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i.

Doel van hei leerstellig i»iidf*r/iM'k.

Wat i» d« moMh, d»t OjJ s0a«r gMMkt, «a d* mm
dat Qtf km bMMkt? Puui 8 : ft.

i*e eerste reeks bespiedde bet opkomen der gemeens gratie, en ver-

•Ie haar loop aan de hand dei Heilige s. hnft M Qf Bethlehem. Van

Ie twee«l« k u Christel dfe t.- wachten staat,

larna onze tweede reeks de beteekenis vast te steil. n, die de

geuieene gratie thans reeds verwierf, en, naar luid van de apocalypse des

wen Testament*, voor bet einde zelf, en voor wat na het

bezitten zal. Beide reeksen saam vormden alzoo een •••

ui van het verloop der gemeens gratie in de geschiedenis van ons

geslacht en van onse wereld, van af den ooi tot aan de wedtrhereUUing.

en in dien loop vanzelf door de eerste komst van den Christi

. .|. .|.|

Thans rust op ons ds taak om de gemeens gratie leeretrllig na te gaan,

i zelve te beter als mysterie doorzien, en in naar verband met de

overige leerstukken of dogmata verstaan mogs worden.

Om onze lezers hierby te oriênteeren zy er aanstonds op gewezen,

dogma niet alleen een zjjde heeft, die naar net hemelsche, maar

een zyde die naar het aardsene gekoerd is. Kik dogma of leerstuk k

•Isn wortel der religie op, zoo zelfs dat hetgeen, in welk dogma o

door u niet meer als rakende me religie gevoeld wordt, verdort voor



besef en uit uw geloof wegsterft Zie het maar mui I

leoistuh over de engelen nam. Oorspronkelijk was ook dit leerstuk in i

religieus bewustzijn ingeweven, omdat een ieder besefte, dat zelf

ijn eigen religie, en voor bet leven zijner eigen ziel, met de engelen

te rekenen bad. Sinds echter de engelenwereld voor veler besef geheel

van hun eigen godsdienstig bestaan werd algescheiden, en geen andere

beteekenis overhield, dan van een stuk Lemelsch leven, in poêsie zich

voor ons oplossend, hield dit leerstuk op tot den inhoud van hun g»

te behooren. Zoo sterk sein heeft bet leerstuk of d.igraa altoos een naar

boven en naar beneden gekeerde zyde. dat onze Nederlandscbe Geloofs-

.•lenis niet schroomt, m Art l\ ..mi i> -ui het dogma der II

eenheid te verklaren: .Dat alles weten wij, zoo uit de g<

heilige Schrifture, als ook uit hun werkingen, et» voornamelijk uit degen*,

die trü in ons gevoelen." Hier wordt dus onomwonden uitgesproken, dat

ook bel leetstok te befliga Prioêenheid oojm naar om toegekeerde uyU-

heeft, en een stuk van ons eigen sielsleven verklaart En raadpleegt men
den Heidelbergschen Catechismus, dan simt tien de belijdenis van Vader,

Zoon en Heiligen Geest lells in nog engeren zin, aan drie momenten

ons persoonlijk bestaan aan, t. w. de I» van God den Vader aan

onze Schepping, de belijdenis van God den Zoon aan rloeeing, en

van God den Heiligen Geest aan onze Heiligt»» • rwijl dan voorts

Ie 88 eerste Zortdsgsafdeelingen heel het stuk van het Geloof onder

deze drieledige inde» sprake komt om eerst daarna o\ loof

w lat.ii rekjes hol Bebod on hel oksel

lit zóó zijn moet «•" ""'' anders zijn kan. ligt aan het wezen der

sis, daarin bestaande, dat er twee zijn: Ood en de memseh, en dat

rechte gemeenschap van dien tneusrh ..ui de religie is. De
vraag, welke onderscheiden» nigen om God te kennen, Go«t

trouwen, zich aan God te onderworpen, Hem te vreezei hebben

en te ecren, en in dat alles rijn kind te zijn. bg de religie ter sprake

komen, laten we nu rusten. Voor bet thans door ons beoogde do.

voldoende, zoo gevoeld lat buiten het dogma valt al wat miei

religie raakt en dat overmits de religie altoos van de ééne zyVle op God
en van de andere zijde op den men* l. doelt, .n,k «Ik leerstuk steeds van

die lires kanten te bezien is.

Voor wat nu <hen kant aangaat die naar de zgde de* mtnechen gekeerd

.ebben we in de verschijning en het leven des mensehen te doen eens-

deels met hetgeen onder onze waarneming valt en deswege zonder fa

van het dogma kan worden vastgesteld, maar ook anderdeels met een

verborgen zgde van den mensch en het menscheujk leven, waartegenover
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slechts drieërlei positie kamen innemen: 1° die ven het agnosticisme,

vpotheae, en 3*. die van de Openbaring. Het agnosticisme

stelsel der onwetendheid, erkent wel dat er raadselen in den

mensen ryn. en dat de mensch in raadselen wandelt, maar ziet af van de

ing, om in >U>- raadselen h.ht te doen stralen. De agnosticist erkent

er een mysterie is. maar laat het mysterie, en beschouwt als doelloos

en hopeloos «-Ik.- poging, on hel ka isitshiiajfi

uiers oordeelt de man ran «Ie hypothese Ook In.) bsgfasl wel m.t vast

te stellen, dat we in den mensch • m leven met een my-

iis dat ons zeer w.-l Melen ten dienste

staai verborgenheid in te dringen van 'smenschen

zjjn en leven in tbare. Die uitingen gaat hij na. Dit /.ijn roof hem
'tekende. En mt deze bekende gegevens poogt hij nu t<>t de oplossing

* onbekende te geraken. Dat doet hij dan door "n<l. rstellingen of

•thesen aan te nemen, en alsnu na te gaan, of h.

-t.lt. in stasi /..ii /ijn. ..in hei onbekende te verklaren. Geluk;

srwerpfl hij <li. onderstelling, en neemt zijn toevlu.ht tot een

andere hypothesv A< ht lui •laarentegen dat / rstelling wel in staat

is, om bet «ml.' ••• verklaren, dan verklaart hij den sleutel tol

mysterie gevonden te hebbent en reffcoadtgl /.ijn hypothese als resultaat

van wetenschap. Op die wyze vond een tijdlang het stelsel van het

<me ingang, en werd m.t resi ophef ais d* wetenschap rondgevent,

terwijl men thans zelfs in ongeloovige kringen weer vrijwel algemeen

de overtuiging is geknmsjl. dat de hypothese van het materialisme onge-

lyuiu tiet

De derde weg eindelijk, die van het dogma of leerstuk, wordt betreden

ue niet alleen met de beide vorige soort lieden, het bestaan

van het mysten n mensen en in bet menschelgk leven erkennen,

maar tevens belgden, dat bom4 m <ht mysterie dan alleen kan val

. n God n ratten laat, en dat we mt dfcm bootte, nu God ons

zyn openbaring schonk, londigen door met den agnosticist te stellen, dat

er geen licht is, overmits <ht een miskennen en ondankbaar loochenen van

liefde Gods ware, die ons te hulpe komt, maar ook dat ge evenzeer

son.l ion ge, geljjk de msn der hypothc*. «»r dit van God

ons geschonken licht moedwillig hel oog duttende, bf eigen kunsth. h-

te turen op wat ge torh sjot befrfnt, en het sools ht d

vensters wil doen stralen, door een «!>• htdnen der luiken, buitenslur

t naar die belijdenis alleen hg. die, dankbaar het van (tod ons gegeven

t aanvaardende, als dogma of leerstuk aanvaardt, wat God ons in zgn

•rd omtrent dit mensoheljjk mysterie geopenbaard heeft
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Vnmtft ge mi op v tisch en in het

leven het ilivtna der gemeenc gratie het zoo onmistare lirht doet rail

dan kan bet niet moeilijk zgn. dit klaar m duidelijk in te tien. Twee

machten nemen we in den tnenech en in zgn leren waar: eener-njd-

macht der tonde, en anderzijds de macht van wat goed en lieflijk ia. I

volgt ge nu de hjn der sonde in uw eigen hart en in het leren der wet

dan is alles donker en somber, grauw en doodseh en op den dood in zyne

velerlei vormen uitloopende, en kan er in uw voorstelling geen plaata \

iets dat goed en lieflijk in den raenach en in bet inensebehjke zyn sou,

overbhjven. Laat ge daarentegen voor een oogenblik de sonde bu

schouwing, en let ge op allerlei verkwikkeljjks dat o in tien menseb en in

het menscheujke leren boeit, dan biedt ons menschelgk leren nog, o, ioo»

red bekoorhjki toorssl iat i beatt si t midaiHg iiülnnl dal ga n bijna

soudt afvragen, of heel bet denkbeeld van een verderf onzer natuur door

de aoads, niet ap Ipsjeada sn inbeelding rast

ge verschijnselen. De ééne maal won

pessimist, en tiet de wereld als in <lm\ eisene gestalte roor u treden,

er nieta goeds aan haar is. Et «-er een ander maal wordt ge optimist,

en voelt u gestreeld door sooreel uiting van nobelen tin, kloeke rei

en ernstig bedoelen, als ge in bet leren om o been waarneemt. Die tegen*

strijdigheid verzwakt u. Ge waart er Mjna toe gekomen de tonde te haten,

en met bet er profundis der klagende menschheid in te stemmen. Maar

dan weer boeit en bekoort het leven u derwijs, dat ge de tonde als een

mjns overwonnen macht gaat beschouwen, en met den lofzang van

humanisme instemmend, wierook voor den mensen toudt ontstel.

slingerd tweeenen beide voorstellingen en zielagezindheden, ontwaart

dan ahneer, dat ge roor een raadsel staat Loopt ge de een»

loopt ge dood op n van het goede en lieflijke icnsch SS

des menschen historie. Maar ook. gaat ge van dat betrekkelijk goede

en poogt ge van daar uit uw lijn af loopen, dan loopt ge eveneens <1

en stuit op de schr

met de andere leidende gedacht w-e dus uit 6e tast, ge n
er een derde iele moet zijn. waardoor ge beide malen mis uit k tan-

wesjgMd i 'i d iertJi r»'. soastaÉaert ge maai gi net bet niet, en k«-nt

net niet En soo wordt dat derde iets roor u net bier schuilend mrst»

Zelfs wordt dit mysterie roor u nog donkerder en raadselachtige i

ge rekenen gaat met de genade, die tegen de sonde indringt \

genade toeh beujdt ge. dat ze niet uit den mensen, maar uit God is

nt dat die genade alleen door het geloof werkt, en dat er zoodoende



tM»»:l V\> || ».T taMBHJI <'M»»:K/n|.K

een scheiding in bet leren komt, tusschen hen die dit geloof willen, en

hen die tegen «bt geloof ingssn Ondei >\w genmhsnpsml mnan pesoovifsn

en ongeJoovigm nu tsmmnal tnsnsnwei tFr—!f b da irertli I>«- sieeienai

onderst heidiiig laten we hierbij uu roet het oogenbük glippen. We nemen

jeloof en ongeloof in den algemeensten tin. Er zyn er die in Christus

gelooven. en er zijn er «I liristus gelooven. op geenerlei manier.

i-door vormt zich in Int leven tweeërlei strooming. Zy die gelooven

••n iets anders, bedoelen iets anders, streven naar iets anders; en wat

welwillende sin u ook jegens nw medemensenen bexiele, 100 ge rijt van

ben die gelooven. Unit gs iiiwilWifceiirig, en zomi. i bei n naken, telkens

otsing met die ander, n In liotaing op huiselijk, op maatschappelijk, op

staatkundig, en sterker nog op k«-rk Dook natuurlijk, boven

het gnenhfl met de ongeloovigen ligt ook voor uw besef een honger recht-

spraak. Uw geloof maakt de ie van onmisbaar te zjjn, om de sonde

'•oven te komen en een leven in eere mogelijk te maken. En ook

komt de ongeloovige man, en stukken aan, hoe juist in tm

x allerlei sonde nawerkt, en hoe omgekeerd in den kring der onge-

goede en aantr. kk.lijke verschijnselen van edeler levenszin

vallen waar te nemen Dit maakt dat de ongeloovige de onmisbaarheid en

doeltreffendheid van uw geloof met inziet, en dat gij op uw beurt aan de

werkebjkbeid van het onderscheid tusschen geloof en ongeloof begint te

• lien er in uw kring met geloof nog over zooveel te klagen, en

ijn kring womêmr geloof nog over zooveel te roemen valt, waar \

dan de geldigheid van uw heel het leven deelende onderscheiiling? I

min gaat dit .U>r. zoo dikwgls ge u zelven, niettegenstaande uw
geloot op zonde betrapt, en omgekeenl b| éen man zonder geloof zoo vaak

door hoogen, edelen sin beschaamd w<

14 weer is een onbekende macht m Int spel Dat in het

geloof een wereldoverwinnende macht schuilt, staat uit de historie en tut

eigen zielservaring voor u vast. Toch !nm lt de verhouding ttu>

«•hen geloovigen en ongeloovige r leven niet aan de conclusiêii

eimis beide, wat booae macht in de sonde, ook in os sonde van

• ns mirt aan de conclusie die ge trekken moest. Er moet dus een derde

ieU tgn, dat hier storend inwerkt. Maar dat derde iets kunt ge wel <

smtenran, maar imt fflsjnjsj Kn /..«. stuit ge ."«k van <lu- /h«i«« op asn

mysterie, om welks ontsluiering ge roepen büjft

teiftinslellinK tusschen het rok der iirnadr. sein rimêus' kerk
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fmftnhanmil is, en het rijk der natuur geüjk dit n het leven der

wereld. « tak nu weef nemen we de begrippen van kerk en wereld in haar

Igfimnmnton «in. Maar onder wat vorm ge die onderecl

«telling ook; neemt, zoo zou uit uw belijdenis volgen, dat van uw kerk

rein, heilig, bemjk ia en wel luidt sou in uw kerk op in het oog loopende

wgze moeten schitteren, en daarentegen over de wereld sou Int floers

moeten hangen van het onzuivere, zondige en min edele. Toch sgn de

feiten ook hiermede niet in overeenstemming Reeds in de dagen der

apostelen komen in de kerk van Christus gevallen van schriklijk»» sonde

voor, eeuw aan eeuw heeft bet b ven iets gehad, waan
r- • Msj itu-. i/.ik. !••• üasfati gaf; m dsarentegen ontwikkelde skè in

bet leven der wereld zooveel intoresssnts, zooveel schoons en zooveel be-

minneajks, dat ge soma strij«l in u voeldet opkomen, om u van

af te wenden en in bet leven dei wereld uw plaatse te zoeken. De scherpe

gienaüjn die uw neigden» rnssrhwi kerk en wereld trok, bleek alzo.

ptosl ui. t houdbaar. En nu zaagt ge boe de één, om aan dese tel*

stelling te ontkomen, eenvoudig zich in zijn kerk terugtrok en van de

••ld niet hooren wilde, en ten slotte om er niet door gehinderd te

worden, optrad als e/ririinaliet, terwijl de ander om elk denkbeeld van

bekrompenheid van zich af te werpen, eigenüjk een kind der wereld werd,

en of zijn kerk varen wel sgn kerk wereldsch maakte.

Ook hier dus weer deselfde strijd Een«

de belijdenis van het eigen nart dat de kerk de redding der wereld is, en

anderzijds de feiten voor oogen, dat de kerk zooveel onder haar waard-

schat h! .-rwijl het leven der wereld zooveel meer Wijkt te geven,

dan van baar scheen verwacht te kunnen worden dus een

derde iets sgn, waardoor dese schijnbare tegenstrijdigheid verklaard kan

worden. Een mysterie waarop g« iider dat het zich aanstonds voor

u •nUhiMTt.

van uw eigen leven en bet besturen van uw
levenstaak komt ge voor dezelfde onzekerheid te staan. Is onze mensche-

Igke natuur alzoo verdorven, en de wereld derwga onder den vloek weg-

gezonken, dat er uit «he wereld, en in die werehl uit <»uze natuur, toch

niets komt, dat in de weegschaal van het heilige afgewogen bestaan kan,

en is daarentegen het Evangelie het eenig zout dat bederf weert, en de

kerk van Christus de schepping Gods die alleen bet van eeuwige

rzaamheid draagt, ia het dan niet redeUjk dat ge uw talent •na-

kracht, uw tijd. uw inspanning, aan die wereld en geheel r

kerk en het Evangelie? Toch kan dit niet Een enkele moge of>
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wjjze e«'ii levi'ns»'\ist.>nti«- kiimn-n vinuVn. als |>r**«hk<r Iiut t.- landt, <»f lil

gezonden dienaar onder Heidenen en laaknnedenem. 01 -n-k mi an.hr. dit

geld van te leven, moge geheel zijn levenskracht kunnen richten

Mthropischen arbeid. Maar wat in geen geval kan is dat alle leden

k hun aardsohe bestaan er san zouden geven om zich geheel aan

h-r in huis beeft eene andere

roeping. Kr moet gewoond, er moet spgze bereid, er moet voor kleeding

en ontspanning, en voor opvoeding ook voor de burgermaatschappg ge-

sorgd worden. En voorts, waar zouden die MBMMfao, die geen geld be-

uaar hun hrood en het brood voor hun gezin verdienen moeten,

• uden, indien ze heel hun leven lang niet anders doen zouden,

dan rechtstreeks bezig zyn in Je/ Paalufl seU trad 's avonds

ais spostel op, na des morgens en des middags met het zeildoek op zgn

schoot te hebben zitten werken in den zeilmskerswinktl DN uu maakt dat

r de overgroote meenl-ili- i<l der belijders en belgderessen van Jezus

••weg het grooter deel van hun kracht en van hun ngd weggaat aan

miei in i krijk. maar m «Ie wereld, en dat ze voornamelijk

• n den Zondag, en voorts in h.t MMf SB av..n<hnu ski vermeien

t uu komt met de tegengestelde waardschatting van het leven

*tu*' kerk en Int leven m de wereld niet overeen. Vloeit het leven

••ld ten verderve af m het niet, en bezit alleen h<

iitns' kerk merk en waarborg van eeuwige duurzaamheid, hoe kan

dan aan een kind van God voldoening schenken en in harmonie met zgn

uring bestaan, dat hy feitelgk negen tienden van zgn leven

lt san wat voorbggaat en geen doel heeft, en hoogstens één tiende

•or wst waardij bezit voor zyn hart? Naar zgn belydenis moest

bet anders zijn. naar den eisch des levens kam het niet anders. Ook hier

moet dus een derde «sis in het spel zyn, dat de consequentie van znn be*

Ujdenis breek it derde iels voelt en merkt luj wel, maar hij kan

niet in hem een mysterie.

