappij, III, 184,
194; Paulus' uitspraak in 1 Cor. 6
toegepast op de Christelijke —,
III, 185-187; Christelijke —
een instrument voor Christus'
Koningschap over de maat-
schappij, III, 184; gevaar van
saamwerking in zoogenaamde
neutrale —, III, 190; het op-
komen der Christelijke —, III,
192; Christelijke — door Chrisc
tus gewild, III, 193. Zie : Maat-
schappi j.

Ouderling; zie : Herder.
Ouders ; zie : Kind.
Overheid ; ingesteld om der

zonde wil, I, 121, 454;11, 433;
39
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III, 164, 228, 257 ; draagt een
tijdelijk karakter, III, 259; als
dienaresse Gods, I, 456; regeert
bij de gratie Gods, III, 298;
ontleent haar macht

rechts-sreeks van God Drieëenig, I,
455, 113-117, 122, 123; —'s
gezag en ouderlijk gezag van
denzelfden aard, I, 450; eerst
patriarchaat, daarna —, III, 264;
inmenging van de — in het
maatschappelijk leven, III, 86,
115, 117 ; — en de armenzorg,
II, 336; — en de Kerk, II, 342,
343; onze strijd met Spanje
e n botsing tussclen — en
maatsclappij, III, 148. Zie : Dia
conaat, Kerk, Maatschappij,
I articulier initiatief, Revolutie,

Wet.

P.
Paradijs ; zie : Koningschap,
School.
Parochiestelsel; noodig in groote
s adskerken, II, 285, 286, 292,
-- in andere landen, II, 293,
2 35.

Par ticularisme; het — der Joden
a ,s tegenstelling tegen het
Universalisme der Christelijke reli-
gie, I, 251, 319; — der :loden
door sommlge Christenen na-
gevolgd, I, 32O.
Particulier initiatief ; als ele-
ment in het maatschappelijk
Ieven, III, 146; opbloeiing van
I et — tijdens onzen strijd met
Spanje, III, 148; — in onzen
choolstrijd, III, 148 ; — en de

Overheid, III , 149; — en het
gevaar voor individualisme. III,
5O. Zie : Zending.

Pa triarchaat ; zie : Staat.
Paulus; zie: Kerkelijke tucht,

Organisaties, Slavernij.

Pers ; zie: Drakpers.
Petrus; zijn persoon en plaats

onder de apostelen, II, 172 v.v.;
zijn verloochening, II, 25, 26.
Pharizeïsme; formalisme van
het —, I, 395, 4OO; — mindr
invloed in Galilea, 1, 4O1; —
alleen denkbaar in geloovige
kringen, II, 31.

Pinksterdag ; zie:
Spraakver-warring.

Plantenrijk; zie : Wonderen.
Predikant ; zie: Herder.
Prediking; zie Woord.
Priesterschap ; zie Christus.
Proselyten ; Joodsche propac

ganda voor --, I, 392. Zie :
Doop.

Pro Rege ; — waarom deze titel,
I, 8.

Pseudo=religie ; alle — staat
tegenover, niet naast de ware
religie, l, 250.

Publieke opinie; gekerstend, een
instrument voor Christus' Ko-
ningschap in de Maatschappij,
HI, 194, 2O4; inwerking van het
beginsel op de —, 195, 196 ;
groeiende macht van de —
tot wereldopinie, 197, 198,
199; — gesteund door druk-
en dagbladpers, III, '2O0; —
als vijandige macht tegen de
Christelijke levensbschouwing,
111, 2O2.

R.
Rasverschillen ; zie: Geschie-

denis.
Rechten (van het volk) onder

Israël, III, 295; — in Calvinis-
tische landen, III, 297, 298.

Religie; zie: Afhankelijksgevoel,
Kunst.

Recht ; het volken — en de
Heilige Alliantie, III, 322; Ro-
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meinsche — en het volkenrecht,
III, 321 ; de zuiverheid van het
Romeinsche — vrucht der ge-
meene gratie, III, 291.

Reformatie; zie : Geestenwereld,
Kerk.

Revell; zijn invloed op den
geestelijken toestand der kerken,
II, 32O; het — als poging om
de hoogere klassen te evan-
geliseeren, l, 289.

Revolutie ; beginselen der Fran-
sche — betreffende volk en
overheid, III, 299; Fransche —
terugkeer tot de oud-Heiden-
sche levensopvatting, III, 312.
Zie Staatsleven.

Romeinen ; zie: Recht, Staut,
Zending.

Roomsche Kerk ; zie: Kerk,
Sacrament.

Rust; verschillende soorten van
— in de H. Schrift genoemd,
I, 49, 5O ; door het moderne
leven bijna verdwenen, II 53—
56 ; — noodig voor ons gods-
dienstig leven, I, 51, 52.

S.
Sacrament ; instelling dr —, II,

162, 165 v.v.; — behoort bij
de zichtbare Krk, II, 163; band
tusschen 't mystiek lichaam en
de zichtbare Krk, II, 163, 164,
209 v.v.; toespraken bij het
—, II, 164, 210 ;   van den
Kinderdoop, II, 212;   door
den Koning der Kerk bevolen,
II, 213; saamvoeging van
en Woord, II, 216 ; — van het
huwelijk enz. bij de Roomsche
Krk, II. 278. Zie : Kerk.

Salomo ; zie Koningschap.
Satan ; zijn macht te niet gedaan,

I, 444; zijn val sluit vrlossing
uit, I, 491 ;   als overste der

wreld, I, 492; wrking en
macht van  , I, 209 211, 218,
226,11,62. Zie :Demonen, Strijd.

Saul ; zie : Koningschap.
Schepping; de  van het eerste

menschenpaar, II, 373--375.
Zie : Burgerhjk leven, Gezin,
Kerk, Koningschap van Christus,
Kunst, Maatschappi j, Openba-
ring, Schoon, Staat.

School; behoort tot het leven der
maatschappij, III, 174 ; Kerke-
lijke en overheids — veroor-
deeld, III, 175; neutrale   vr-
oordeeld, III, 177 ; de Christe-
lijke   bindt belijders van
verschillende krken saam, III,
178, 179; maatschappelijk ka-
rakter der —, III, 179; pulp
dr ovrheid aan de  , III, 18O;
Christelijke   een eigen plaats
in de maatschappij, III, 181 ;
Christelijke — geeft ook Chris-
telijk maatschappelijke oplei-
ding, III, 182, 183; Christelijke
— als orgaan, waardoor Chris-
tus Zijn Koningschap over de
maatschappij uitoefent, III, 183,
352. Zie: Christelijke deugden,
Particulier initiatief.

Schoon ; invloed dr zonde op
het  , 519; formeel -- en
zakelijk —, III, 531, 579; zijn
oorsprong in de Schepping,
III, 536 v.v.; draagt de kiem
van heerlijkheid, III, 537 ; de
wreld van het —, afschijnsel
van Christus in de Schepping
Gods, III, 540, v.v. ; het  van
den Man van Smarte, III, 547-
549 ; het — en zijn ovrgang
tot het heerlijke in Jezus' leven,
III, 549-551 ; het — valt binnen
de maat van het menschelijke,
III, 559 v.v.; misbruik door
Satan van het   gemaakt, III,
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578; onderscheid tusschen --
er heerlijk, III, 492— 496, 513,
514, 542 ; het -- als Goddelijk
stempel op de schepping, III,
4 6 v.v. 541 ; God heeft een
welgevallen in het  , III, 5O2-
5(15 ; het -- een mysterie, III,
417 v.v., 5O5, v.v. ; de mensch
krachtens zijn schepping naar
Gods beeld vatbaar om het

oddelijk 	  te genieten, III,
5C O, 5O8 v.v. 516, 517 ; het 	
al een in 't ideëele te zoeken,
een dwaling, III, 5O3, 5O4;

kenmerken van het  , III, 505,
v. i. Zie ook : Kunst,Openbaring,
Verheven, Vrouw.