Zoo nu zouden we kunnen doorgaan met schier op elk punt des levens

Ifde tcgenstrydigheid san te wgzen russrhen de consequentie van wat

oencrtflus belgden, en snderzyds in het werkeujke leven voor ons

len Die feiten kunnen we niet loochenen, en toch ook die honjdenis

tien we met prgageven. en nochtans kloppen beide niet op elkander.

er, als ge de beteekenis der sonde verzwakt, bet onderscheid tusscnen

en genade vernauwt, kerk en wereld in elkaar laat vloeien, en uw
•i ui -il* wereld en in net henV
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dan «lu t. Maar wat beduidt dit anders dan dat ge uw heJfldanie

varen liet, utergingt in het kamp der Modernen, en aldus den maatetaf

der wereld voor den maatstaf aanneemt? Of ook kunt g< pte

der dingen bet oog sluitend, half nniwi

ven, en neggen, «lat ge «»m dese tegetistrydighedeu u niet hekomn

ja se niet ».

snéen dal -i«t gs instopt sa dl sofsn sloot en <i.M. r vkA «;iarlijk t.-

lesen aan de raadselen des levens ontkwsamt? Zegt ge daarentegen

bood aan mijn )>eujdenis vast, de tegenst

beslaat, de sonde is een macht in net leven, en voor den stn

ons menscheujk leven geboren, sluit ik de oogen niet. maar sta ik met een

opmerkend, ondersoekend en vragend oog, en soek naar oplossing van

ach op mij werpend mysterie, - dan k<> inden, of op elk der

besproken punten moet nok gij persoonlij» tegenstrijdigheid

..ntw.xunl hebben.

Ja, we gaan nog verder. Toen de Modernen ook hier te lande een I

lang waanden, dat se door hun uitwisschen van de grensli aan

dese raadselen ontworsteld had<! -inden se w<

schoooen droom, waaruit se maar al te spoedig bitterbjk teleurgesteld

ontwaakten. Al hadden de tegenstelling tusechen natuur en ge-

nade prijsgegeven , nochtans <*>k zij nog vast san de tegenstelling

senaanai bal baffian -il sastafltja, tassobsa batjaan sdsl ai <l.-i ( s Bd

sie, ook in dien verswakten vorm plaatste die herleefde tegenetell

ook ben aanstonds weer v<> «mnrtige raadselen, dn- m hun eigen

kring tot seer uiteenloopende oplossingen hebben g<

voortgaan de geesten onder ben te verdeel* n bewerkt de sonde.

Die vreeaujke macht, waartegen ook zy bet hun eere achten strjjd te

voeren. Maar juist die strijd is niet denkbaar, of telkens en telkens weer

schftnon de rangen en de slagorden van wie vriend en vgand is dooreen*

gemengd te worden. Eerst ging al h

soover dat se inzien, hoe hun vijand elders is te zoeken, en hoe sa veeleer

om dien vijand overhoop te werpen, terug hebben te komen op veel wat

tcjj hielden, en wat door ften in ons bestreden werd.
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Deo strgd, in ons vorig artik lat /ecensbevinding, naar dat lees»

zelf geteekend. russrhen onze voorstelling en de werkelijkheid, zou men
kortweg aldus kunnen formuleeren, dat de wereld meé- m dé kerk tegen

vaU. Opgevoed in een belijdenis, die, gelijk ie veelal verstaan wordt, van

ven-ld niets weet dan „dal te in het booee ligt" en van de kerk weinig

anders, dan dat ie is .de vergadering der geloovigen" is men er op voor-

bereid, om in de wereld op tonde na sonde te stuiten, en in de k

aangetrokken te gevoelen door een ideaal heilig liefdesleven. En wie mi.

met een voorgevoel van net zóó te sullen vinden, op volwassen leeftijd de

wereld ingaat, en net geluk h«-»ft in nobeler wereldsche kringen te mogen
verkeeren. na in eigen kerk kring, van veel censuur ai kerkeltfke

ergernis te nebben gehoord, die meet wel aan het twijfelen omtrent de

juistheid zijner belijdenis raken, en in dat zeggen : „Ds wereld viel meê en

de kerk tegen, de uitdrukking vinden van zgn eigen gewaarwording.

We laten nu voorshands met opzet bet even notoire feit rusten, dat

ieel wat andere kringen net leven der wereld, ook na de somberste

voorstelling die men er sich van gedroomd had, nog erger hhjkt dan we

dachten en soms een blik in de diepten des satans gunt: alsook dat om*

gi*k«*erd in broeden k.rk.hjk.n kring afla naflaji kmehssa w-rk.-n. Aa
niet maar mj zout vergeleken worden, maar fetteujk bederf weren. Onna

hodoaKng is voorshands alleen, om mt begrijpelijk te maken, hoe sich in

de vewhsrinz oppervlakkige publieke opinie én vroeger en nu de overtui-

ging nestelde, dat de wereld èslsr en de kerk elecnttr was, dan men van

ds z$de der Christenen in theorie wilde doen gelooven. Het is toch in de

wereld dis pobhokc opinie, die sinds de drukpers haar eens zoo verspreide

deelen saambond, de macht is geworden, waaruit de vraagstukken van

het leven naar hoven komen, die dan daarna in ds toongevende

beschouwing hun beantwoording maken Daarom duigen we

niets op de zingt wasen tegenstelling si Zette

in zoo krassen, sehrillen vortn v7snt wel is er veel tegen

san deel stuit toch ook elk onzer gedurig op gehjke tegenstelling
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zgn eigen leren en ijn eigen hart; en wat we thans voelbaar en

verstaanbaar wilden maken ia, hoe een leerstuk alt dat van de gtmêmê

gratie niet een nitapinael van boekengeleerdheid ia, maar de poging van

«tna' kerk weergeeft, om, bg het licht van Gods Woord, een antwoord

te geven op een uiterst belangrijk, maar udcr diepzinnig en inge-

wikkeld vraagstuk, waarvoor een iegeUjk die meeleeft en nadei

k zelf in de wereld, in zijn k ijn omgeving en in zgn eigen

hart te staan ka ••n* en altoos weer eenerzgds de niet van ons af

te zetten indruk van een doodehjke zonde die rondwaart, maar zo.

elgoiimnmi toestsnd ons toch nog meevalt, en van den anderen kant

imiruk van een reddende Go- cenade, maar zoo, dat haar vi

Voor ilat probleem, voor dat vraagstuk staan we nu eenmaal, en men
nt hal in* t uit den weg door de iets maar niet veel. althana in bet

minst niet genoeg zeggende opmerking, dat de wereld wel slecht, en de

kerk wel goed is, maar dat de personen, die ge ontmoet soms beter dan

ti uu omgeving of slechter dan hun leer zijn hit is wel zoo, maar het geeft

geen iinlinssiej, want ook die personen zgn óf kinderen der wereld óf zonen

der kerk, en door hen persoonlijk van die wereld of die kerk te isoleeren,

angdt ge den band tusschen mensen en mensen, friserhen geslacht en ge-

slacht door, en wordt tot het geven van elke levensbeschouwing onbe-

kwaam; of bet moest dan die alles verstuivende levensbeschouwing zgu,

die er op neerkomt, dat het alles enkel aan de personen hangt, en in den

persoon aan zgn vrijen wil, d. w. z. dat ge eigenlgk geen levensbeschouwing

hebt, maar alleen het bestaan van eindeloos uiteenloopende personen, of

beter gezegd, individuen bg u zelven

tegenwerping vordert ge du» hier geen stroobree*! ten m het leven

rarasalsraa sist dbst l.n isolang ga een behjdenii vasthoudt) die <l<n.r

di kaftans. wêétAmmmét Waas in hst Inval ragelrechl weersproken w.. r -it.

moet wel van tweeen één gebeuren: óf dat ge het geloof aan uw belgdenis

verliest, óf ook dat ge, aan uw belgdenis vasthoudende, opzettelijk voor de

werkelgkheid een aluier hangt, om haar niet te tien. En wie nu, met ons,

noch bet één noch het ander wil, maar en aan zgn belgdenis kleeft

tsgelgk erkent, dat Goda voorzienig bestel in de werkelgkheid u

sjmgsai aasrosi in da ksmmaèaumf ' betasten ei rosU /><i> gsnfcsjsaasj,

met die feiten der werkelgkheid voor oogen. zijn I-

denken en haar te onderzoeken, om te zien, op wat wgs ze zich tegenover

die feiten handhaaft hit nu UMI ons rechtatreeks leerstuk der

sjraéa ratmeti i>. • jajsj & rstgntea en wmwwmdootd tosjfalnk

belgdenis ia, waarin voor dit punt ach de oplossing aanbi-
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•n van ©enigheid der Gereformeerde k .inen hier

in aanmerking de navolgende uitspraken:

Lrl lt dei Itelydenis: „In alle zyne wegen goddeloos, verkeerd

en verdorven geworden zynde, heelt de menech de uitnemende gaven, die

van God ontvangen had verloren, en heeft niet andere overgehouden
dan klr»n> ivwblj/fëBlm <i'r:cir<-

te niete gedaan geheel uitgeroeid, aangezien de zoude dan

altijd als opwellend water .-jt gelijk uit een onzalige fontein."

leerregels. Hoofdst. 3, 4 * ; na den val in den menech

eenig licht der nature nog overgebleven is, waardoor hij behoudt eenige

kenniese van God, van de natuur

hetgeen eerlijk en oneerlyk is, en ook betoont eenige betrachting tot de

deugd en uiterlijke /xm echter .dat de menech dnjf M licht der

natuur zoo weinig tot de zaligmakende kenniese van God komen, en i

Hem bekeeren kan, dat hij ook in natuurlijke en luirgerujke zaken <lit

114: „Kunnen degenen •

geboden volkomenlyk houder Neen zy, maar ook de aller*

gsten. zoolang als zij in < 1 1 1 leven /.ijn. hebben maar een klein beginsel

dezer inhoorriimhoid "

5\ Leerregels. Hoofdstuk V f 4-8:

boewei die macht Gods, waardoor Hg de ware geloovigen m -!<•

genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zy van bet vleesch zoude

rwonnen worden, zoo worden nochtans de bekeerden niet altijd

alzoo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige byzondere daden

door hunne eigene schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen

afweken, en van de begeerlijkheden des vleesches verleid worden en die

volgen. Daarom moeten zy geetadiglyk waken en bidden, dat zy niet m
verzoeking geleid worden, hetwelk zoo zy niet doen, zoo kunnen zy niet

alleen van bet vleesch, de wereld en den satan tot zware en ook gruwe-

zonden weggerukt worden, maar worden ook inderdaad, door Gods

rechtvaardige toelati -zelve somwylen weggerukt; gelyk de droevige

vallen van David. Petros en andere heiligen, die ons in de Schriftuur be>

nchrev<Mi zyn. bewynsn.
1 .«d zeer, vervallen in schuld

des doods, bedroeven den Heiligen Geest, verbreken voor eenen tyd de

oefeninge des gejoots, verwonden swaarlyk hun consoiêntie, en vernemen

somwylen voor eenen tyd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zy

door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeeren, net vaderlyk aan-

sriujti Godea opnftenu \.-r-iujnt

•od, die ryk is in harmhartagheid, neemt, naar het onverandernjk
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1 1 ii_r« : » «...-t • •'•• /ijimii, <»"k /elf-, m
droevige vallen* niet geheel weg. noch laat hen aoo ver niet mruilen
zg van de genade der*—

^

en van den staat der rechtvaardigiiiak ing

/.g zondigen ter dooil of tegen dri

Hem geheel verlaten zgnde, ticheelven in het eeuwige verderf storten.

oiileiyi in /nlke vallen hewaart Hg nog in ben

derfelgk zaad, wam vedergeboren zgn. opdat bet niet verga noch

«worpen worde. Ten anderen, vernieuwt Hg hen aeker en kn».

door rijn Woord en rgnen Geest tot bekeeringt
opdat zij over de bedreven

zanden van harte en naar God bedroefd zijn. vergevinge loed dea

m 1é Imr doei ai I p bel m leen vi rbrokea aart bayaan d m rnrkrlgam,

de genade Goda, dit nu met ben verzoend ia, wederom gevoelen, zyne

fermingen en trouw aanbidden, en voortaan hunne zaligheid met vrijenen

en beven dea te naarstiger werken.

„Alzoo bekomen zg dan dit, niet door hunne verdiensten of krachten,

maar uit de genadige barmhartigheid Goda, dat zij noch ganachelgk

het geloof en de genade uitvallen noch tot den einde toe in den val bhjven

of verloren gaan. Hetwelk, zooveel ben aangaat, niet alleen l

kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou ten aan*

tien van God, kan net ganachelgk niet geschieden, de* /.gn

raad veranderd, noch zgne belofte gebroken, noch de roeping naar zgn

voornemen wederroepen, noch de verdienste, voorbidding en bewaringe van

Christus krachteloos gemaakt, noch iHing des 1

fattydtftj <«f vrnu.-tiu'.l kan wurden."

I n daat uittreksels uit onze tndttven bigkt ilui«l< ome
Belgdenis tweeërlei erkent : I '. Kenerzgd» dat er in den zondaar

den gevallen mensen, nog astere oeereWesJe» van de oorspronkel

beerlekbeid, nog zek- :• KsjkJ der natuur overig is; en 2*. andenrijd*

ook in de geloovigen tot ann hun dood toe de zomi . en

dat zij ten gevolge hiervan zelfs in zware tonden vervallen kunnen.

•lenis niet uitsluitend tprake van de volst

teaantaaBinj htatonea ralnnl ai ongeloof, tonde en beüigbeid, maar uhv

drukkelgk wordt tn onze behjdenia, zoowel aan de zgde des zondaars als

aan de zijde dea geloovigen, zekere oorzaak aangegeven, waardoor

komt, dat er in den gevallen menach nog aster goed overbleef, en

den geloovige nog aster kwaad nawerkt. En staat dit eenmaal vast, dan

springt het in het oog, hoe men niet losweg zeggen kan, dat de rWfoWaws

onzer kerken botst tegen de werkelijkheid van bet leven, maar hoe omge-

keerd gezegd moet dat tielgdenis en werkelijk heul »
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alkander paaien, miU men uit de Belijdenis niet enkele stokken op zich-

zelf, maar die liehjdeni* »»• '"i<«» fafeffi MM
vereld meevalt is te danken aan het licht der natuur

nog in dan gevallen zondaar brandende houdt ; en evenzoo dat de kerk

tegenvalt, ia gevolg van het belede i lat de zonde in den geJoovige

nog nawerkt, zoodat zelfs de ailerheüigaten in <ht leven nooit andera dan

een klein beginsel van het ware goed openbar* ht uu Meed de

e op grond van de den. II. hlenen, die in de Heilige

arkend, en van de diepgaande zonden der geloovigen, zooala van

aan David en Petrus, die klaarlijk in •!• II irifl betuigd worden,

met name krachtens Kom. 8:14 en Li, waar we lezen leidenen

ii van nature de ding* n die <l»-r wal sfn, 61 /ijn «lu-«. als de wet i

uit ze toonen hoe de wet m
kon hart geschreven ia, naardien liuu •onsciëntie in hen medegetuigi, en

ie gedachte oaief oftsmiei '<l L dt [mhaVike opmat) ka* biaehilBogl ,,f

ook onschuldig verklaart."

teae veelzeggende uitspraak toen /»t iu. ten eerste: dat aai Heiden,

r de gevallen mensen, ook zoolang nog van hooger genade ver-

stoken is. toch in sj Mhgeo IMBaak n«)g zeker besef van het goede

keef: te dezer plaatse ie Man en de Heidenen tegen
over elkand* ia hun nationaal bestaan, maar in geestelijken zin. De

n zijn hem de zondaren die hooger genade ontvingen, de Heidenen

zijn de gevallen zondaren <li. <leze hooge genade missen En waar nu de

n waanden, dat zij zich boven de Heidenen verheien konden, werpt

lus ben terneder aai op km ontrouw, afval en zondig bestaan

te vryzen; en h* ft <h- Heidenen omh< om wat zij zelven zijn. maar

beroap op de gemeene genade Goda die in hen werkt fa die

genade komt allereerst daarin uit. dal sü in hun hort nog iete

hebben. Niet alsof de Joden hadden; zij badden dit oorspronkelijk

evenzeer, want Joden en Heidenen zyn beiden gevallen zondaars, en zooals

bet in den gevallen zondaar is, zoo is h« van ben. Maar overmits

il leien hstrinnkond op de Haldsoai isenagsn, tr.kt tams osmm n
den voorgrond, en aagt, dat de Heidenen wel gevallen zondaars zrjn.

man od vjn ooraprookeujk geestettfk werk in den menach uit dan

gevallen aondaar niet geheel beeft weggenomen, maar nog altoos

Ooddehjk hand*.. hun hart beeft overgelaten.

•ht wel te verstaan moei ge n herinneren, boe de nursprmikeefre

gerechtigheid mede hierin Bestond, dat de menach de wei Goda kUurujk

en volkomennjk in sgn eigen sielsbestf besai. Adam noch Eva bad

van de Tien Geboden gehoord. Ze haddan nooit eamg onderw^t in de
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sodenleer ontvangen. Niemand had bun de wet voorgeschreven, en het

eenig gebod dat ie uitwendig ontvingen, waa bet verbod om niet te eten

van den Boom der kromme. Maar daarom waren ae geen zedclQk onk

digen. Integendeel se reratonden Gods wil en wet volkomenhjk

God vjn befligen wil ut hun nel bad ingeprent en geschreven op de

tafelen hunner harten. Juist sooals een gezonde adem haalt volkome!

naar de wet der ademhaling, tonder ooit iets van die wet gehoord te

hebben, en eerst de borstkranke er last van krijgt, en nu de geleerde

kennis van den arta te hulp roept, 100 ook was bet hier. Adam had nooit

leeren loopen. maar liep vanself, en evenzoo bad Adam nooit een zeden-

wet geleerd, maar bezat die zedenwet als in zijn eigen sielsbcsef gageven.

Berst de sonde heeft hierin stoornis gebracht. Door de sonde wen!

sielsbesaf onzuiver. Ahtoo ging dit Goddelijk handarlinf' Ie sonde

het hart weg. En in verband daarmee werd aan Israël de profetie

gegeven, dst eens weer de dag zou komen, dat de menscb

meer van buiten sou leeren, maar dat God hem de wet weer in zyn I

>loeg klaarblijkelijk terug op *»nd van Smal. Bij dat verbond

toch had God zyn wet Mie op de tafelen van 's mensehen hart m.t meer

klaariijk te lezen stond, uitwendig op steenen tafelen gegeven, zoodat

ÉBf SM QsASwSSJS !• • r. n MM -t / MMttty, VSIl l.mt.-n af hnu t.N-k«imeinl

ui plaats van inwmdig uit hem zelve opkomend, i terugslag daarop

heette het dan ook in Jeremia 31 : 3a t ik na

die dagen met het huw van Israël maken zal, spreek? : Boen

safsM ssjj •»• ksM Mmsmm ssssa ss ssJ </»- is ham h«rt •de*fes»i si

ik zal hun tot eenen God zyn. en /

sullen niet meer, een iet nen naaste, en een iegeljjk rijnen broeder

leeren, zeggende: Kent den ! kennen, van

hunnen kleinste af tot hunnen grootste toe, spreek -re; want Ik zal

hunne ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenk*

Wist men nu niet meer, dan sou men bieruil kunnen afleiden.