Slavernij ; de — niet door bet
Evangelie opgeheven, II, 447;
— ten tijde van Paulus, I, 345,
44 5 ; — dr zonde, I, 347.

Soci ale quaestie ; het ontstaan
der —, door de uitzetting van
ors leven, III, 6O, 61.

Spa nje ; onze strijd met --. Zie :
Maatschappij, Overheid,

Particulier initiatief.
Spey.;; ons ingeschapen, III, 125;

— als ontspanning, III, 126, 127,
129; — bindt maatschappelijk
seam, III, 128; — in de Schrift,
IIl, 129; — in de verschillende
landen, III, 13O, 131; — om
geld, III, 131 ; passie en —, III,
132; het lotspel, III, 133; welk
- - in een Christelijk gezin ge-
oorhoofd. III, 134.

Spi °Risme ; — I, 2OO, 201, 2O2,
225, III, 36O. Zie : Weten.

Spraakverwarring ; — bij Babel
een ingrijpen dr Gemeene
C ratie, III, 244 ; als schakel
in de keten des heils, 111, 234;
taaleenheid op den Pinkster-
dag tegenover de —, III, 263,
319. Zie: Eenheid van 't men-

schelijk geslacht, Staatsverband.
Staat ; de — is er om der zonde

wil, III, 228 v.v., 257 ; draagt
een tijdelijk karakter, III, 259;
ontwikkeling van den — in
het Romeinsche rijk, III, 299;
zijn ontwikkeling onder de
Christen-Keizers, III, 3OO; het
patriarchaat eerst, daarna den
—, III, 239 ; vereischt eigen
grondgebied, III, 241 ; ontwik-
keling van het Staatswezen uit
kleine staten, III, 242; het ont-
staan van een —, III, 245 ; ken-
merken van den normalen —,
246 ; van oudsher oorsprong
van den — in de onzienlijke
wereld gezocbt, III, 246, 247;
de — wortelt niet in de Schep-
ping, III, 247, 256; een insti-
tuut der Gemeene Gratie, III,
228, 248, 249, 257, 259. Zie:
Gezag, Kerk, Maatschappij,
Wet.

Staat der Heerlijkheid) ; zie :
Weten.

Staat (der Rechtheid); zie : Weten.
Staten ; gevormd, nadat door de

zonde de eenheid van 't men-
schelijk geslacht verbroken was,
III, 228; de macht der Christen
—, III, 346. Zie : Wet.

Staatsleven ; moet opgeëischt
voor den Christus als onzen
Koning, III, 303, 3O4; nawer-
king der oud-heidensche ideeën
in het —, III, 304 ; invloed der
Fransche Revolutiebeginselen
op ons III, 3O5 ; invloed
van staatslieden op het —, III,
277, 278; invloed van Chris-
tenvorsten op het —, III, 275,
v.v. ; gekerstend — in Amerika,
III, 3O7.

Staatslieden ; zie : Staatsleven.
Staatsverband; ontstaan na de
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spraakverwarring bij Babel, III,
232.

Staatswezen; zie: Christenlanden.
Strijd ; — van Christus niet

tegen maar voor de wereld,
II, 57; — van Christus tegen
Satan, II, 58; bezieling tot den

van Christus, II, 9O ; in
ons eigen hart, II, 6O; — in
de wereld, II, 6 ; — onder de
broederen, II, 62, 63;   voor
onzen Koning, II, 82; altijd
bereid tot den —, II, 79 ; uw
kinderen toerusten tot den —,
II, 84, 85.

Subjectivisme; zie Kerk.
Synode ; synodale organisatie en

haar opkomst hier te lande,
II, 338. Zie : Kerkelijke tucht,
Kerkverband.