<!• msjIs »!i' spost \iii bel Gomws|h hwHfkrf1 in ssMasnhtt Ml fesJssf

was gegssn, en dat er nieta van in den gevallen zondaar was overgebleven.

ii juist hiertegen nu komt Psulus op, en zegt < zoo

is. Hg verklaart toch met zoovele woorden, dat de Heidenen wel terdege

ook nog in zgn dagen. <1 i veertig eenwen na den val i'aradgs, nog

een overblyfael van dat Goddelijk bandschrift in ezitten, .al-

betoonen het werk der wet geschreven in hun harten." Let wel, er staat

sist, dat ze de teef zelve nog in hun hart geschreven hebben, maar .het

ntrk der wet', al* om te doelen meer op een pradiëche aandrift dan op
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aan klare, storere kenniase. Haar wat men hierop ook afdinge, er «taat

van den gevallen zondaar nog altoos iels van

liet oonpronkelQk Qoddss|l hoislsnhiifl svet is QfselSBlsesi nitgewischt,

ijn fijnheid onleesbaar geworden, iiandschrift toch ook

i «'O gevallen sondssr nog in zooverre over, dat men zien kan dat het er

gestaan beeft, «-il DOg ieti k:m opmak. -n van wit .-r OOrspronkOBji »t.>n«i.

Dat dit nu in tegenstelling m "lsgestektheid van den Jood gesegd

wordt, beeft zijn zeer begrijpelijk»- oorzaak. Een flink man in een kleine

tig weet uit zijn hoofd, hoeveeL van elk artikel hij in /.ijn winkel heeft,

en waar elk art daarentegen een groote zaak -Irijft en inaga*

z^nen en pakhuizen heeft, ziet geen kans meer, alles in /ijn hoofd te

houden, en houdt daarom boek. Dat boek wijst hem dan uit. in welk

magazijn deze en in welk msgSTJjn die kaveling liet. en tevens hoeveel

van li ij nog >>> voorraad heeft. Dat went er hem dan aan op

zijn -er dan op zijn geheugen te d

zyn een en al. I
i
moest ook bij Israël plaat.»

ne> wendige wet werd gew« . .W»r den

tend op zijn zedelijk besef, d. i. op de kennisse

van Gods wet, die nog <• • nlijk in /ijn hart was overgebleven. Maar

• lus een boek der wei bezat,

moest dit wel ten gevolge hebben,

rde wet gin. lan san het zwakke

sriujnsel jn eigen binnenste. Het standpunt ssjf van den

alzoo mede, dat hij van de inwendige m* " uitwendige

nisse der wet was overgegaan. Hij den geloovige nu deerde dit niet,

onvl la hem dis uitwendige wet geest.- lijk du

/iel bond; maar gros der Ja buiten den Geest leefde,

bew «laad, dat ss m menig opzicht benede nemend*

sten «lenen daalden. Ku <ht nu is de reden, waarom Paulua. in zeker

speciaal van de Heidenen met zooveel nadruk zegt, dat zy het werk der

ten geschreven hebben.

In de tweede plaat* volgt uit Kom. I ht overblijfsel van de

in het hart van den gevallen sondssr, door de Goddelijke genode nog

>p zekere hoogte levendig in ben wordt gehouden. Immers er volgt.

consriêi inedegrtr aan dit ..verblgfsel van de wet

iuin hart getuigenis geeft en er nog een Assen op zegt De couetièntie

en de wit < iod* worden alzoo uooWsobeiden, De oonedtetie te niet, gelgk

pessn sssjen, oessslfas sk Ai wei <--i- ts*sfB*AssJ Ai MssssMli |s*s%l

in. t ds wet »M«v/r



«lat «wfayituigon onderstelt dmt er wit een ie die getuigt, en «lat daarop

een ander meéfgetnigt met dien eerste? De wet ie aixoo bet getuigenis

medegetangt net bet getuigenis God*. Daarom kon er in Adam geen eon*

arièntie zijn. overmits de wet Goda in Adam nog niet van zijn eigen bc

wustsgn onderscheiden was, maar moest de oonseiênt lam terstond

na zijn val opkomen, soodra namelijk Goda wet en

iiitcrmriiwii : gelijk cvenzno m tien ntaat «Ier heerlijkheid de

weer verstommen zal, soodra elke strijd tusseben de wet Gods en

eigen zielftbewiistzgn aal zün weggenomen. Reden waarom we ook hij Jeans

nooit van een conscientie leien, en men ook thans nog veel meer in de

ongeioovige wereld dan in de kerk van de consciénti verhandelen,

uerkclgk ia net dan ook, • hal te deser plaatee van de oonaoiènne

alleen in verband met de Heidenen handelt, niet met opzicht tot de Joden.

I conscientie nu aegt hy, dat te tegenover het overbujtel va-

wet Gods niet tegenstrevend noch zwijgend, maar medegetuigend 'm

overmits dit nu uit de sonde zelve niet komen kan, zoo volgt

God in den gevallen mensch niet alleen e. ijfeel van xijn w-

bet nart liet, maar ook op z^n bewustzijn inwerkt en in zijn bewustzijn

hem dwingt, om op die wet Amen te

In de derde plaats volgt uit Romeinen I dat deze werking der

gemeene genade m iiepaalt tot den gevallen zondaar als ü

op zichzelf staand wezen, maar ook inwerkt op den men* i saam-

leving. Hjj wtv lat hun gedachten onder elkander hen beschuldigen

af ook onieehnldégen, d. i. onschuldig verklare» I ziet op tweeërlei

Ten eerste op de opinie die ze zich onderling van elkander vorm

ten tweede op de pnhHeko rechtspraak. I kan men zeggen

private en de publieke veiling van vonnis over elkander. Dat vellen van

particulier iat voorna toch gmg steeds in de wereld door gel-

nog doorgaat Ge vormt u een opinie over allerlei person beving.

Ge spreekt met anderen over derden, en komt tot een goedkeurende oi

afkeurende conclusie. Op broeder schaal mengt ook het groote \>

i...:.:. .1. sm ponaan mk ajMaifen en •!• "i .. telden ovei ssnaaen, "in

den een te prijzen en den ander te laken. En naast deze private

van vonnis staat dan de rechter die publiek vonnis velt over be»

die voor bem worden gebracht. Zoowel die private nu al» die pi

oordeefcng onderstelt dat er een maatstaf zjj waarnaar men oorde*

doet de rechter naar den maatstaf van goed en kwaad, die in de strafwet

is aangegeven, en dit doet de particuliere en de pul naar zekei
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besef van goed en kwaad, dat gemeenschappelijk in aller hart spreekt.

dzoo syn, indien God niet door zjjn gemeene gratie zekere

algemen •.'•••••Iden ever. reent to oniecht,
««v.-r goed an kwaad <«'k ui

de saamleving der menenhen in stand hield Kn m diea /in uu wjjst de

apostel er op. hoe ook uit «h«»n privaten en pui.l u-ken aandrang om vonnis

-1 de Heidenen niet geheel verlaten heeft, maar

ook onder ben nog met genade werken Mnft.

ui de vierde plaat- I 14, dat dete ge-

meene genade in den gevallen zondaar niet alleen ang aai i»-sef van wat

eerbaar en oneerbaar, reehi aa onrecht, goed aa kwaad is overliet, in stand

I en werken laat, maar ook dat deze gemeene genade den geval Lm

zondaar nog kracht leent, om het goede te doen Hij legt fcoeh: Ju

••de wet (van Sinal) niet bel «gen

doem, die dt-r w<
i
kennen ze daa m«t alleen, maar zy doen ze

il daaruit dat /i] / doaa.

#-r kennis van hebben Dat ieaa is «in-» aalfe bat uitgangpunt tooi bat

apostologisch betoog. Staat het nu vast, dat zelfs een kind van God be-

tuigt .onbekwaam te zyn, om eenig goed als uit zichzelven te denken, veel

minder te doen", dan volgt hu-nut noodwendig, dat Heidenen dit

goede doen, niet uil af uit Staal kracht, maar alleen doordat

de gemeene genade hen hiertoe aandrijft en hiertoe bekwaamt
• Gereformeerde kerken aanban sizoo in haar Formulieren wm eenig-

heid van dat licht der nat' tl gezegd, wat se niet met ! II

m de hand verantwoorden kunnen. Metterdaad is het zoo, dat

de Heidenen zoo vaak meevielen, en dat de Joden zoo dikwyls tegenvielen,

ons de oplossing van dit raadsel des levens daarin gegeven heeft, dat

ons wees op de gemeene gratie of op lu Ier natuur; niet*

•udende. dan dat God 1" in den gevallen zondaar nog een overblyfsel

bet Goddelijk handschrift der wet overliet, 2*. sgn zielsbewustzjjn

saamleving dringt tot oordeelvelling mat dat overblyfsel als msststaf, en

eelezins krachten in ben werkt om ben bet goede te doen volbrengen.

verklaart alzoo, boe destijds de Heidenen konden meêvallm, genjk

i ijIh de lieden der wereld ons maieaflan. En als ge dan vraagt

boe destijds Israël, genjk nu de Kerk zoo dikw$s kon tegenvallen, lees

en herlees dan Ram ". m aaraaaai alaaaai dun aaaaa avaahaadai aÜ

doods", om ook die kuunjjdu van net rasdeal u opgelost te tien.

nooit! uu iemand de vraag opwerpen, of l'aulus mar de 1



nrr oe tb lomes vbaaos

dan toch niet Ie gnneiig beoordeelt» sy bet den genoeg, kortweg naar

Ren. 1 te verwywn. weer de schrikkebjke sonde Ten bet Heideneebe

leren in el heer nchrilheid geteekend sta* te overtuigen Uu»

xgn oitepreak van de gemeen» . ? II* •.<!•

leren eJe zoodanig, maar ra nog in «lit zondig leren

«traalt. bedoeld beeft.

•«•h hierover in een volgend au ik. I

1 1 i

lift vraagMuL nader teegel I

Mur ik iio mm aod«rt> w«t ia m^o* Mm, w»lk» süfdt

tegm d« w«H m^a* g—wda. *>n n>Ö fv>t— »—* oad«r

di. te mfca* m4m te

BoMBtmui 7 : It.

In aam uui om»

•tuk, waarom de beden der wereld coo telkens mee-

van Christus 100 telkens tegenvallei /en naar rier mtspra]

l>. iwit dis u bel meevallen van de heden der wereld toel

van den een amen / nut ge*

niemand die goed doei, er ie ook miei tol één loef en van den and»

•laar tegenover staan dan de twee andere uitspm> It tegen-

verstaan: eenersgds de nooge to».

|ej ilssssl memdeiem maar osst dan Qssst;" eo ndenyfli Ron 7:tt: .Ik

«e eene andere wet in nujne le«l mf§ gevangen neem! onder de wei

der wonde, die in mijne led» litspraken met opset

den ésnsa brisl aan de k. rk ras Bomt gei m, on ekishnirl t«- bajriu»

dat ie niet

verechiUend redebeletd of afwgkend uitgangsp un1 1» senz<

kan van uiteenloopende wjjze van voorstelling geen sprake weien

ndien, in dien brief aan de Romeinen volgen de uitspraken, wai

we wezen, paaragewgze nog wel vlak •
; »*éne paar il

Romeinen twee en drie, het andere paar uit Romeinen teven en a

bstoti twee riseÉfci dser drit rsnea rsnssa aatcnsiaai

lieeft «eer seker alleen het aangehaal-
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rechtstreeks met de „gemeene grmtie" van doen; maar toch dient er wj

leer»t«'lliir«- uit.-.-n/.ttiiur van in.-.t ;if op gelet, «lat Unie v.r^ lujn^l.n. .11

het ingetoomd zyo van den londaar dat hij niet zoo schriklijk uitbreke én

het nog in het vleesch ingebolsterd zyu van den geloovige. t< kers

hoogte evenwijdig loopen. Er «• ..«ginHel: het beginsel der

Monde tegen God, en net beginsel der genode tegen de tonde in. Kr w
een leven uit de tonde en een leven uit de genad»

ituurlijke eenenujds en uit het bovennatuurlijke anderzijds.

In het één werkt bet zaad des verderf*, in het ander het zaad Gods
•- apnetel Johannes, .kinderen den duivels" en .kinderen van

list aooals Jezus het uitspra wilt de begeerte unrt vadert

doen, die wat een menschenni.M.nl. r ran den begaan." Dtfl /tjn dus de

ieren des duivels. Jezus zegt het zoo kras mog den

vader den du

Maar terwijl nu «lie tegenstelling zoo volstrekt mogelijk moet worden

vastgehouden, komt ze in de werkelijkheid daarom niet zoo srl>

omdat beide levenspi • in hun openbaring bel< worden. In

den londssr komt de sonde niet zoo sterk uit. omdat de gemeene graiie

baai naar ook m Int kind vai. ut Int 1. \.-n der genade

zoo sterk uit. omdat bet nog in rijn ontwikkeling belemmerd wordt door

aam des doods lêel staan se volstrekt als zwart en

tegenover elkander, maar in de v t zwart

zooveel wit, en woelt door Int wit nog zooveel zwart, dat het soms zelfs

den schijn heeft, alsof ze beide in grauw-grgzen tint ineen zouden vloeien.

niet zoo, want boeseer er mond der rivier ook een

zekere mama water is, dat noch brak noen xoet proeft, maar uit zout en

zoet gemengd is. zoo behoeft men toch slechts even tot beider oorsprong

den dorst der tong verslaat, en in bet water dat uit den oceaan snngolfde.

water dat den do:

•uk in hot hier. Hoezeer ook een gestempeld kind der wereld

en een nog ombolsterd kind van (tod u aoms in verwarring brengen en n

een oogenhlik het onderscheid bijster doen worden, toch behoeft ge Innen

den stengel van beider leven slechts op elks wortel terug te gaan. om
•otwaren, dat beider wortel gebed uiteenloopt; de wortel van

i van God opkomende in de genade en de wortel van bet kind der

wereld nog uit /iju eigen ik

inbolstering van het zaad Gods nu latende liggen, en ons lumshsiHzi

• n tot de .tempering der sonde door de gnmesni gratie" bepalende,

thans nadruk op te worden geler • rkeerd doet en mis



ju hst vo rr toe*;>

gaat, wie waant ze tamp'

toeaeaii. Integendeel, gelijk er een ctndcloose verscheidenheid in graad is

schil in de werking der gemeen*-
I *e koningin Tan Sehebm die naar

Jeruzalem trekt, om de wgsheid van Salomo te hooren, en Rafaaake «Ha

op Siona muren den Ood Uraëls komt hoonen, doen dit verschil dnidelffk

ti ook in bel heden ergert ona van den éénen k

amnelgkheid. brutale trots, misdadige gemeenheid, en trekt andenujds

onder de kinderen der wereld edele sin en hoog bedoelen ona, raak

boommmOM •• iau Dol oV EUmfe Bohrif! den gemaene gratie soo en

anders bedoelt, toont de vergelijking n 1 en 9

In R 1 DOOI h. t van d« II. i-L

een verkeerden sin, en dat ie op net

ir lijk»? zonden verzonken Uien de beet

•• doen wat

hort fouten! stooft, wil.

I »i«* inti'«>nl<M>|iende werking der gemeene gratie moet uit dien

kortehjk verklaard worden. No... .../, If optooi

meene gratie sprake van de werking van een / Ikomen of talig*

makend goed. Zulk goed moet opeprs ehtgelo uien conform

•!. oaeatanjb ilrekking ras Qods wet njjn, on oiolo don Oodo oor bataten,

en hiervan is uiteraard bg een sondaji

de zaligheid leidende is er in den gevallen mensen, ook onder de

sterkste inwerking der gemeene gratie, een ioto In dien zin zqn

alle zondaren saam .onnut geworden**, ia er niemand die goed doet, ook

één toe. Dit sta, ter voorkoming van misvatting, duidehjk op den

voorgrond. Nooit beeft de geme. • een andere uitwerking, dan

se de selfverniebng door de zond' t en tegetnV

Maar ond« r • 1» t voorbehoud staat dan toch vast. dat die temporas

dq allen gelijk is, noch ook bij een iegelijk u

wegen bespeurt ge hoe, onder de beden der wereld de één matig, inge-

togen, rechtschapen, en daarentegen de ander i.r.-«i.lronken, verdraai»!

hart en laag in zijn handelingen is. Bg soorten verschillen se, wan

sgn niet enkel edelen en rechtschapenen. die tegen de lage en gemeene

naturen overstaan, maar tnaschen die beide uitersten \m«it xe een reeks

van eindeloos ongemerkte overgangen.

er nu op te letten, dat ook in den zondigen toestand en onder

de gemeene gratie de oorspr<>n -onlinantie doorgaat

ffrheppingsordinantie toch leert klaarlijk dat de kinderen der menschen

eenvormig door God voorbeschikt wi 1 is aller natuur, m zooverre

menach zyn. één. maar voor twee gil
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mcnschen al* er twe« volmaakt gehjke bladeren sgn aan een boom. Allee

laksering. ttntverschil, verschil in aanleg • rat, talent en

sterkst .in en vroon uiteen, maar ook .Ike sekse

nameloos, zelfs algezien nog van de verschiil. n ui leeftijd,

en de onderscheidingen in aller beroep len één meer wil,

•len ander meer denkkracht De één meer begaafd voor de kunst, de

r voor net practisehe leven. Sanguinisch van temperen een,

meer phlegmatisch of cholerisch de an<l mrojj komt dan nog

machtig verschil in grond en aanle* M

de en derde klasse-menschen. en in bel algemeen gaat dit ook door,

maar om i> te nemen, zoodt ge van den man, die keien stukk

aan den weg, tot geesten zoo uitnemend als Plato of Calvyn, een geheele

Behaal van klassen onderscheiden mo* •

ze variatie nu wordt door de gemeene gra' geschapen, noch

ook te niet gedaan, maar ze werkt ster nndrirsrhniüVainjk al naar gelang

se zich openbaart in een inensch van zeer kleinen al on een mensen van

zeer grootschen aanleg. Wat tut de schepping komt, gsal door de zonde

maar heeft inv] I op
i de zonde aamu-

Een zondaresee is een schakeeriug van den zondaar. En zoo nu ook zal,

iis verschil in aanleg en schepping, de zonde een anderen v

aannemen en een ander man van één dan in den

man vat; vijf talenten; ander- a <len sangulnischen

en phklgmi *ch; anders uitkomen ui

den man van wilskracht dan in den man van denkkracht; V 'm al

..r- lullen van mens
len in telkens gewgzigdeii vorm voordoen.

De harp waarop de gemeene gratie n^eelt, ie aboo aftel een hnip m.-t

sneren van gehjke dikte es lengte, maar alk eren er op rereehfflen.

het eerste onderscheid. Mam 'it eerste onderscheid kruist

•ede onderscheid, er van afhangende, of de snaren sterkt!

worden aangegrepen, kot orden vastgehouden. Zoo

den Innigsten aanleg ei njk game bezitten . n dal toch de genoMM gratie

op elk van ben soe geheel verschillend werkt, «lat de .-en jui<*t krnrhtens

«root talent een aartadeugniet, een gevleesde duivel e rwjjl de

ander door den adel van i\jn woord en de hoogheid van zjjn streven een

sagen voor ons geslacht kan worden. Of om het op kleiner schaal te nemen,

n eemoMoe groote stad twee mennen zjjn. beiden begaafd met

moed en vimliuk'nikhetd, maar zoo dat de een beide aanwendt, om door



J-2

stoute inbraak de stad t«* verontrusten, en dat de ander, die zgn evenknie

ia, ditzelfde talent aanwendt, on den Inbreker op bet apoor te komen en

vatten. Ben kundig politieeonuniaaaria en een beraeht inbreker tullen

steeds sterke verwan » aanleg vertoonen.

De vrümarht God* is alaoo ook m de geneene gratie onmiskenba»

de een door dese geneene gratie gedragen een verschoning als die van

feo of Cicero mag weten, terwyl de ander als een Kaïn of Judaa uit-

komt, is dit niet uit •!<• meerdere uitnemendheid des eersten te verklaren,

maar alleen «nt Qods bestel. Hg, onse God, is b« | wel op

allen tyn gemeene gratie doet werken (aonder die geneene gral

sou een sondeer terstond verdaan worden), maar die naar ten

dese ondoorgrondelijk bestel, de ecneppingagn len één edel*

doet dragen, en diezelfde scheppingsgaveu m «len ander laat verkeeren

uatrumenten der booahein Hét ia op «He wgte dat eenersgda de

nemendheid dier echeppingsgave, Gode tot eere en der menechhek)

zegen uitkomt, en dat anderzijda het achrikkeujk karakter der zon«l

levenden bjve gepredikt wonit

;• geujke manier verschilt de gemeene grat utar werking

op persoon en persoon, maar ook in haar uiteenloopende werking op volk

en i llig staat ook «lit in verband met de schepptngsgaven ue aan

•'•ene volk zus, san leve zoo, aan het ééne meer en aan het

andere minder geechonk* I >e aanlog van de Babvlonièra stond hoog

boven dien der Elamieten. De Grieken wonnen het van de Syriëra De

ueinen van die van Carthago. En ook nu, welk onmetelijk ver-

tusachen de Vereenigde Staten en Peru, tossehen Engeland umi.

tastenen de Fransehen en de Duitechera. Geheel natuurlijk dus dat

verschil in scheppingsaanleg ook in de tonde uitkomt, en even natuurlijk.

dat de gemeene grat rband m- rspronkeujk verschil tos»

natie en natie, zeer ondersrli* "!• ulijk in de verschi!

Ongetwyfeld werkt •

gratie, maar toch hoe zwak niet. als mui hun leven verg*

werking der geneene gratie onder de Kuropeeeche volken. In boever

pe volkstonde» in het verleden samenhing, laten we nu rusten.

We stellen slechte vast, dat de gemeene gratie niet alleen op de en

personen, maar ook op de volken wet tt haar werking op de enkele

personen door haar werking op heel het volk wordt beheersen t

Ditzelfde gaat ook door >•• verbonden, die we stammen, ge-

slechten, fa

t ontving sterker werking van de gemeene gratie dan de stam van

Dan, een geslacht ala dat van Oranje meer dan van nenig tl -ten*



i zoo weet elk lid do familn- m zgn omgeving wel te noemen

waar. <*>k afgezien van feitelijke bekeering, een hooger, nobeler levens-

king noch invloed ten goede van zich doet uitgaan. En zoo ook, wie

gezinnen kent, weet zeer wel, dat er m elk gezin zekere geest

heerscht, en e geest in bet eene gezin u aantrekt, in Int andere

o ui Ik /e verschillen nu hangen

zeer zeker evenzoo samen met versrliil in de schei

ke gezinnen, maar toch niet sjèndsf sjol In-t verschil in de werking

van de gemeene gratie. Ook buiten alle geloofsleven wordt in h.t l.urger*

natuurl ééne faiml,. door een hoogere kracht gedragen

Van het verschil in /#>/*•> moet hetzelfde gezegd. Men spreekt van den

geest eener eeuw, en wie den

ii van de eeuw der Fransche revolutie, of ook dan geest van de m
tiende eeuw met dien van de negentiende eeuw vergelijk- terstond

dat dit verschil tusschen eeuw en eeuw laad wezenlijk is. Tot op

- een ieder kind van zijn tijd.
i lat de geest

eeuw op onzen geest invloed oefent. Wat ««ns thans hoofd • n h

vult. /< eeuw der Reformatie oiel i op§ek<i

toen 'Ie geesten dreef laat than

geest der eeuw, heeft slzoo wel terdege mvl.»ed, zoow. 1 op den geest

u faiiuli. n. al- iCOOSt Van d«- tol

sonen. En ook dit verschil in geest mi tusschen eeuw en eeuw staat

weer in rechtstreeksen verband met de verschillende werk terneene

aar gelang het Gode belieft, de ééne neiging van onze natie of

aan de doodehjke werking der sonde ovi-i

laten, of wel ze krachtig daaraan te onttrekken.

mIi- dit wi

.

verstaan, alsof d.

ten deel asjykliiidcnil .

gemeens gratie een spel met de mensehheid <l

„•el op de kruk het gebonden dn

laat mt vliegen en dan weer inhaalt are rekenen buiten de Voor*

tod* hit \ H.r-aenig best' bet raadsbesluit, en

raadsbonluit n over „de wereld met de inwoners die er in zön," niet

rgenomen als een weerhaan die eindeloos om zgn stang schommelt,

.r als een plant die een bepaald proces van ontwikkeling moet door»

lotman, ol wilt «e als een reiziger die langs een aangewezen pad afgaat

•en aangewezen doet Er is plan in de historie van ons mensrheujk

geul n die historie naar vost bestek oen inonnaontssl go-
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eindalooso herhaling van hetzelfde naar aan gaatadiga voortgang. Er loopt

door allea één gooden draad, wmaraan steeds wordt voortgoeponnea

w één schitterend borduurwerk, oogensdujnhjk slechu uit loaae dooraan

gewoelde steken beataande, maar sis ge het omkeert xiet ga aan da

keerzjj da figuur, de teekaning, die door dexe ontelbare steken allengs

•oid wonlt

Alzoo ia de gang dar gemeene gratie aan bet Voorzienig beat*

bet raadabealoit voortvloeit, gebonden, en er door bepaald 1 1

spel met penseel en palet, om nn eens aan te dikken, en dan waar te ver*

flauwen, maar wat bet penseel van het palet neemt, en de wjjze waarop

het schildert op het doek, wordt beheerecht door een leidende gedachte.

I ui 'lit alles - | richting, beleid en voortgang. De gemeene

gratie gaat uit, om waar de tonde de ontwikkeling van ons tnenschelyk

gaslicht en njn loop m da historie zou hebban tegengehouden en ver*

nietagd, die ontwikkelim. -atan te spgt, door te zetten. In we.

van de wijzigingen die door de zonde inkwamen, gaat toch het groote plan

Gods door. Z$n menachheid ka menachheid krygt haar hist.

•lie histori< dooHoapI M aan pr«»reH; «lat proces moet ••ntpluoian wat

scheppingsordiuantit» mi im knop verborg; en da gemeene gratie ia het

heilig instrument waardoor God <ht proont, in weerwil van da zonde,

.il.lus v..Luidt.

I het aanhiddelijl. wei

dat haar werking op de enkele personen,

en de werking dier zelfde gameene gratie

«•venzoo haar werking op den patel van eeuw na eeuw. altetradcr zoo ineen

worden gestrengeld en dooreengewev

•

iltoos de eene werking op da

andere past, en dat uit bat geh« verkingen ds hudorie der mensch-

keid voortkomt

Zonder die gemeene gratie in haar alzgdige vertakkingen en graad-

/ou ar gaan historie zijn. De sonde ontbindt, maakt los, loopt

uit op het chaotische en put haar kracht ten slotte uit in den dood. Allaan

door stuit uu; van die fatale drijfkracht der sonde >

kan de inwerking van het een op het ander blijven doorgaan; wor«i

zekere orde gehandhaafd, en blijft af leven vlak naast den afgrond dea

doods tieren. En zon nu verklaart Ie lat de u den mensch

wel geheel verdorven is. dat uit die. verdorven natuur niets dan onk

ton kunnen opkomen, dat er niemand is die uit eigen aandrift goed doet,

één ma, en dat nochtans ••rwchheid en de

tori isj sjaavafahesd en aam aarmnnnj onder dit iaanaahhai<i /.n.\.-.-i

rijk* en heerlijk* vertoont, waardoor we tot aanbidding worden uitge-

drevt-n Immers wit i ons geslacht zijn nooit anders dan

looi dam
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ielgke scbeppingsgaven, niet door ons gewrocht, maar ons vrgmachtig

gegeven. Wat u wedergeboorte, uit ons sek«n ! rijven, is nooit

meien. En dat er uit dese schepping*, titans zooveel werken,

en metterdaad optverM, is aan niet anders te danken dan aan de gemeens

e Gods, die ons zondig woelen stuit

I \.

oplossing van ongHoovige i

D«w$l w$ d« orwlfgif— tomdmnipM, ra *1U hoogte

dte sten v«*«n tecra d. tmlni Ood». ra alle godMfete

|»th|h teidra tot d« glboorn>«luid m Chrtete».

t Couxtm 10 : S.

Tweeërlei sta alzoo l»ij bet verder onderzoek naar het leerstuk der ge-

meens gratie duidelijk voor den geest.

Ten eerste het not< dat, getoetst aan het leerstuk van onze

verdorvenheid door de zomi» w.p|.| msisntt, en

getoetst aan het leerstuk des wedergeboorte, tegenvalt.

i ten andere, dat de Gereformeerde belgdenis, conform de

het eerste verscmjnsel daaruit verklaart, dat de terneene gratie de

tonde in haar netwerking intoomt en tempert, en het tweede verschgnssl

daaruit, dat het leven der wedergeboorte tot aan den dood toe

Formntieren van •enigheid, zoowel als uit de Heilige Schrift,

zyn de stukken, die dÜ m?-.\ ijzen, dan ook door ons overgenomen, en mits

men zoowel op deze tempering van de sonde door de gcmeene gratie, als

leze betemmering van bet vernieuwde leven door de nawerking der

sonde, scherp het oog gevestigd boude, wordt, gehjk ons nog nader Mijkm

zal. zoowel bet m$iomllm van de ongeloovigen, als net tegenvmlhn van de

gel<mviirrn. gaf l.-luk v. rkliuinl

>echen dient er vooraf op gewezen, dat anderen, voor ditzelfde vraag*

staande, net op geheel andere, en zulks wel op zeer uiteenloopcndV

' «ogden op te losssn. Dogma'* torn zyn geen vrucht van spitsvondig*

n, maar leerstukken die een verklaring geven omtrent die marhtigc

vraagstukken, die zich voor een ieder die nadenkt en doordenkt, en weigert

de oogen voor de werkelijkheid te sluiten, in net fnndamentwerk van
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uk mis. !,, lijk. .'MnJ.h!.. ..uw. .r>:.i u.t.:i.ir .i.m m OgeMngH H k'»'V.-n <*p

de aldus rgzende vragen bet antwoord, «lat niet rnensrhelrjke vinding

ii.i.i '••».-/. BtM <.-l-l'!i)k. "|h -nKarini; OH in ds Bsflffl S linfl ./»/ JuiMt

daarom echter spreek: hel vanzelf. «Ut volstrekt niet alleen de eigen

dogma's zich met sootlgehjke vraagstukken hooghouden, maar dat ook

allerlei menschclyke overlegging, geheel of ten deele buiten de Heiliga
•

beproefd heelt, en dat de oplossingen mi dess r leggingen geboren

den kring, waarin ie aanvaard worden, schier gelijk gesag uitoefenen als

het echte dogma in den kring der geloovip. e oplossingen hebben

in zulk een kring dan de kracht en de beteekenis van peendo-dogin

ajn onderstellingen die men als axioma's aanneemt, waarvan men

elke beschouwing uitgaat, en waarvoor men alle nader bewijs <•'

acht Het is derhalve niet sóó, dat wel de kerk van zulke dogmata zon

gaan, en Integendeel, zoowel in de kerk sis in de wei

gast men van zulke slgemeene grondstellingen uit, en bet verschil tusschen

de echte en de psendo-dogmata is alleen, dat de dogmata der kerk rusten

;• «. •!•!• ;. ',..• openbaring fcenigj de [>sswmI<i ilogisili dst wsceld gsAnsdnnfd

jujn in die men*» leggingen, waarvan de heilige apostel Pa

zegt, dat luj .<lr overleggingen temederwerpt, en alle hoogte ver-

heft tegen de kennieee God*, en alle gedachten gevangen leidt tot gehoor*

saomhêid van Christus."

De opleesing onder de lieden der wereld aan het thans behandelde

probleem gegeven, verschilt naar gelang van den kring waarvoor

lossing gelden moet Men kan onder de lieden der wereld onderscheid

maken tnssrhen de lieden der pmetijk en de lieden van de echoot. De

eersten zijn tevreden met een grove, globale oplossing, die, geleid door

bet dusgenaamde gezond verstand, volstaat voor het practisehe leven. De

anderen daarentegen dringen dieper in hst fundament des levens in. en

rusten niet eer zij gekomen zyn tot een wijegeerige beantwoording

voorgestelde vraagstukken. Staan we kortehjk bg de oplossing in bejde

kringen gegeven, voor zooveel de aard van het onderzoek het vordert

Onder de practische leden, die op het dusgenaamde „gezond verstand"

drijven, geldt ter oplossing van het onderhavig probleem, de indeeling

de kinderen der menschen in drie hoofddoelen. In het midden staan \

hun aansch< ie gewone, de n Ie fatsoenlijke menschen

soort menschen soosls zy zelven zyn. terwijl rechts en links van die groots

middengroep twee abnormale klassen van menschen worden aangetroffen,

rechts .de fijnen" en links .de deugnieten'' van allerlei gading.

lis klasse rechte d. i. van .de fijnen'* worden dan alle personen ge*
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plaatst, ach aanmatigen om aU

van .reloovigen en <lie deie onderechr ren <lurven

Volstrekt mrt aDa ttliodoxen. O neen. Peraoneo van wie

zegt, da- Itzelven als orthodoi !..>. louwen, en ook wel

v«m. maar tlie ei

menschen m< wereld in trezelschapp. : maatschap

-«ehoolgehied, in sake van wetenschap en kunst BMêdoen, wekken

nand wrevel op, en gevm atetaand aanstoot II ut men dan

•t. Maar wel rek' .\ereld on

11? komen, die aten met «ii- i

tegenover de wereld stallen, die op grond van > hun leven

rs inrit ! ds gevolg hiervan op alle gal I dei l-^-ns een eigen

streven openbaren. Dezulken noemt man -•!•> dweper-

. een soort gansch onhebbelijke en <>nge-

c«lijk <>p die wgze rechts de klasse of de groep «Lr lijnen apart

••zet, evenzoo rangschikt aten links een aparte soort uder

ren dan rdenaars, de die\

•«•n zwieren, vechtersbazen die er

opslaan "Strekken tl woekeraars, oplichten

valsrh spelen, bedrijvers van onnatuurlijk.- /..n.l« n. lieden van lage,

ruwe en gemeene vormen, meisjes met onechte kinderen, en aooveel meer.

tom, al het boos gespuis, waar-p man nat laat.lunken.il

Ik dank i dal ik n* 1 ben als

deze zondaren en tollenat

i daartegen komt te staan al a rejachmidt te

spr. en eert als een laoanrfli n aan ween.

n van die .brave en fatsoenlek. UaaW, <taan eenerzQds de onge*

jnen" en boos gespuis." Op den broeden ak

iped zaa<! .lat opkoml mt hal l»rave hart, en naast die goede

bet ntiitg der .gemeene lieden" en bet

want «al afhaal bmo, dal .aan

el iets anders is dan een moordenaar, dan een ho.

valsrh" speler, maar toch men ook den .fijne" als een -

hoogmoed, o eelding en onnatuur ge*

obecurantiftm". maai tijnheid niet minder de geesteh^ks

lan nog de besten, terwyl de groote hoop van die

nog veel erger, eigenlek er nieu van meent, en zich maar zoo

ii grond der zaak zyn de meeetaa èsaViaasra, die d

een vromen erh rouwen pogen in te boeieraan, en dan van dien



vromen schijn misbruik maken, om te liegen en te bedriegen, en m
rerborgen sich een alle sluwheid over te geren. I >*g van het

boot geepnis, en h« rsa «de fijnen" is dan ook in den gr

der taak een, en hoofdzaak verschil tnsschen beiden alleen

daarin, dat het „boos gespuis" sich meer werpt op wst de zinnen in hei

stoffehjke begeeren, terwijl de .fijnen" sich te goed doen san allerlei

.»u-ir.»ti.- in h. f feestelijk • /iiiiiikh. i.i en Imogssoed zijn dl t««-«- \.*.rt-

kankerende souden, waarvan de eéne meer uit het Uchaat» lere

meer uit de ziel voortkomt, en naar dese eenvoudige onderscheiding kan

gesegd «lat de gewone lieden van de wereld meer ijke aandrift van

bet lx haam, de „fijnen" meer de geestelgke aandrift van de ziel volgen.