T.
Taal ; — komt uit het bewustzijn,

III, 236; vóór de spraakverwar-
ring slechts één —, III, 236;
verscheidenheid van — na de
spraakverwarring, III, 237, 263;
éénheid van —, op het Pinkster-
feest, III 263.

Theocratie ; — onder Israël, I,
119, 388, 392.

Theosofie. Zie : Wetenschap.
Toovermacht (der Heidenen);

zie : Wonderen.

U .
Universalisme ; het — van het

Christendom reeds in het oude
Testament geleerd, I, 252, 253,
321 ; het — der Christelijke
religie als tegenstelling tegen
het Particularisme der Joden,
I, 251, v.v. Zie : Zending.

Universiteit ; moet niet uitgaan
van kerk of overheid, II, 304.

V.
Val ; zie : Zondeval.
Verbond ; zie : Gezin, Kerk.
Verborgenheden; onderscheiden

van het nog niet gekende, III,
419, 42O ;poging der wetenschap
om de   weg te cijferen, III,
426 ; de kunst komt tot ons
uit het rijk der — III, 427;
Evolutieleer, een poging om
het rijk der te niet te doen,
III, 425, 426; sfeer der — veel
grooter dan de sfeer van het
kenbare, III, 429; de sfeer der
— op geestelijk terrein, III,
43O; God het middelpunt van
het rijk der —, HI, 431, 432;
het innerlijk wezen van den
mensch behoort tot het rijk der
—, III, 433, 439; Gods leiding
in de geschiedenis behoort tot
het rijk der  , III, 435; de ver-
borgenheid van de wereld der
gedachten Gods, III, 441 ; het
rijk der -- ons ontsloten door
Christus Jezus, III, 448, 452,
462, v.v.; bijgeloof der heid enen
wijst op het rijk der  , III, 451,
453.

Verhevene ; het 	  overschrijdt
de maat van het menschelijke,
III, 559;   in de natuur en
de kunst, III, 564, 565; vreeze
voor het 	 , III, 564, in Christus,
de vreeze voor het 	 , ver-
anderd in aanbidding, III, 566.

Vleeschwording ; zie : Weten-
schap, Woord.

Voleinding ; zie: Wederkomst.
Volkskerk ; bestaat er een — ?,

II, 243, 245 v.v. ; III, 17O; —
onder Israël, II, 254; in   tucht
niet gehandhaafd, II, 247, 263,
275, 276; verkeerde gevolgen
der  , III, 352. Zie Kerkelijke
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Voorzienigheid ; zie Koning-
schap van Christus.

Vredesbeweging; zie: Anabap-
tisten.

Vrouw ; schepping der - nit
den man, II, 121, 374; hare
onderdanigheid aan den man,
EL 393, v.v., 403; haar roeping
in het Christelijk gezin, II, 39.

als opvoedster harer kin-
deren, II, 533 ; haar zucht tot
ijdelheid, II, 4O2, 403 ; haar
macht over den man, II, 403,
405, III, 136, 137 ; haar uit- en
in wendig schoon, 11, 406;

andersoortig dan de man, H,
4: 2, v.v. III, 138; haar roeping
binnenshuis, II, 417, 441 ; -
a1s moeder, II, 419 ; het

instinctieve van haar moederliefde, 11,
4:!4 ; haar zorg als huismoeder
voor de lichamelijke belangen,
II. 514 v.v.; -- ais mater

consolatrix, II, 518; hare betee-
kenis in de maatschappij, III,
135 145 ; hare positie in het

Christenland, III, 14O ;	 als
hulpe tegenover den man,
11O; de invloed der slechte-,
II, 	 142; roeping der Chris-

telijke -, in de maatschappij,
II , 144. Zie: Gezin, Liefde.