Maar beiden vallen se onder een rbasterd van

gewone nienechsoort, en zijn daarom een hinder roor de gewon*

\.nii.iist#iijk.- bsogem

Dese 111 iaUiting nu runt op het peeudo-dogma, dat (naar den gewonen

regel dai de mensen zichzelf ten mswtatsf is), de soort meuechen, wa»

men zelf t. is zooals ze zijn most ; sa «lat wie san de gewone ken*

t. • kenen raa dass soort niet beantwoordt, betsq tiaka ..f rechts, niet deugt

Zelf deugt men, en wie niet is gelijk men zelf is.

ma •!• renk*v*absU onsei fnenaeaolijkn natuur wordl op dit standpunt

ten eenenmsle geloochend. Krfzonde is er niet De mensen beheer-

eigen lot en toestand door zijn vrijen wil, en 1 is als vermogen

gereed, en plee:, i r««gel goed te werken dal men daarom

altoos en in alle omstandigheden precies aot /ooale uu uoet

en, ieder heeft zoo zyn gebr* •mingen, zijn eigenaar

heden. Er hapert wel eens iets san. Blaar dat zijn splinters, die nocl>

aaatbaarhaU vaa den persoon noch de eerbaarheid van /yn karakter deren

met al die kl< jee is en Mijft men een goed, een braaf, een

deugdzaam, een achtbaar, een fatsoenlijk mensch. Elk mensen heeft nu

eaniiml zijn zwakke zij hoort zoo bij ons menschelgk wezen,

draagt men in anderen en wil dus dat anderen us dragen. V

schuldgevoel, barnat dat man zjjn weg voor God verdoi

heeft, komt eiel hl pa*. Een enkel maal. als men een „gemeen at

beeft uitgevoerd, spreekt aral ds conscieV i weergestil'

worden. Maar op de knieën voor God t«« vallen en te erken

i

inen

- .,

man niet aan de orde. 1 »at i* goed VOO • gevangen»

daar geen sprake van i uüdgevoel kennen se eenvoudig niet en

daarom klinkt het als pure dwaasheid in hun ooren, dat ze bun t
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zullen n»*ineu t..t SOU VeriOMSf Op li'ii il «m'«nli)k tu»t> Ml tl merken

ispelyk. Hun hart i- *oed. Aan miM'ladigheid

en liefde Ontbreekt li* - T hun niet Waart.»- SM hun al «lat TWrikll •*
zonde dan dienen? lent !• nofcomei i m reenen niet r.-< ihtvaerdigen,

maar zondaren tot bekeering, m zij hooren onder die zondaren niet

< »p 'U-te wjjze nu geven deie lieden van whet gezond verstan

lierhap van «MMltyk ItW wereld zoo meeval

k, want de goede, brave lieden geven den toon aan. vormen de

1. en tr» al op .len voorgrond. Dat er nog zooveel ge*

spuis ot > dan de -l.--lith.-id der slechten,

waarviK.r de breve beden oiot aansprakelijk

epere" en .fijnen" opkomen is een soort krankzinnigheid, die evenmin

tegen de deugd, van ons menschelijk geslacht getuigt Alleen is

komen natuurlijk, dut k. zoodra die Jijnen" er de overhand

rijgen, wel moH tegenvallen of wal wordt /ulk en kerk anders

••en soort krankzinnigenhnis van makke nekken?

Aan hei gezegde moet intusschen nog iets toegevo.

beden der wereld toch zjjn niet allen één van zin en - n l< veustoou.

Ook onder hen zijn soorten. Ons bestek verbiedt al deze onderscheiden

groepen in hij/.»n.i. rheden te teekenen. Genoeg zjj het daarom er

'e wijz«n. hoe de brave landbouwer, de stille burger rente

i

tdel-

lijk»- jeunrtinr doréê, de kamer^le, nh-. dfl artiste. dl jacer 09 koftit-hui*-

klant, de werkman en de kaailoop* <mw en de man, de jongeling

en het meisje, ten deze verschillen. Schier elk van deze maatschappelijke

groepen teert desrom op een eigen soort scdchjkhcidshegrippen. In wat de

één erg slecht, mw gemeen of hoogst onfatsoenlijk sou keuren, vindt de

ander niets in. Op de handelsbeurs heeft men een heel andere conocicntic

•Ie boerenhoeve. In een jong meisje sou men erg ooiedel ijk vinden,

wat men m een jong men noemt het .leven genieten." Tot zelfs in den

ui des leven- taal <lie men gebruikt en in den toon van

gesprek verschilt schier elk dier. groepen vloeken en tieren echt de een

natuurlijk, terwijl m menig deftig gezin nooit een onvertogen woord over

de lippen komt En OM n elk punt de

gevoel onder alle deze groepen, en in die groepen onder de gesinnen, en

iie gezinnen onder de personen, seri oogloopend uiteen. Maar
iit rereobJ] is slechts een vojnoVil graad, geen verschil ven levens*

i 'e een ziet meer, de ander minder door de vingen. Bjj den

één >i den ander weer minder door. Meer de hoofdzaak is

en bluft, dat men in alle deze groepen, zichzelven en zijns gelijken rek. ut
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de nortnalc. goede, brave, fttooonnjke lieden, en del men hetgeen

deer beneden staat, of deenran afwijkt, beecbouwt eie een mindere n

mfttt«K^i, een lager gezonken eoort wetene, of als mentenen die er

aonderlingneden op na houden. Docb zoomin dat zinken ven velen onder

en beneden bet normale peil, als dat zich verloopen ven anderen

aonderlihgneoen, kan ook maar h udcren aan de grondbeeebouwing

die men over den menecb ale menecb heeft Die menecli ie een goed en

braaf wezen, met kleine foutjee en onbeduidende tek ngen, eti

menecbenhart als zoodanig ie van nature goed Gevolg waarvan dan ook

ii, dat de wytheid van al deae eoort heden er in bettan Ie lagere

eoort meneehen M bna peü op h tv <*>k om die zon

menecnen bun zonderlingheden af te leeren. Liefst zelfs in loor

dwang gaan. Allen op hum school, om, als zy, gevormd te worden, en

ten de wet gesteld, om ze op die wqs vanzelf tot afstand

doen van hun zondeiiingbeden te nood/ tal die andere mentenen

— ulijk sgn als tg, is enkel gevolg van <»

m \Tkeerde opvoeding. Breek dan dien onwil en h< dwang

die opvoeding, en welhaast worden alle menseben goed, fatsoen raaf.

Zoo en niet anders was ook mat te lande metterdaad gedurende bet groot»

tte gedeelte van de vorige eeuw de U.\. ii-lnjvende en neertellende opi

•lat pseudo-dogma van de braafheid der mentcbel

bei volk van bet „gezond verstand' m hooge en lage kringen. Zelfs in den

aanvang der vorige eeuw, toen het „kerk* neer algemeene gewoonte

wat, en men nog aan tafel bad, en zelfs het .lezen" aan In

in zwang was, en de deftige heeren. ook batten de pr» «likanten, nog een

te das droegen, was «In het dogma waarvan men alt axioma

ing II- 1 inentch<'lijk hart m don crond goed, de meeste mentenen

braaf, en links en rechts de candidaten voor de cel en de ongenietaujke

obeenranten oncl< waren alle mentenen braaf!" was de

uit het geloof aan dat valsche dogma telkens weer opkomende ing.

hu braaf maken van de mentenen begon met den braven Hendrik van

' en moest straks door de neutrale school onder het aanmeren van

iHt.-lijk.' en iitaatschap|»<

vanzelf het geslacht der deugnieten worden uitgeroeid, en de gevangenis

voor afbraak, naar Opzoomers zeggen, kunnen n worden,

„de fijnen" aangaat, op ben zond men eerst zgn dragonders af, en toen

niet hielp kwam het uitsluitingssysteem. Geen fijne me»

worden vooruitgeholpen. Het sprak vanzelf, dat geen fijne voor aml

winstgevende betrekking of post der eere in anmu* rking kwam Win urwe
jn * huur inbrengt, sleept geen bussel mee naar boven van on

bij afsneed, of van onkruid «lat werd uitgewied.
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Mos stond iliin li«t |>«eudo-dogma tegen het dogma van ChrtAtu*' k

r. althans /.«.hm*: mb in algemeene beschouwingen en theorieën bleef

igszins anders daarentegen werd het als men onder elkander

t tegenwoordige personen handel.! fessm oi in zaken met

levende haaf* in aanraking kwam. Hadden A en B het ov. lien

BJoderoV vien ze naqverig waren, dan raakte voor A m II plotseling

l'igma van de J»rave natuur des mensehen" ganseh. li

geding. Die C was dan een onuitstaanbaar mensch. aan wien ten leste

geen haar goed overbleef. II ij iring over de tong, en die tong werd daarbg

almeer een hekel. Goede intentie mot ».ij hem worden aangenomen.

h moest op het zwartst en gemeenst uitgelegd. Lustig lasterde men er

toe, en ten slotte had men er een gen<>t m op dia boozen C het oude

dogma •! van 'smenschen verdorven natuur in zijn zwartste op-

vatting toe te passen, zonder hem ook maar één oogenblik het beneficum

te gunnen van het leerstuk der gemeene gratie. Zoo ging het achter den

rug in gesprek of in brief. Men liel /i|" p-eudo-dogma in dan steek,

n behandelde den armen C alsof hel |jk dogma van de

boosheid van ons menscliehjk hart nog in volle fleur stond.

t anders ging bet toe, ais men in levenden lijve tegenover een

k persoon in gezin of zaken stond II .nuaal vergat dan de

man tegenover zijn .lieve vrouw" he« .rma van de prqshjke deugde-

lijkheid onzer BSMehelJP rinU de vrouw tegenover haar

man wat /.• anderi van mensrhehjkt btMfhssl |ebaseld bad Wêi werd

'i menig gezin uu-t aigegev bt kind-m n. waarmee geen huis

te houden," en tot wat vaderlijke en moederlijke sch» en kwam
' vaak, als ze by ma: üng hun kisjdsfSJi uitmaakten

ignieten. apen, rakkers en wat dies meer i BsJ ging

soms toe tneechcn de .mevrouwen", o, zoo fatsoenlek, en haar .braaf'

gedroomde dienstboden. Naar eisch van het ptteudo dogma zoudt ge u

mevrouwen gedacht hebben, als onder malkander, steeds éénen lof en

kheid der mensrhelyke natuur, gehjk

nprincessen, en naaister*, en strijksters, en werksters uit

kwam. Maar in de werkelijkheid kwam het wel ander een

igenomsnheid, en bjjna sltoos klacht na klacht over de lippen

lyke protestatie tegen het pseudo-dogms van smenschen br

onverdorven natuur kunt ge evenzoo telken* beluisteren op straat en voor

onze achterbuurten, in alle Iwietgespiek en ruzie tnesthwu

belanghebbenden, 't «g op kantoor of beur*, ui unikej of op werkplaats,

ds kazerne tnsachen korporaal en soldaten, op het schip van oorlog

tnssohen wie te bevelen en te gehoorzamen heeft, bq een erfenis onder de

erfK'-oameii. I.y SSO v.ndute SfSJ iiu-ltéè nden verkop. ..f Op M markt
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ais bei den verkoop »ib een paard geUit. Waar ge o«"

ti^onsfiijdign belanden tegenover dhiiKrW vindt «taan. en bet woor.

laad den éénen bet voor* of nadeel van den anderen batikt, vallen

psJkeai bafii woavëai eoe aiel riegen bfl En ak nai dan Ut dk
.brave menscheu net bon -<»•• verdorven oen en schelden,

pp wa HMpf m bataraa aait, -f k ^teoenTajker* kringen bm( rins*?

beden wordt uitgevochten, dan wonlt bel <len aandaebtigen toaaehouwer

toch wonderbaar te moede, als lnj uit diezelfde wereld eerst de kraaee

weerspraak tegen de dwaaabeid va rk.-lijk dogma hoort opgaan,

en bij tiet vlak daa

feiMfk beters voor de waarheid van dat dogma te leveren.

scherpe contrast ia dan ook allengs derwij* in bet oog gesprongen,

«lat de fraaie theorie van het .gezond verstand", alsof het brave menaeben*

hart en" te stempelen ware, sinds de laatste
•

eimeer in discrediet geraakte. Ze he« g wel in den breedst*

Maar de reactie er tegen komt toch van allen kant op, en thans vangt

Ie t zelfs aan mode t- warden, om. hm t een overalaan ia lere

rste, van den -braven Hendrik*
1

'•• loopen naar den jte*aimiê-

tiechen ellendige, die niet beti r beeft te doen, dan boe eer hoe beter

\ .

Waarom drie oplossing onbrvr

Zij pu tui kroost tot kroost. «Ma tagoltfk m soa sol

r«*Mb||MD voor God la 8èoo. Puui 84

recbtervleugel, links het _\<.lk uit de achterbuurt" •

vooral sinds de tweede helft «l« •- eeuw opkwam, heeft thans

-diend. Ze hangt nog, ei I nog na te burgerij, maar

beeft in de wetenschap!» In <li* I.

thans uit de scholen der wijsbegeerte een andere wijze van net leven te

bezien doorgedrongen, niet echter met eenparig geluid, veeleer met zeer

••_••:,»•: i|<i gt ffi'Hi al Baai pahuaj aiei Sb die kringeo aieer optizaisjliseli

of pessimistisch gezind ia. Optimistisch gezind heet dan een ie«l

pejjwMiniai *eot de u
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Ie juiste waardeenn? nu van ,d«

Naar tijdsorde wit de optimistische acbool hei eerst aan het woord
•• men ons daarom, haar zienswijze bet eerst te schetsen.

k «Ie ouderen van jaren zich nog wel herinneren, is, wat men
noemen kan h<>t Modernisme, op godgeleerd, staatkundig

ig gebied opgetreden met een meedoogenlooze critiek op de

bestaande toestanden, en mei mui' <1< stellige ver/

iig anders dan het stipt volgen van haar recept noodig was, om, zoo

al niet in een gouden eeuw, dan toch in een schooner gelukstaat o

t had gelegen in d«- <!> mh. i.l der amnsrhfii Niet in hun

boosheid, maar in hun onkunde, want uit de onkunde was al het kwaad

geboren uen gesproken had van .zonde" was althans onnoembaar

ren. Duidelijk kon bmb «iit rian, aki ases de lagere met de hoogere

standen vergeleek. In dit lagere standen was smb m kennis en wet

schsp achterlijk, en juist uit lie standen kwamen de ongelukkig*

standen net bchl «Ier kennis en der wetenschap, en hoe nooge zeldzaam-

heid was h- lat een man oi tram uu dal betere klasse der maat-

t de politie m aanraking kwam. Kon in* n Sf -lus in slagen.

om datzelfde licht der kennis ook over de lagere standen te doen stralen,

dan mocht billijkerwijze word» \*-r wacht, dat ook uit die standen

en ondeugd allengs verdwijnen zoude: Hijk een ongeremd beweren!

gevolgtrekking toch zou dan alleen zyn doorgegaan, indien de meerdere

of mindere kennis hei eenig verschil tnssrhen die beide standen ware ge*

weest; maar ze was het toppunt van dwaasheid, nu het verschil tusschen

beide soort standen bovendien nog in heel andere dingen boston. I

lümer woniii. • n meer

j rover en fijner arbeid en zooveel meer. De proef zou

•fde dan alleen zgn doorgegaan, indien men er kans op had

gezien, om aan de lagere standen niet alleen die meerdere kennis, maar

nder ruwen arbeid, en zoo voorts, te verschaffen. Maar te wanen,

waar al het overige bleef gelyk net was, alleen wat meerdere kennis»

tiiaatschappehjke positie dezer lagere klasse sou omzetten ,
was pure

• I. uitkomt ,i„. boo bitter teleurstelde, dan ook te

rn een halve eeuw was men echter aan dat oor doof. Kennis is
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maakte men ski I die meerders kennis te verspreiden

<le Moderne ecboo] terstond in conflict net de orthodox

«taxie tegen bet verspreiden van die meerdere kennis pen

maar dese school kon niet andere dan de orthodoxie beecli

tg optetteltfk de mcnschcn dom hield in asssfsfflss taken Daar had men
zgn kostebjken Bijbel' Wat hssrnjjk mr de opvoeding van ons

innwrhelyk geslacht! Mn belette den Ueden het kostelyke

van dit boek in te zien. Ze deed gclooven. dat het allee waar was w.v

in stond En dat was ongetij: waren geen wonderen. Dat alles was

he of sage. Alleen op het godsdienstiysedeli ilige Sr)

kwam bet aan. En om daar smaak in te krygen, en da.. rhevenc

te zien, moest men den I tij hel beschouwen, zooals zjj. Modernen,

deden. Boek al die wonderverhalen verzonnen, en

soo eerst sou men 71 lief krygen en leeren waardeerei -»nk

o rusteloos werd afgegev. •• booze ortho* e stelsel*

we segv naar dan

tweede gesl en ander, dan dat heel • in den

knal gag dat loogoed als Diemand ar maar in las, en dal men thans

reeds in dese kringen ontwikkelde mannen en vrouwen vii

inhou.l dsr Heilige Schrift geheel vervreemd /

Intusschen school achter de/. MoÓV me ziens \

isjsjtaloej doorwerkt, Kang nadal bet Modernisme setf reedt al» tsji nvnr-

wonnen standpunt kan worden lieschouwd hit begins

•nsch beschouwt als een we/ naar vaste v«

van lager naar hoopt r ontwikfcest Hbs • I r begonnen was, liet men

aal van den va), maar toch had men aanvankelijk nog geen

• «•lijnde vont ran den ineiiHch 1

In t .lat hlauwhlauw, en voelde geen drang, daar d

Maar dit werd anders toen de dnsgenaamde uitvinding van Darwi

over de geesten begon te krffeni wins stelsel.

r geen soorten geschapen /ijn. maar .lat alle soor

wesens zich van usvarione mt nniiinlulii wezen ontwik

k

name werd dit van de dieren beweerd. En toen eenmaal werd aangenomen,

dat een slak en een paradijsvogel, een seekwabbe en een hert in den

grond ype kwamen, was de sprong niet 100 groot meer, om
verwantschap aan te nemen tusschen een boog ontwikkeld dier en een

nog zeer laag staand menxchelyk wezen. Een Hotteut t ..f Itosjesman en

een orang-oetang of chimpansee verschilden toch reeds niet zoo heel veel.

11 nu bovendien nog san, dat een Hottentot reeds ze«
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r afgegaan, dan werd men onwillekeurig meegesleept met de geda<

de eerste DMM in ill-Tlaagsten stamt van ontwikk.M*j zeer

i>yzonder gelukkig ontwikkelde orang*oetang kon geweest /

nu eenmaal deie voorstelling omtrent de herkomst van den mensen

ingang vond. volgde hieruit vanzelf, dat men zich de geheele ontwikke-

van ons mensebeujk geslacht voorstelde, als een langzame gestadige

imming uit zeer ruwen, nog bgna gansrii «In rlijk. tn toestand tot al

in van Hoe later men in h<»t leven komt, hoe beter

men »*ant des te il de menschheid in haar ontwik

geschreden. Vergelek Jk vroegere eeuwen stond alzoo

oase eeuw het hoogst In <!<• middeneeuwen was het nog teer don

geweest. In de dagen der Reformatie brak slechts aanvan k

inering door. < >|> In-t laai orige eeuw was de zon eindelijk d

de wolken gebroken. Kn nu. 'm <>nze scboone eeuw, wandelde mei

beerlijk-t h

en de orthodoxie ons naar de morgenschemering *

moesten beide weerstaan worden als terugleidende van Int li.ht naar de

ternis. Een volgende zou nog weer staan boven onze eet /elfs

nu reeds beschreven, gelijk men Int dan ook beschr* rvea heeft,

wat wondere gelukstaal akdas om MMohelp gealaehl t. wachten itond

I tij nauwlettend ond<

menschheid zich in haar geheel aldoor voortbeweegt, maar ui< i elk

mensch <>p Bchs< 1'
• p hn-rin BVM hard nn-< In -i- n • • n was Int «In-r

irhtiger dan m in Md varen zeer ontwikkelde maar

er waren ook zeer achterhjke personen. Byna geen twee waren g«

int dat rerschil van graad van ontwikkeling ontstond nu wat w\j .zon

noemen Ie verst ontwikk. ld. voelde nog wel iets van zondebed

maar bg hem wa ts anders dan de drang naar het hoogere, wsji

onvolila.i 'egenwoordigen toestand moest epl Maar de

ke zonde, de misdaad, de gruwel vond zijn oorsprong alleen in een

raad van ontwikkeling. Dat iemand slechte dingen dof leen

zeggen, dat hij nog zoover niet is. Dat moet men dus door opvoeding

-gengaan. niet omdat bet slecht is, maar om den achterlijken

men te balpen n nog van .berouw" spreekt, en

'Ui geen kwaad, omdat de mensen er door vooruit laar

steeds in In t .»« worde gehouden, dat dit alles slechts manier van spreken

och sonde noch schuld noch oorsaak voor berouw,

want al wat den hooger staande ergert en hindert is alleen daaruit



Naar de voorstelling dezer school moot de toestand in onse morswhohjke
maatschappij dus ongeveer op deze wyze worden opv inenech*

beid in hssr geheel in dese eeuw dien trap van out wikkeling bereikt beeft,

die l»tj haar leeftijd pest, maar dat er ook in bel thans levend gesl.

ondemeneiden m«M-t worden tnssrhsn de middwnmseni, die, /ij bei dan met

verschillende t raniMMt, dese

tusscbeu die lager ontwikkelden, dit achterlijk zijn. nog te veel

bet dier in ach hebben, en deswege een berden strijd /.uilen hebben, om
de meneenneid bij te houden in baar loop. Boes» de middenklasse daaren-

tegen steekt een andere kleine groep uit, die der hoogst 01

hun eeuw voorn M bel is dese kleine groei ijsgeeren en

denken As dh roeping beefl on -i< sjensenneid rerdei '• leiden Eb wem
dan de orthodoxen of de fijnen blyven? Wel, voor ben is in dese wei

k gsnech geen plaats. Zq staan buiten de wet

de eigenlijke misdadigers, want willens en wetens honden /.ij bet

rus ten onder. Iets wat den wi -leid»» massa

onder ii. ii. doah mm esket roor haai WÉsJisssss, ost bet /••••r wel beter

weten, maar mt (.uetiterheerschzucht on*

menigte die ben volgt op het dwaalspoor houden.

isgt ge nu ten slotte, wat van deze geheele wereldbeschouwing

het diepste uitgangspunt is. dan kan het antwoord niet anders luiden,

dan het l'antheism* nthelsme toch leert oen God l>

die eerst vsn zichzelf niet si weet; die eerst van lieverlede tot een h

bewust leven opwaakt, en die naar gelang de wereld en in die werehi

menschbeid vooruitkomt, allengs zichzelven meer bewust w< lang

de mensen nog in de dierenwereld nliep, sliep ook God. Eerst sinds de

mensch opwaakte, waakte ook God op. Naar gelang de mensch helderder

iju beeef werd, werd ook God voor zichzelf helderder. God heeft geen

besef van zichzelven buiten dsn mensen, maar alleen in den raen>

zelf is God dos veel meer in da boogej kelde genieën, èni

gewone lager staande mensehen. En sis er nu of dan een bijzonder diep-

zinnig wgsgeer opstaat, die heel wat meer begrijpt dan de meeeten zijner

tgdgi ::....;. i. aan i- dal di sjensjsk ii wien God sest btyMMMi tsnwtJMj

is, h
tfzooder uitkomt, en op bijzondere wgse zichzelven bewust wot

is dit Pantheïsme, waaruit feitelijk het Darwinisme geboren is, en wnai

evenzoo de geheele theorie vsn de ont«

.

oorsprong nam. Zoo hangt allee saam 11

aar<! ip de sarde heel het leven beheer
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Ie leuze, die zelf Excelsior nog verre van Christebjk naklinkt

«lat deal n< htitiu' optimistisch moet zgn.

ijd beti i r tl hel |ke en t« h- tintellende ge-

uig. dat ook dit kwaad straks geleden al zgn.

Jaiiiim-r maar dal al te spoedig aoo achoone droom verging. Bockle trad

op grond van historische beschouwingen mat M beweren op, dat wel de

vorm van bet laven reranderda, maar «lat ar van aeéaafaa •tttm^fcaajaj ia

ons leven geen sprake kan zgn ; en dat veeleer noodlottige ons onbekende

oorzaken den gang van bel laven heheerachten. zoodat met wiskunatige

irigfaeid jaar in jaar /i«h hetzelfde hooze herhaalde. Ten langen

leste bleek het: elk jaar zooveel mo. «veel zelfmoorden, en hierbij

aóöveal mannen en zooveel vrouwen, ja tot zelfs in het soort van zelf-

moorden waa vaste regel. Zooveel elk jaar door ophanging, zooveel door

-ing, zooveel door schietgeweer, zooveel door vet

zjjde kwam Lombroso met de stelling op, dat alle gruwel en misdaad bet

noodwendig gevolg is van lichamehjke gesteldheid, ea -l.it leze wederom

bepaald was door erfelijkheid en geboorte. Zelfs werden er voorstellen

gedaan, om deze jammerlijk voorbeschikte wezens uit te roeien, of althans

voortteling * ergste waa, de achoone

verwachting dat meerder kennis aed«lijkh< xl en braafheid zou kweek

ging niet in vervulling. Ker kroop .1. misdaad naar de beachaafde klasse

aar, die als fijn gekleed heer binnenkwam, werd geen

l /aamheid. liedroe in zaken en zwendelary namen toe. De zelfmoorden

Meerderden achrikbarend. Evenzoo het aantal der krankzinnigen. En de

••id in gewonen zin genomen, nam in \»rh*nd met de prostitutie,

• bleken waa derhalve, dat de optimistische voorstelling van een aehoon

rttehrgdende ontwikkeling, die ons atraka het Paradgs zou ontsluiten,

afstuitte op en van bet leven. Men ha<l èa orthodoxie beschuldigd

de schare te misleiden, en zie, thans bleek men zelf zich aan mislet-

r schare te hebben schuldig gemaakt Kt had ten gevolge, «lat

maar ook «lat anderen uit bet vroegere optimisme oversloegen in een pea»

«une. dat thans Joodzwaar op geheel ome samenleving drukken gaat.

: pleegt men deae nieuw opgekomen lavepaheachouwing aan Von

'penhauers naam te verbinden, toch want niemand, dat ze uit hem

ptatjmiamii wat veeleer de noodzakelijke reactie tegen

ter ha hthartige optimitme der Moderne school. Het sjo.

geeaten en het bezwangerde de Inent, tot Von Sohopanhi ittc er theorie
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ikking mui gaf. Zoo kwam men tot de belijdenis der wanh-

•lal onze wereld diep «n*id% ia, etgenlyk de ellendigste wei

denken laai, en wel een wereld in wier ellende zich een oppermachtige

wfl doel gelden, waartegen <»p sichaelf niets baat, en des alleen

door den wil \an het il «Int brutaalweg heel de wereld tarten durf

te weerstaan ia.

Hierdoor werd natuurlijk «Ie blik op «Ie samenstelling der maatschai

een geheel andere. De mensen kwam nu voor als een alochtoffer. De

klaring van de mensebehjke ellende, en dus ook de sonde, werd niet meer

uiensch. maar m uien alles dryvenden wil genot ht. In de i

ellende, waarvan men h« I as verschil van grsad. maar

se werd hebeerscht door toestanden waartegen men niets vei

inzag, en nu desnoods door zelfmoori -gen dien alles drgvenden

versetti' was er tegen deren jammer voor de groote menigte niet

gewassen. Zy lag verstrikt in allerlei banden, waaruit ze zi kon

naken, en werd beheersrht door invloeden, waartegen ze toch niets

vern <K>ze overtuiging, die er ten slotte lust aan kreeg, om
opset elk vonkje van hoop, dat nog gloor. 1. mt te blus»

spel, maar uit diep besef, dat men eerst dan klaar en belder de o

lijk beid van deze ellendigheid in kon zien, indien men iets in sjfjsj wil

doen opwaken, dat door /« •lfwruietiging tot verscheuring van die onheil

ipeflssjde kondsa boa^sejaands

laar dst oordeel over de orthodoxie wijziging ond-

was wel een obscurantistisch verschynsel, maar één d lignedeti

mee tot het leven bebo. eter, en niet slechter dan de andere,

waa er niets aan te doen. Ook de donkere wolk der orthodoxie moest

mi eenmaal over een deel onzer samenleving hangen. Zoo waa het altoos

geweest Zoo waa het ook nu. Zoo zon h o bovendien, al feilde

l>\ie door een schoons hoop voor de toekomst te doen glinsteren,

ze had dan boei dit goede, dat ze ook harerzijds teil tegen teil gesteld

bad. en veeleer m die wilsenergie dan in beschsving et

middel ter redding en ontkoming had gezorl

leiders dezer geesten in aanraking komt. roell das ook terstond

hen van de oude hatelijk h«i<i i -n" niets meer te hespen

Ze gsau i ii mede. Bom halen ze de schouders vee

Maar ze begrypen het. dat ge zijt zooals ge zyt, en denken « m u

hard te valk

En omgekeerd il • erkend, dat vooral de Gert:

menig opricht door der* - denkbeelden zich voelden toegesproi

tedeslinalie eenmaal bet wachtwoord, waaraan ge de I

ii onder all*- overige I .voorbeschikt" waa
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deze pessimisten schering en inslag. Mei een heel ander bev

ie ioo, maar geween aan beide waa dan toch de .ing, dat

uuttisch apel ran den vrge-vrilsmenach ia, maar dat er een

hongi> nacht «!<*. r bet leren gaal, dia den gang van hal leren beheeceeht

waar van den anderen kant de Gereformeerden de meeste ergernis

hadden gewekt door hun absolute belijdenis ran de verderving onzer

ir door de tonde, en de gevolgen der zonde in erfzonde en ellende

steeds op den voorgrond stelden, daar moest
I rraaaend

aandoen, thans uit geheel anderen hoek, soortgekjke erkentenis van een

ellendig) heel het leven beheerscht, tegen de mannen

ng te hooren bepleiten. We zeggen : soortgelijke, want geen oogen-

Mik wenechen we uit het oog te Ie Gereformeerden en de

peatimbiten met «i. r-. lijka bennen ieei geheel anders bedoelen Maai « 1 1

r

waar <le mannen der verlichting ons als obecuranten

hadden gebrandmerkt, omdat we bn opkomende wijze van zien op grond

van Gods Woord weigerden over te I thans door bon tegenstanders

I aangetoond, boe jnial onze naaawfn veelmeer dan de hunne met

de historie en de feiten in overeenstemming ia.

Al moge o levensbeschouwing der pessimist* _raan veld te

uen, ja. ook al moge ze een tijd lang heerschend worden, aoej

aan geen • ..mi. rh.vm. ..f /.• gaai atmfci w.-.-r voorbfj Er w.nlt nog

te veel d menscli

zwartgallige zienswyze duurzaam de geesten usten zou. Maar ook

al gaat ze dan onder, ze zal dan toch aan de Moderne levensbeschouwing

r altoos een knak hebben toegebracht, waarvan ze zich nooit geheel

zal kunnen heratellen. En gaat men nu <ht verloop na: eerst de periode

van i^enaamde .gezond verst iet de bravo-Hendriksthe.

daarna de periode van de mannen der voortgaande ontwikkeling; en

lerde periode, waar we thans aan toe zjjn, ook deze levenalieachouwing

gewogen en te licht bevonden door de peatimitten, dan kan de uitkomst

ti geen andere zyn. dan om ons te versterken in ons allerheiligst geloof.

en de waarde van ome belijdenis in te helderder !>• ht te plaateen. ZeUa

I aan het leerstuk der «gemeens gratie" nauwebjk* meer

gwuv-lit II. t werd di noajli dn bdankaaji m.-t wêêê wasudaj gekeurd

u hadden er nimmer van gehoord. Kn nu Mijl m achteren,

.gemcenc gratie", in verband roet onze belijdenis van .zonde

en ellende", niets minder bedoelt, dan om een dar grootste raadaelen van

leven op te lossen, en het ons •

«ren. hoe in onze saaroleving

eenerzgds zoo diep bed> I en moet woelen, en hoe toch anderctyde

liezelfde saaroleving zoo namelona veel ia, dat ons boeit, dat on-

'haft, en ons ntitnrfhtHJfr geluk amalrftn doet Zonder da l**>y—***



dar «gemeen* gratie" doet uw betrek keljjk geluk u over de zonde heen*

mmkm • i. ;.i.i.«i.! tm benei rasj warnet m aBasns i \.»-r da rmngdt

lag itrem HU •! • balgaasJi benM p dan rin « nel parmagan mi '*•.//,-

te erkennen in baar volle waai

\ i

Oslosslag fan Room*rhe zijde.

Wat «olim w*J «••» M||N' !• da w.t soada f Dat >Q

arra. Ja Ik kanda da aoada atol dan door da wat; vraat

ook had ik da bagaarttjtkaid nk« f.w.un [aoada U «O»).

iadtoa d« «tl ni.l «aida: Oö uil atol bagaaraa.

aannaai 7-7

Reeds in den aanvang dezer uiteenzetting is er de aandacht op geves-

tigd, boe ook de Roomsche levens* en wereldbeschouwing, ten opzichte

van bei gewichtig vraagstuk dat ons bezig houdt, een eigenaardige positie

heeft ingenomen. Ban positie, die wel, vergeleken bg * actische

ting van het gezond verstand of de speculatieve richting der w$s>

geerige scholen leeraart, zeker niet weinig beeft, dat ons aantrekt, maar

i daarom niet de onze kan zyn. De geleerde scl> it heer

Bensdorp, van de Congregatie der Redemptoristen, is in de Kalkt»

DL < X p. 23 \ «Tzet gekomen tegen de teekening die we da

van de bedoelde positie gaven, en hij deed <lit op too n-INrlijke wijze,

dat we nog steeds uitzien naar bekwamen, vrgen >. mits dan

niet in de Heraut, het door hem geschrevene te beantwoorden

tui kan en mag 't de heer Bensdorp de qoaestie heeft

rtrehracht op een terrein, dat een mdriiwn m de historie

iagpM n een wikken ran dt kennen van bat dngsai BGndMknaJa' maakt.

als geheel buiten den kring van een populair weekblad 1

thans reeds een kort woord van protest veroorloofd tegen de klacht van

den beer Bensd< wy de Roomsche kerkleer onjuist zouden hebben

voorgesteld. el nemen we oj. aan. dat een Roomsche

zoomin ooit thuis zal gevoelen in de voorstelling onzerzijds van de leer

s#ner kerk gegeven, als wij < ah misten ons vinden kunnen

stelling door de kundigste en scherpzinnigste Roomsche theologen vaak

van e Gereformeerde Itelgdenis gegeven ; maar dat verschil

rechtvaardigt nog de aankla< «lat de voorstelling formalitet

i is onzerzgds op ernstige wgse gepoogd, om ook
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insche wereldbeschouw ing volledig recht te <loen wedervaren.

offtcieele leet k letterlijk afg«

de /in dier kerkleer nader te bepalen \n-l. wrwezen naar

ike uitspraken van IMlurminus, (laat het nn aan te zeggen, dat daarom

de Roomechê leer niet juist door ons ia voorgestel*!
'

•miei-scheiden te worden. Wat i- •omache leer

tuurhjk niet wat deze of die Roomache leeraar uiteenzet, maar alleen

gene wat officieel door i is vastgesteld. Maar naast die sobere'

vaststelling, h alleen over <le hoofdpunten nitliet, Ux>}»t historisch

een Roomsch-theohigische toelichting ook van dH dogma, <h>

verschillende phaaen doorloopt, die Lij ^ugustinus nog eenvoudig

Hsiet / 1 « h brseder begint te ont|

ach» ilijnd wordt) sn ook na Thomas nog allerlei wijziging in de

voorstel Dg in de bepaling Ie lioomsche

polemisten. i mei «leze nad* hting van hei dogma bezig

dagen toen bei Calvinisme invloed won. Bellar-

minus vooraan. M lame tegen de door hem gegeven tooi

in de lioomsche kerkleer, dsi <le tegenstelling onzerzijds i

>ch beeft keld en vastgezet, an bel was daarom dat we.

tze genoodzaakt, ons aan de iig van Bellannmu- bis*

deze gedragslijn min juist /on zijn afgebakend, vermogen we als*

nog te zien. Of wa> talige» Paus

is zelven aangewezen om in bet t'ollegium Romanum de (ontroven*

subjectieve element is bier noch aan de zgde der heeren I.

aan onze zgde geheel buiten te nmers onze gea.

!

I zal

niet beweren, dat de breed h hem van dit k<

dogma gegeven, in al haar deelen en termen, laat ons zeggen, reeds van

dagen van Augustinus af gegolden zou hebben, of ook als kerkleer

lichting van ><>t alzoo ook

ier onderscheiden worden. De laatste ia altoos voor zeker deel

••ctief van karakter, en mist diensvolgens algemeene eenparigheid. En

•ver bet ons er om te doen was, om uit dogma en toelichting

lioomsche levens* en wereldbesebouwing I hasj het weer

anders, of onze blik daarop moest wel een andere zijn van

iirsleerde dar. Roomscbe k n reeds werd aange»

venzoo van de Calvinistische levens* sn werel-

uwing aan Roomache zydc vaak een voorstelling te vormen, die evenzoo

•ns den indnik maakt, van verre I I «urtrekte ohj.