W.
Waarheid ; het zoeken naar

111, 397, 4O8--415 ; zonder we-
dergeboorte, kennis der	 ---
niet mogelijk, III, 4OO, 444;

Jezus Christus, de weg tot de
--, en de - - zelve, Ill, 40O,
407, 415, 416, 464; de onge-
loovige wetenschap kan niet
tot de -- leiden, lll, 4O3, 4O4,
4O8 	 415.

Wapenrusting; geestelijke
t it Efeze 6, 11, 75 v.v.

Wedergeboorte; zie: Waarheid.
Wederkomst des Heeren ; door

de apostelen te spoedig vr-
wacht, Ill, 265, 27O ; eerst moge-
lijk na uitwerking van historisch
proces, III, 265, v.v. 272; ont-
wikkeling van de macht der
ongerechtigheid, voorafgaande
aan de - 111, 35O, 351, zie :
Natuur; - begin d. voleinding,
I, 478 ; om zijn Koninkrijk te
bevestigen, I, 481, 487;   be-
schreven in de Openbaringen, I,
482; beschreven in de Evan-
gelien en Brieven I, 482, 483;

in de Kerk niet genoegzaam
verwacht, I, 485 ; 	  en de Lat-
terday Saints, I, 485; 	  een ver-
tossing voor de geloovigen, II,
255; bezien in het licht dr
eeuwigheid, 111, 274; zie: Anti-
christ, Hoop, Koningschap van
Christus.

Weldadigheid ; particuliere 	
onder mede-christenen, II, 498,
v.v. Zie Diaconaat;

Wereldstaat; zie
internationalisme.

Werkheiligheid ; zie: Dankbaar-
heid.

Wet; hetzelfde begrip als ge-
weten, III, 283; Calvijn's defi-
nitie van -, III, 283; - be-
heerscht den volksstaat, mer
dan de overheid, III, 284; na-
tionale - van lsraël, III, 285;
de - in mystieken zin geno-
men, geldt voor alle landen,
111, 285; de mystieke - in de
Schrift, III, 285 ; - der tien
geboden niet meer als wets-
formule geldig III, 286 ; - der
Lien geboden en haar' beginsel
nog altijd van kracht, III, 286;
onderscheid tusschen de gees-
telijk-mystieke en de geschre-
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ven —, door Jezus aangetoond,
III, 287; de geschreven lands-
noodzakelijk, III, 288; het ont-
staan der —, III, 289, 29O; tot-
standkomen van de — in Chris-
tenlanden, III, 290, 291 ; — als
instrument van Christus' Ko-
ningschap over het leven der
Staten, III, 293.

Weten; het   van Jezus, men-
schelijk of Goddelijk? III, 357-
359, 356; het — van Jezus een
weten als in den staat der recht-
heid, III, 372-374; het God-
delijk — van Jezus, geen al-
wetendheid, III, 375 ; het —
van Jezus uit de herinnering,
1, 374, 375 ; het — van Jezus,
een onmiddellijk —, III, 357,
365, 377; ons menschelijk —
nu slechts bij uitzondering on-
middellijk, (clairvoyance, spiri-
tisme enz.) III, 36O; in den staat
der heerlijkheid zal ons — on-
middellijk aanschouwen zijn, III,
367-369, 4O5 ; ons — en de
verduistering van ons vrstand,
III, 371; Adam bezat voor den
zondeval het onmiddellijk — III,
373; het onmiddellijke   door
de zonde grootendeels teloor-
gegaan III, 4O5; het — door
wetenschappelijk onderzoek, III,
4O6; gestelde grens aan ons
menschelijk —, III, 419; hoogte
van ons menschelijk — in den
tegenwoordigen tijd, III, 421 ;
instinctief — der dieren, III,
361, 407; menschelijk — twee-
ërlei: onmiddellijk of aangeleerd
—, III, 359, 361, 362; men-
schelijk — en de tact, III, 363;
menschelijk — en de Chokma
(wijsheid), III, 364, 4O7 ; men-
schelijk — en het genie, III,
362; — door te gelooven, III,

465, 466. Zie: Verborgenheden,
Waarheid, Wetenschap.