*te glas > -.1 kleurt



Bon il?* op • ••ii enkel paal ii nadei noen* bieeelToerJg betoog», weerenet

uiteraard de kolommen van dit blad geen bestek bieden, tegenspraak 00

reed» itnfimhjjk

Zoo de neer Benedorp op bbt. 56. dat door ooa ten onracbte

ooderacheiden lou zyn finsichon bet leootn en de natuur dea

en dat bet niet aangaat, met ona te stellen, dat de sonde 's

weeën ongeechonnVm bet, maar sgn natu

leerde schrijver dit

i.-r in. rL. ii we op de aangehaalde woorden aan, dat yper

tot onrechte weeën ondertcheidl van natuur Weten en natuur /iju een

.11 -I./.IM. laak De Boodeenai beefl fit selJ gevoeld; went root ee>

• huift hij al apoedig de werking <!• ir in de pUata;

ecbrijft de zooeven aangenaaide regels: .Door de sonde is wel de

natuur dea menechen in haar werking (dus niet de natu iar

eafow) gewijzigd ; maar 's menecben weeën is gebleven wat het was, en
zal «lit i. lijven" enz. Een weinig verder D Satan

van den engel onveramh rhjk betselMe, alleen maar zyn na

kaar werking betreft (dus we«l stoor in haar se) baar

tegendeel omgeslagen". Nog een weinig n veranderd H
niet /ijn ('smenschen] weeën ; maar de werking van zijn mi-

men in deze drie zinsneden bet woord weeën voni

de plaats, dan btjfl pnejes hetzelfde I bewijs: dat

weeën en > n, waarin Dl Kaypet dit laatste wo<>

gebruikt, precies hetzelfde heteekenen. Tegen* weten van een

ug staat dan ook m maar staat het aceidenteete,

eallige, bet Inkomende hul juist gesproken, als hy ge-

schreven bad: door de sonde is 'smenschen weten o

xentiëele, maar in bet arridenteete gewijzigd Doch wat hij nu

mensch. naar zijn weeën ongeschonden, is naar zyn natnu>

dorven geworden", is contradictie.

«N.k in het oog van defl heer Bensdorp ongetv

der helderste Roomeehe dei /e eeuw, stelde intneseli

hetzelfde onderscheid, dat wij aanstipten lin • rklaart tocli

matik V. 870 (2* od alsoo wezen en natuur eaketjjk beU»

zjjn, worden se nochtans natr het begrip in zooverre onderscheiden

:.:, .«,.• eAtonnnk ik bel beginee] ram setio netener noemt, onderwijl mm
voord wezen in de eerste plaats het beginsel van het tijn

denkt". Juist zooals ook wy op de werking de aandacht vestigden

onderscheid rnoochon weten en natuur voelbaar te mak-

het wel volkomen juist, dat we van .de werking der natuur" spraken.

Ion. .ii.i. -h tMapofi eenheid een nttanv on wenen niet te talon trii|«|wn

maar het is niet alsoo, dat in d. taten het woord notuur door

woord weeën kan vervangen wordt uggegaan
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substantie alt de eenheid van natuur on weien, maar de werking van de

,ur I- ni<

fjfnde. de natuur is de **» kwijls, men op de tegenstel-

ling van het .->»• en van de adie bomt, mag men die beide niet dooreen'

warren. Wanneer de heilige apostel Petrus «lat „ons de grootste

en dierbaarste beloften geschonken tgn, opdat wjj der Godd<

deelachtig zouden worden," zal ook onze geachte opponent wel toegeven

sjmb merroor niet zou kunnen noch mogen -

lelijkeu wetens zouden deelachtig wordt h Ie leer aangaande de

Vleeschwording komt bei op soortgelijke onderscheiding aan. En al gedoogt

de orde van ons betoog niet, om in een studie over de gemeene gratie

•ele bewijsvoering voor het Gereformeerde leerstuk van de

sonde in te schuiven, toch bujven we onverzwakt de stelling handhaven,

dat het meuschelijk wezen menschehjk wezen bleef, maar dat de natuur

des mmmeheo z«h. pi •.:..
i i i» rstdotfeu geworden, «lat tBeso wedsBje1

boort»'. «I. i. het levend maken van den «loode (zie Romi l:17)dh v»t«I. rf k.-ert

uzoo sta hier nog een kort woonl eest •!•- "pm.rking, dat bet m«-t

genoeg is onderscheid te maken tusschen hetgeen tot de sfeer van 's

schen natuur laboorde, en hetgeen b lag, maar dat onder-

scheid moet worden gemaakt tusschen de jfht !• huitentMtuuri^ke

en de bovennatuurUjkr gerechtigheid. Onder natuurlijke gerechtigheid

wordt dan door dr Roomsche Godgeleerden verstaan, dat Adam, ook zon-

der het donum euperadditum van de iustitia origimalis -nder de

•ngewone gifte van de oorspronkelijke gerechtigheid I uit /ijn geschapen

loor strgd, tot gerechtigheid had kunnen komen raard I «uiten

aar, om ons zoo uit te drukken, met geen andere hulpe Gods

gewone hulpe. die het schepsel altoos behoeft BuUenmatuuHifkê

gerechtigheid heet dan, dat deze gerechtigheid hem bg zjjn schepping In-

gegeven was; zoodat hg te tonder strgd kon in «tand honden, onder de

gestadig* inwerking Gods. En bovennatuurlijk heet eindelijk die gerechtig-

beid, die baar prikkel met m den men* h, maar mt 0od heeft, en om
i oorsprong verre boren de natuurlijk.- gerechtigheid uitgaat Hoe

scherp beujnd nu deze distinctie, met bet oog op de later hieruit II

kelen dogmata van .kerk" en .verdienste** ook van Roomsche trjde

moge ontwikkeld zjjn, ze gaat uit van een val* h dualisme, dat door ons

in den wortel bestreden wordt We weigeren op ethisch gebied

heiligheid of eenige gerechtigheid te doen geiden, die in den

een element vreemd san zqn natum komen. EUte bijeenvoeging in

mensch van een natuurlijk en niet-natuurirjk element, w co i

lienisch, en op etnisch terrein is voor ntechantsche verbtoding geen
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plaat*. Ga kunt een plant, die op «1« plek waar ie «Uut, schraal npachieten

en straks allicht verdorren zou. teer zeker door het toivoogom van meet,

door besproeiing, door Itesnoeiing, door reiniging van inaecten en wo*

planten, enz. er weer bovenop helpen, «lat ie tiere en overvloedig»

voorthrenge; maar dit alles bujft binnen het perk der plant-natu

op dat allee ia die natuur aangelegd. Het behoort tot haar natuur, gevoed

en gedrenkt te worden, en de r«

wat tegen haar natuur imlruiacht. Ku mm nu ook ia al wat den menaeh

van Godswege toekomt, om het doode en dorre in hem te doen opleven,

hem te sterken, te voeden, te drenk*

lgkate n doen voortbrengen, niet iets dat buiten hot p«rk zjjner

maar m overeenstemming met de ordinantie voor smenacnen
ir in de schepping aelve gegeven. Wat dat perk te boven of te bn

_M.it. i. t „ snea Banene lal aal atync amkei Dal ook unimijjds van eewen-

natuurlijke krarht en genade gesproken wordt, ziet dan ook alleen op haar

onmiddellijk karakter, m tegenstelling van het middellijk karakter van

kracht Gods die dooi mr als instrument a , deswege h«>

zakeujk in verband mat «Ie verdorvenheid mr. In dia aan /

en aan haar God ontsonk ir. «laarin kan geen 'loei ge*

dan door een daad Gods, «I mr gaat, en van

I. uit. 'M af ink«»mt Ku dan ligt daarin zeer zeker dualisme, maar «I

door de sonde. Doch wat we weigeren is, dat dualisme reeds t.

schepping zelve term. len.

De schepping zelve van den mensen naar Gods beeld bepaalt in heilige

voor welke gemeenschap met God, voor i h opnamen

van welke Goddelijk»* krachten, foor In en van welk einddo»

menaeh geschapen ia, en op dat alles is zgn natuur aangelegd. I>n

is die natuur niet genomen geïsoleerd van God, alsof de mensen, Gode

schepsel, ook maar op een punt van zgn weg, geroepen of bekwaam ware,

iets uit skhselven, bam »m, te zgn, of voort te brengen. I

deel, juist krachtens de schepping naar bet beeld Gods.

• igen natuur dea menecben uit God, door Ood en tot God ai

wat hij ongenhlik ook maar te denken of te willen, dat

uit 7i. h/. lf tegenover God o d zou zgn, is de zonde z»

want het ia een dualisme invoeren, dat met den organischen samenhang

tueacnen God en dan naar zgn beeld geschapen mens-

strijd is. Zelfs in de bangste volkomenheid, als eenmaal de heiligen, van

alle vlek en rimpel vrij. in onverliesbare zaligheid en he«

starren aan In-t uitspansel sullen Scl

ti de Schepping passief en actief gestelde perk I minier
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nr <>\, rrsi -hrndt. maar zal alleen bet uitentte Tan dat perk bereikt zgn.

ujner natuur

want jui-t op bet -il van krankheid door medicgn, is zgn

ur aangelegd. Doch al geven we nu toe. dat we staande in den staat

n natuur, het raedirqn der reddende genade, niet alleen met

opzicht t<>; zgn ommiddettjjlton oorsprong, maar ook met bet oog op

akte natuur, eensdeels 6Mi/eMnattnn leels ooiwwnstnurlijL

mogen noemen, hieruit volgt nog gennsrinw bet recht, om g<

scheiding reeds hij en in de scli- /elve te maken. De Scoti-

iets van voelden, hielden daarom dan ook steeds aan de onderscheiding

vast, dat de .oorspronkelijke heiligheid" aan A.lan. I u schepping,

maar eerst daarna zou gegeven zgn, en bal is* lehatp hezieu. alleen

spronkelyke heiligheid" vaa Hales bet eerst ais

onnatuurlijk" gequalinceerd is. Of Keiijk Bonaventura het mt. Irukte:

t schepsel gewgd wordt t..t een tempel God> nlt

aangenomen, en als kind aanvaan I wonlt. <lit ii aas, toevoegsel

schepsel dat boren / ur tutuaat ihoc est supematurale dompleinen-

•

•gen dat denkbeeld van het „complementuin" (aanvulsel), dat

er het donum iny srarfrfrfhHii (bggevoegde ga\> in tegenstel-

ling met de pura naturalüt (bloote natuur), geworden is, keert zich ons

verast. Acht de heer Bensdorp het ongeoorloofd, om uit het beeld van den

•gouden tengel'' te veel af te leiden, wat hluft is dan toch het duidelgk

en onomwonden uitgesproken beweren <iat te onderscheiden valt hsjschnn

hetgeen God. naar irhfinpinfsordinantki, den mensen als natuur toebe-

deelde, en hetgeen Hij hem bovendien fffjumh uit genade door boven*

natuurlijke of buitennatuurlrjke toevoeging. Hetgeen wg alleen met opzicht

«Ie hy*»'—**»»" en geschonden natuur Mrjden, wonlt hier dus wel

srhepping wordt, nadat bet Thomisme het Bnotismw terugdrong, en de

spronkelgke heiligheid** maar ilgenmwn als een aan Adam terstond hg

Zijll Hrhe|»|i|tltf SnnSVSji U'-n-.| \\.r«l u'e.l.i. ht ..||«|er-« -heulen tllHH.h.ll het k'e.||

boven dit perk van bet natuurlgke, hem er door en vit genade aan tos»

hoe van Uoomsohe zgde erkend wordt, dat ook ds onpeathonduii natuur

lgke mensch zonder Gods hulpr met voort kon, overmits hg op bet ge-

stadig ontvangen van Goddelijke hulp en steun is aangelegd. Maat van

die genade is hier gaan sprake. Met de .mirspronkelgke heüsjhetd'* die

met os .1 m ii •«nr' »n l 1 1 i|k« najsjejH|nnjSjfl pi injsjsgsji %*.iv \\ • • r • 1 1 aswonMi
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' een gewone ondersteuning Gods, maar een batten )> /ake

.- tarok*, sagoessjg gave. De menach kreeg in de schepping twee dingen

van God l .r. met ai wat tot die natuur hoorde, en 8*. een

genadegift' m//ki lermeaoi nnturae. d. i. boven het perk dier nat

gaande, gelijk Alezander van Halea dit bet eerst lorandaerd

nu togen •In- •'..tnl.iiiutM- of bijeenvoeging zelve, dat ons venet ga

mr op «lic hoogere, I

welnu, dan behoorde die justitie originalia, d. i. die oorspronkelgke gerech-

tigheid, ook bij deze natuur in haar voltooiing en

justitia originalia, of oorspronkelijke gerechtigheid, iet* waarop ome nat

' waa aangelegd, een haar vreemd, haar heterogeen iets, iets dat botten

•ods beeld lag, dan blijft de i les menscheu ook

in sard en i hoogere genade ver»

.

iig, -ii blijft het dnsl '•imenschen hoogste •

Muren.

Ier mogen we intusschen ons van ons on«l< i laten afleiden.

ntJossjèo kun dU pont alleen in een afzon- k ter sprake

romon, waarvooi we kopen dal t$d m ssjéfssjhsid nog eens kozMsj aal

Than* lag dit onderwerp alleen in zooverre op onzen weg, als door deze

ven»- en wereldbeschouwing een eigen pad o .««lagen,

om hetgeen onzerzijds door de „gemeene gratie" n p eigene

wyze tot oploHaing te brengen. Neemt men toch eenmaal de onder-

aan, dat de „00

behoorde, maar bij onze natuur lujkwam, dan volgt hiernH terstond,

bet verlies dezer «oorspronkenjke gerechtigheid," op zirhzelve be*

de natuur des menschen onaangetast t alsof de Roomschen leeren

zouib'ti. <l.it daarom onze natuur beden ten dage p-

natuur waarin Adam, afgezien nu van de oorspr«m

geschapen werd Integendeel, zonder nu over bet wo.

willen twisten, ook zij leeren wel degel

natuur beeft plaat* gehad, dat de zonde van Adam een oorzaak van kwaad

•ns is, en dat dit kwaad door erfzonde van geslacht op gesla<

ging. Maar boeseer <lit ook beleden wordt, van een eig»

•ir. zoodat ze niets goeds meer zou kunnen voortbrengen, ook niet

het stuk van burgerlijke gerechtigheid, is dan toch geen sprak

makend goed nimmer, maar velerlei burgerlijk goed zeer wi • tegen*

stelling komt dus zoo te staan, dat wij zeggen: II- 1 verderf m onze natuur

smjdt niet alleen alle goed af, maar maakt zei» dat ze niets dan kwaad

kan voortbrengen, en bet is alleen de I
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gratie, die dit bederf st Ie burg*

tegenstaande bet uitkomen der ion- nog zekere

iit ter volbrenging van burgerljjht gerecht ii:

••o versta dit wel, alsof Rome dit aan dt j»*ra naturalia, buiten

•ds zou toewgzen, maar se bedoelt dan toch m

reatuurlijk terrein als noodzakelijk en onmisbaar wordt onder*

Stekt en die vanzeï beft uit de afhankelijkheid van het schepsel

al* BOOdamg

idersebeid nu taaaaban Itome's ziener

i- deel beider Mik op dai mensch ei

leven. Van zaligbeiil /een sprake. I

uging daarvan is, naar Rome's leer, de mensen krarhtens hetgeen

mr hem vergunt, ten eenenmale onbekwaam; daarvan komt eerst

sprake als door de bedeeling der kerk hoogere genade in den wil vl<

n Mik t..t ilii leven, !••! uien enkel op de maatscha:

onder menschen heet, dan is. in weerwil van de sonde, 's menseben natuur.

I en na den val in

sonde, daartoe nog xeer wel hol iiiii Vaak zal de zondaar in den daar-

1 onderliggen, maar ook zal hij overwinnen

versetujnsel m de wereld om ons been, ook waar all* bobt der

byzondere openbaring ontbreekt nog zooveel vriendeujks, hartverneffends

en edels ontmoeten, moet mt dia nog alt «Mts zoo rijke natuur des men*

srhen. ondersteund door I ke hulpe, worden verklaar. I

Tegenover die mensrheiyke maatschappij, gelgk men haar onder II

•medanen en Joden nog aant <lie werk bj onse

ur nog overig zijnde krachten, staat nu echter de kerk, als schstbe*

waarster irlijke genade, en noch op den enkelen mensen ,

menaebelgke maatachappg straalt ecnig honger I -lan

ajaaahaidan naast eUcandef Banan|di ia i.-l..l..k.- amateammpfl bofclai

hooger kracht, alleen uit de verzwakte pura naturalia werkende, en ander*

levensfecr. .waarin het licht der -tr.iali maar die dan ook

rk U'beerscl. n. «lie levenafeer is het leven honger

staande, naarmate het meer in elk opzicht het kerkelgk stempel draagt

gekaderd heel net persoooujk en het httiaUjk leven, vai>

f Kerkelijk de gilden van beroep en bedrijf. Kerkelijk de

inst en in had bat terrein des menscheJijkm
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leven* de kerk haar hemelache krmdiien en haar hemelache glansen

dragen«l rl bei dualisme, dat in de oorsprotikelgke echepping van

den mensen aanvangspunt werd binnengelaten, bier bjj bet einde

van den weg terug. Zoover als bet bovenu

urhjka, soo boog staat bet menschelyk leven in de levenssfeer der

kerk boven het menschebjk leven, d

eriU It dan eenerzgds dat leven der maatschap-

•

natuurlijke krachten tegemoetkomend bejegend, getoetst aan

maatstaf, moet bet toch andersgds in xyn waarde miskend worden, m

• teekenis heeft I

• t geestelgk leven in Adn

zyn schepping organisch één met mr was
; «lat de sonde de werking

•irganisch bestaan m /ijn tegendeel deed omslaan; en toen

.. i. twaah .ii-. assjad b wsj die intrad smmatJde de janannas §rtêk

om ds d >ng van dit verderf in dood en ellende, te stuiten, en ander*

sgds de particulier* genade, die het organisch bestaan van den menseh

weer recht kwam zetten, potentieel in de wedergeboorte, en « had*

k) voor een deel nu reeds in bekeering en heiligmaking, en eenmaal

voleiml in « beerlijkheid. I H< ntengevolge staat beide én hel k. rkelgk én

Uiitcn k «or ons onder ds inwerking der reddende ge*

nade. Wat eenenujds san burgerlijk goed en anderzyds aan taligmakend

goed uitkomt, aankan we beide malen aan de utf. rmingen one-

en we belgden dal 1

1

ij m heide *>< verheerlijking va igen

naam en de handhaving van zijn eigen werk tegenover Satan.