Wetenschap ; beteekenis van het
woord — in de Schrift, III, 377;
egenwoordige beteekenis van
het woord III, 377; De
—, III, 379; de macht van —,
zich stellend tegenover de
macht van Christus, III, 380,
381; 	 exacte zich uitgevend als
—, I, 239, 24O, III, 382-383 ;
resultaten der exacte —, I, 235;
resultaten der exacte — aan-
vaard door de Schrift I, 24O;
richting in de — om de on-
zienlijke dingen uit de zienlijke
te verklaren, III, 385; het Igno-
rabimus, als leuze dr materia-
listische —, III, 424; de —
kan niet speuren in het rijk
dr verborgenheden, III, 426,
432. 436. Zie	 Verborgen-
heden. Opkomst der Theo-
sofie, als reactie tegen de
materialistische —, III, 427 ;
macht der — over de dingen
van	 het uitwendig leven,
III, 438; Christelijke alleen
mogelijk bij het licht van Gods
openbaring, III, 438, 446, 462,
v.v.; Christelijke	 alleen
mogelijk door de belijdenis
van de Godmenschheid in
Christus, III, 448, 464; — is ken-
nis der gedachte in het heelal
belichaamd, III, 44O; beoefe-
ning der — alleen mogelijk
door onze schepping naar Gods
Beeld, III, 442, 443, 	  en de
val, III, 444, 	  en de genade,
III, 444, 445; Christelijke —
alleen mogelijk door Christus,
III, 446, 447; — en de vleesch-
wording, III, 447, 448 ; bespie-
gelende —, III, 387, 388; ont-
wikkeling der — in Christen-
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landen, I, 245, Ill, 449; in Mah.
er Joodsche landen, 1, 245; op-
komst der Christelijke — (Au-
gustinus, Thomas Aquino, Cal-

vijn, III, 454 457; -- der zienlijke
en, der onzienlijke dingen, III,

457 ; Koningschap van Christus
o ∎ er de --, III, 459, v.v. ;
waarom -- in de Schrift ge-
brandmerkt als valsche wijsheid,
I, 242; waarom eerste Chris-
tenen vijandig tegen de toen-
malige —, I, 244; het ter-
re :n van de — ten onrechte
bijna geheel overgelaten aan
de wereld buiten Chnistus, I,

189-193; natuurkundige —
en Christus als het eeuwige
W oord, I, 245, 246. Zie

Natuur, Waarheid.
Wer eld. Zie : Strijd.
Wereldrijk; het streven naar

een — gaat in tegen Gods ordi-
nantie, I, 261.

Wereldsteden ; het menschelijk
le\ en geconcentreerd in de --
I, 13-81, 9O, 1O2. 103.

Wil; (vrije). Zie Koningschap
van Christus.

War der ; dr. Wrights'
wetenschappelijke werken over het
— I, 151 ; het — als verster-
kin g van het geloof in Gods

almacht, I, 149, 156.
Wor deren; de — hebben een

eigenaardige beteekenis gehad
in sommige tijdperken der
openbaring, I, 171, 172; —
do or den Christus, als Z00n des

nschen, I, 158-162, 169;
on derscheid tusschen Jezus' —
en de toovermacht der heidenen,
III, 356; — door Jezus verricht

aan dieren en planten een bo-
ve nnatuurlijke kracht,

I, 474, ver¬- vangen door natuurlijke ont-

wikkeling, I, 476; -- der apos-
telen, I, 163-167, 17O ; — in
onze dagen mogelijk ? I, 172,
173; — van den Antichrist, I,
171.

Wooed ; prediking van het —,
II, 218 v.v.; mystieke wrking
van het — Gods, II, 22O; het
— vleesch geworden, II, 221,
222; ontvankelijkheid der ziel
vereischt voor het — Gods,
II, 223. Zie : Wetenschap.

Wright; Dr. Zie: Wonder.

Z.

Zedelijk bederf ; zie : Afgoden-
dienst.
Zelfverloochening; — ter wille

van den naaste, II, 64; ter wine van
Christus, II, 65; — van ons
lichaam, II, 69 ; dienst van
Christus mogelijk zonder —,
II, 71.

Zending; de — als gehoorzaam-
heid aan Christus bevel, I, 258;
resultaten der   in onzen
archipel, III, 314; resultaten dr
Roomsche , III, 314; ver-
schillende zendingsmethode,
III, 316; de -- en hare opkomst
cinde 18de eeuw, II, 317; —
door de Roomsche Kerk ge-
dreven, II, 319; kerkelijk karak-
ter der — volgens de Schrift,
II, 32O; particulier initiatief en
—, II, 319; de — en de kolo-
nisatie, I, 259; taak der —
in het universalisme van het
Christendom , I, 257 ; saam-
werking der — met de

handelsbeweging, I, 259. Zie :
Aboriginal Societies.

Zondagsschool ; Zie : Evange-
lisatie.

Zonde ; hare doorwerking in het
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historisch proces, III, 270. Zie :
Éénheid van 't menschelijk ge-

slacht, Gezin, Kunst, Maat-
schappij, Overheid, Schoon, Sla-
vernij, Staat.

Zondeval;Zie: Weten, Wetenschap

Ziel; onze — een mystrie, III,
206, 2O8 ; de — van een volk,
III, 288. Zie : Dieren.

Zoon des Menschen; zie : Chris-
tus, Wonderen.
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3 : 2, l, 402, 404. 	  3 : 17, l,
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5 : 2, II, 149, 150. — 5: 13, 14,
II, 151. — 5 : 14, III, 1, 5, III, 164. —
5 : 48, II, 93. — 6 : 13, I, 198,
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26, I, 231, III, 444. — 11: 27, III,
354, 11 : 28 	 3O, I, 354. 	 11 : 29,
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— 26 : 29, III, 512. — 26 : 53,
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III, 64, 74, 206. — 2 : 14, III, 318.
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392. 	  5 : 25, II, 363. 	  5 : 32,
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II, 371. 	  6 : 2, II, 53. -- 6 : 4,
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— 3: 17, II, 53O. — 3 : 22, II,
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2 : 2 II, 53. — 3 : 11, III, 280.

— 4 : 9, II, 11O. — 4 : 16, I, 483.
5 : 2, I, 267, 27O.
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2 : 1 III, 267. 	  2 : 2, I, 267.

— 2 : 3, I, 30, 97. 	  2 : 3, 9, I,
197. 	 2: 6, II, 313. 	 2 : 7, I,
48z.. — 2 : 9, I, 468. 	  2: 16,
17, III, 281.

1 Thimotheus.
I : 17, I, 37O. 	  1 : 18, II, 53.
	  2 : 14, II, 401 ; III, 135. 	
2 : 9 	 14, II, 4O1. 	  2 : 15, II,
40 , 412, 476. -- 4 : 8, 9, III, 342.

— 6 : 2, II, 451. — 6: 3, 4, II,
267. -- 6 : 6, 9, II, 504. — 6 : 12,
II, 53.
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2 : 3, II, 54. — 2 : 19, II, 5. —

2 : 24, III, 83. — 3 : 3, I, 82. -
— 3 : 5, II, 267. — 4: 1 	 4, II,
214, 218. — 4 : 3, 4, II, 227. —
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1 : 17, I, 373. 	  2: 14, II, 5,
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1 : 1, 2, III, 462. 1 : 3, 4, I, 371.
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5. — 12 : 1, II, 79. 	  12 : 4, II,
53. 	  13 : 1, II, 111. — 13 : 2,
II, 455, 458.

Jakobus.
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— 2 : 9, I, 327. — 2: 9, II, 256.
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I, 327. — 5 : 12, I, 378. — 11 : 15,
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