<loor verkrijg 1 van de eene zgn zelfstan-

dige beteekenis, eigen eere, eigen doel en best*

adanfdi met het kerkelgke leven ander è^aanettk fesichtepaal sjna>

nomen, als uit één bron afgeleid, het een op bet ander inwerkend, en

laatste einddoel op éénselfde wit. m dan triöarf van God tegenover Satan

•nnen we zonder aai

meerde zgde deze meer juiste blik op bet leven gealagen was. Door

spiritualistische eeiuujdighcid zgn velen ook onder ons. il op andere

wgze dan Rome, vaak in een dm bik knevelend dualisme venallen, en

nebben zich hooghartig tegen bet werk Gods in de wereld overpesteJd.

Maar -lu mag aan onze belijdenis niet toegerekend DH Duahsase mei ia

niet uit, maar tegen ome beujdenis. Bij het opkomen van het Cal

valt dexe enghartige nujding der wereld alleen bg de Dooperschen. maar

niet bg de echte Calvinisten te bespeuren. En nu thans het stof weer

van deae beujdenis werd afgeblazen, ia «imf^-Ttdr weer de ons ooref»
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ig weer van meer dan ééoe zgde de > i.et eeren én van

m ie gemeene gratie haar kracht betoond, theoretisch

i met minder practisch in ona optreden.

\ 1 1.

fnnneerd aitgaagssaat.

Oodor dcwolk* ook w »ll«n Mrttjds vorkoord bobboa te

d« bOfOOHmbodO» NM TlMMbM, do—do dn tlldM
vitmbo— on dor godoobto», oa wtf «vts ra aotaro kia

doroa dos toorao, golgk ook do oadoroa.

1:1.

De Oavafaraaeavmi kerkan. bekaden, • • «nf. >rm de Ban%i >« ihrift, «lat »l«»«>r

hetgeen voorviel in bet ra verloren Paradijs «onze natuur alioo ia ver-

dorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren woni

ka wel in dien /;

goed en geneigd tot alle kwaad**. Een staat waarin geen keer kan komen.

Van deie beujdenis nu kan niet gezegd, dat ae accordeert met onze

persoonlijke ervaring, noch ook mei red dal we eMsn in de S-lmft 1-zen.

I met onze persoonlijke ervaring, want ook hg van alle geloof ver-

rveeade mawehen, t»u wie en met geen weofegeboorti rakemm mojen,

die lieflijk aandoet, en wel verre van

liet kwaad te neigen, er veeleer tegen ingaat En evenzoo n*d \

we elders in de Heilige Schrift vinden. Abimelech schijnt zelfs Abraham.

•Ikotnen opgelost door de behjdenia der gemeen» 1 gm:

•geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot eenig goed** spreekt dan

hoe elk menech ach, buiten wedergeboorte, openbaren sou, als de gemsene

gratie zijn booae aandrift met in toom hield ; en de ervaring toont ona dan,

de mogendheid ,des Hoeren .de hoont natuur" achter de tralies der

gemeene gratie grootendeels onschadelijk maak» ll< t .onbekwaam tot een%
goed en geneigd tot alle kwaad** ie dan niet de uitdrukking van hetgeen
we in .den wedergeborene" vinden, noch ook van hetgeen we in het ga-

meene leven bij alle «dat wedergeborenen opmerken; maar de erkentenis

wat ui de aandrift onzer bedorven natuur

u
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onmiddellijk uit tou voortkomen, ioodrm God ophield door de gemeens gratie

Immmh aandrift t. tan

ag M ""•' .Waartoe dan die belgdeiüs van oase verdorven naton

int «Mik gy voor den feitelyken toestand

m ben, • !.. aam reftefeqjsaid oaaai Datum ioorhenen, m den u»

belgdenw is dan niets dan een goedgeexsebe onderstelling, die buiten de

werkelijkheid valt", wair nadenken leert ons wel anders. Vooreerst

••n er zich gedurig enkelen

kwaad aaajfcjd U afe wêë* !»<•« "-k doen Jndai staat bm t Baan ia da

historie. Davids handeling met Uria Myft, om niet uit te spreken, ach

k De k-* lldoedigbeid waarmee telkens, om een kleinen

nen rooven, twee, drie peraonen teg<

enische moordtooneelen hebl

• nd mannen n aa kinderen laf an ineedoogenloos neerge

sab* nu vnu bat kannihalisu Ule streken en van Dingaans

wreedheden met zyn eigen troepen spreken In «lat alles, aa

zooveel meer. komt Int „geneigd zgn tot alle kwaad op do

wy/ nu het gevolg, als ge mm* de algemeene verdorvenheid

onser natuur Mijdt? Dit, dat ge alle dese booze dingen dan toescli

aan een exceptioneele boosaardigh l in dese bepaalde menaehen, en mud-

ven, als veel I- Ie. boven h> rkent ge daarentegen

rdorvenheid onser natuur." in het gemeen, clan toonen èse stee»

beden u alleen, wat ir voortkomt, zoodra God ons loslaat,

ons san onze eigen natuuraandrift overgeeft, en ons «taf met de genieene

Krat ie in toom houdt. Ge verheft u dan niet. maar voelt by die -

lijkheden, wat ook uit i zoo voortkomen, als God u

tegenhield, en dit juist drijft u uit. om te nauwer de genade uws Gods te

zoeken. Ge ziet dan in. hoe de zaadkorrel* alle kwa. Iers

hart liggen, en boe bet verschil tuaschen mensen en men* h slechts daar-

uit voortkomt, dat dit boose zaad in het hart des éénen schuil I

den ander ontkiemt Dit geeft u een aa •voel vsn schuld, en

leert u danken voor de bewarende genade uws Gods

de Vluchtelingen-kerk ook wel eens een onecht kind tan Doop k<

teerd; en nu wilde de kerk niet, dat de eerbare vrouw, daarbij tegen*

woordig. in zichzelve overleggen zou, boe braaf zy en hoe slecht dat meisje

was, maar wekte haar op om in het gebed voor God te belyden dat

uitgebroken kwaad uit den gemeenschappeUjken wort* ude, en haar

eigen bewsring alleen uit de genade Gods was,

rest steekt in iets anders. Ook de wedergeborene is nog

volstrekt an de nawerking van zgn natuuraandrift af. Ook hij kan

nog zeer diep vallen, en ook al komt hem ni« . geheel

,it hij in zijn eigen /.ielsleven nog dagehjks op allerlei kwsad,
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Iient ge nu de verdorvenheid onzer

gedurig tot «.«'st.lijke wanli fel aan zyn staat

toelating van de geloofeverzek> ril., i i ll>

enheid. dan ie er i bange raadsel een oploeaing, en •

ine zonde Gods kind terstond met gebroken har

de*»- gemeens genade «ms roenoobeiyi lewannlot, hm-m». h.hjL. opvoeding,

ht. en looveeJ meer, als middel beagt, "in bet opwellend

kwaad tegen te houden, en dringt desweu» om ni< ik neer t

maar op bestrijding en tegengaan van het kwaad bedacht mi

eigen hoofde, maar in den •!

if iin.l.lijk geafl bet «lii aanmerkenjh reroelri] ia zyn

eigen burgerlykr «!• <i mensehrlijk'- lu flijklieid in andere

en personen beschouwt als de natuurlijk.- rrucht van

geheel verdorven natuur des menschen, noodzakelijk weer zyn

'i den mensen gaat zoeken: terwijl omgehaald) wil de sJfimMia
. nheid onzer natuur erkent, maar Mijdt dat God se door de ge-

meene gratie tempert, '*.k in het burgerljjk u'<»«l nu den n..w' draaglijken

staat van onze uiensehelyke samenle anders verheerlykt dai

zeggen daarom niet, dat het l> ver vader.n op de II

deze verdorvenheid onset natuur te bewyzen, altoos even

was. Met nann bobben we reeds vroeger opgemerkt, dat

hetgeen we in Gen. 6 : 5 lezen, niet een algemeene uitspraak is over onsen

i toestand door alle eeuwen, maar een 6flsoncfere m
vreeaehjke uitbarsting van het kwaad vlak vóór den Zondvloed.

I

'• lleere zag, dat de boosheid -!••* menschen menigvuldig

I bat kwaad toentci

Stegen, en dit nu •Irukt Moze* vlak daarop m dr/, r voege

«d der gedachten zyn* barton te allen dage o ffsswf l̂r boos

was." Deze woorden omschryven alzoo de srhrikkelyke verwildering, die

dost^ds was uitgebroken, doordien de gemeens gratie mak mi en

terugtrok. Blaar afgescheiden hiervan is de teekening die de hei-

apostel Paulos om m de eerste drie hoofdstukken van zyn brief aan

•me geeft van dien aard. dat we da belijdenis van oma
ak in /ichzelve geheel verdorven, stelligen eiaeb der

lige Schriftuur noemen.

int een i

it beeft, nia.w



in liooge mate gevaarlijk wordt Vaak toch ia geleera aan
:' ..!,»• _• •• .! :... • leggen ' v ' 1

' 1, ,)i ' * gevallen DMoaeÉ ui ikfaaolvoi]

niet meer hten van burgerlj/k goed in ataal was, maar

dans tyn geestelijk* onbekwaamheid alleen aag en doelde op onae oom
tigbek oa etste, ../,. pneeaVi ,../ |oed f- roJkfoofjai Bal beaüa dan, dal

goede werken alleen desnlke zijn. die uit oprecht geloof, Goda wil conform.

riek Man Qodi een nitotrekkeo Pol tl wdnnig goed wan éo mmmeb,

aoo erkende men dan, na zijn val Tolatrekt nam; eer neigd*

•n wedergeboorte, tegen bet geloof m. dong altooi op Goda wet af, en

had hij zjjn beate intenties nevenbedoelingen, die i naar

eigen voordeel of genot bedoelden. Op scheen men du«

kraaee uitapraak der Heilige Schrift over de verdorvenheid onzer natuur

te redden, en bet uorhtane teer verklaarbaar te maken, hoe er in net ge-

wone inenschelijke leven nog zooveel

deeren viel. Er aproot dan uit onae gevallen rger

lijk en gewoon natuurlijk goed op, alleen maar dit soort goed. van hoe hoogt?

betetharii ook root kei leven op dom aarde, •ehoot geheel t«- k-.rt alt bmo
in. t -i. aowwtgneld ee de hoogt beoienuning ma dei menoeh rolaande. Tot

«lat geestelyk goed, dat D • mg daarop meerekende en in aanmerking

kwam, waa de gevallen il. k u-aam, e w'oed

moest zaligmakende gena.t t. knip komen. Want wel erkende men
burgerujk goed niet tot stand kwam buiten God om. Maar do kalpe <»ods

daartoe verleend, waa niets andera dan die Gou* {jetaad,

alle schepsel onmisbaar ia. Gelrjk ge niet ademen fa noot het

leven in u riestendigen, zoo ook • geen burg*

krteM moest uw natuurlijk leven «Iragen en bestendigen.

Deze, in den grond Roomoche beschouwing, 1<

dat de menach ook vóór rijn val, het zaligi goed (alsdan ge-

naamd: de oorspronkelijke gerechtigheid en heiligheid) alleen bezat als

een genadev toegevoegd was aan hetgeen van tri

sgn natuur lag. Kr werd alzoo in den eermtgeocnapen menach een tweet

gesteld. Hg had vooreerst de hem als menoeh verleende mmucMfflo*

natuur, met alle krachten en vermogens die van die menschelyk< natuur

. . .

zjjn natuur bjjkomende genade, en dat waa de oorspronkelgke gereel

beid en heiligheid, het ware geestelijk en zaligmakend goed

twee school dus een goed. In de menschehjke natuur op sjah;

bekwaamheid voor het burgerlyk-aardsrli<

loonde genadegifte de bekwaamheid voor het geestelyk-zaligmakend goed.

Twee sferen, de eene aardsch, de andere hemelsch, en voor de aardsehe

sfeer. oV non* »i. lijk. aatnv aki opodonig; harwgl morde bmmkHÊm êÊèêê

alleen de genadegifte der oorspronkehjke gerechtigheid beteekenk bad.
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•len val de oorspronkelijke gerechtigheid te loor ging. ontglipte

daard<H>r aan den men.«*ch <l«- gOOStflUJko U-kwaamheiil POOI !»•- 1 /alurma-

I goed, en die kon alleen door bovennatuurlijke genade in hem hersteld

In) daarentegen behield, was hetgeen qjn menscli

och droeg en venu- Bit wel gaf men toe, dat ook

deze krachten der tnenscheUjke natuur niet zonder kleerscheuren ui'

steling was gekomen, maar die verzwakking was dan boek heel iets

snders dan de algemeene verdorvenheid, en zoo kon uit die verzwakte

ur nog teer wel her klaard worden, en bood dese

/wakte. maar dan toch nog op haar beenen staande menschelyke

• en aanknooping'* .ituurlijke genade. Niet alsof

daar de rlijke genade uit ka B. Zonder .helpende

genade" vermocht ds zondaar mets. Maar het aanknoopingspunt was er dan
•

nog - onderscheidingen meer aannemelijk gemaakt nebben maakt

loopt langs deze Innen.

De beoordeeling nu van dit standpunt hangt aan de verhouding die we
stellen tusschen het fessen en de natuur eenerzjjds, en anderzijds tus-

sohen de matuur en het bovennatuurlijke. Verstaat men onder nefnnr des

menseben hetzelfile als het feese» van dssj mensen, dan stemmen ook wy

dat de zonde het wezen van den mensen onaangetast heeft gelaten,

en dat er alzoo van een algeheele verdorvenheid zgner natuur inu in den

**ese» genomen) geen sprake sou kunnen zjjn. Visa I nthersche

ver gegaan, en tegenover de Lutherschen hebben wy,

formeerden, steeds de stelling verdedigd, dat de zondaar niet als een

is, maar mensch bleef, zyn roonecheJyk weien behield, en

»jn menschelyk wezen gered werd, en nog wordt Ook tegenovei

(•erschcn is dit onz<

iergeboorte herschepping en geen nieuwe schepping is. De zondaar is

niet een vennolmde boom, in welks wortel een nieuwe boom wordt inge-

schapen. Het is deselfde boom die eerst wild werd en verkankerde, en wiens

wezen nu van die wildheid hevryd eu do»r inenting tot het uitschieten van

nieuwe takken en het dragen van goede vrucht bekwaamd w<>

maar --ik wat het weien van eiken mensch in het byzoodcr aangaat Zal

een» elk kind .m God een witten keureteen ontvangen, en op dien keur*

steen een nieuwen naam, dien niemand kent dan God en hg telt on

naam Int innigste en bysonderste van zyn persoonujk wenen tal

staat tevens vast dat die nieuwe naam slechts dat eigen*

ken. hetwelk krachtens zyn schepping in
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.•:;,, bfHote wetes -•• legd was" JoImbbm n" ik kind rat <••-! een had

«mier won dan Petrus; Petrus een heel ander wezen dan Thomas, en

daaa eigen vorm van bet kindschap in deze drie apostelen ataat in onloe-

atikeajl rernend ml bei oon\> • -. iteurpel -iit God m bel lat.-n

geboren worden van dexe drie mannen, op ba weien bad ingedrukt In

zooverre du» geen verschil Bel weien van den menar). gemeen,

tueneeb in bet bijzonder hlyft onaangetast De diepet geva

zondaar büjft een mensen, en ia alleen als menecb redhaar. Ware

weten aelf teloor gegaan, soo zoo er geen verlossing, er ion alleen ver-

Awfajaj ra» tel éénen Maant sfn, om ten anderen naaneeJi m a|n plaat-

te stellen door nieuwe schepping. De uit4lmkking, dat we .een nieuw

bereid beeft, opdat wij daarin wandelen zouden", ia dan van Gereformeerde
zjjde ook nooit anders verstaan, dan van herschepping. Hetzelfde wenen

eerst gebonden in dood en sonde, en uu vrij gemaakt ten leven en tot de

gerechtigheid.

Maar juist deswege kunnen we niet toegev* »re#e*" en „natuur

hier mogen genomen worden als woorden van eenerlei beteekenie. Reeds

vroeger wezen we er op, da

t

ügc Schrift nok aan God een nat

toekent, en verklaart dat Gods kin I ..-Id.lijk.- n

wordt" |2 Petr. 1 : i verstaan worden, alsof wg deel

souden erlangen aan het weren Gods. Als Paulus zegt /ijn van

nature JodVt 2:15). drukt hij btSfinudt blijkbaar niet tjjn issssn

maar een bijzonder iets, waarin dit wezen zich uit. Xatuur staat

hier tegenover geest. En als in den eersten Corintherbrief een natuurlek

lichaam onderacheiden wordt van een geestelijk lichaam, is hiermede i

bedoeld, dat het natuurlijk lichaam alleen wesenlifk, het geestelijke lichaam

onwezenlijk zou zijn. want juist naar bet wezen erlangen we in de opstan-

ding hetzelfde lichaam terug, maar beteekent natuurlijk lichaam l

weten des lirhaams in een bepaalde gesteld h«ed « mzerzyds onderschei'

we deswege tusscben wesen en natuur, en voorts in nog eng*

tnsscben de natuur als zoodanig, en de natuur in haar bedorven staat.

Al* b. v. beleden wordt, dat we van nature „geneigd alle kwas
wordt biermede -bedoeld: .krachtens onze verdorven natuur"; en als er

sprake ia van .natuurlijke liefde", verstaan we daaronder, de liefde die

haar vonk ontsteekt aan de menscnelgke natuur als zoodanig.

Tueachen weeën en natuur nu onderscheiden we in dier voege, dei

weten uitdrukt datgeen wat ons menschTy" uitmaakt, en dat natuur aan-

• actie, de werking dn- uit dit mensch«e#» openbaar wordt De
•agens en krachten vormen hierbg den tusschenschakel, die wezen en
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iur verbindt. Deze vermogens en krachten staan gefundeerd in net

•essen van den mensen, en in zgu natuur werken se. Liefdo en haat is

éeazelM '. alleen de ééuc maal in plus, de andere maal in minus

kende. Het is dezelfde kracl naar God toe en tegen G
kan richten, weshalve ook de zond' -en apart iets in de natuur

ia. maar alleen een ommekeer van de richting waarin de krachten des

ischen werken, /e werken <>f naar boven, en dan zyn se goed, óf naar

beneden, en dan zijn ze kwaad. In wezen bujft de tong eén of

maar mj den ééns zal se tot een prijzen des H. . r .

n

geneigd zyn. by den ander lelfe onnadenkend en onopzettelijk in een vloek

uitgaan. Er werkt in de sonde geen enkele kracht, die niet by het wenen

mensen behoort, en ook mi de eeuwige heerlijkheid zal geen enkele

kracht uitkomen, dfo sid ras hal Paradjji si ia 'smenanhei nonen nomn-

deer inaar de richting waarin die krachten werken, kan tegenover-

gesteld zyn, en j
/<• richting <li. krachten, spreekt niet ons weten,

maar anni nnfnair.

'i moet ook hierby, om een hel«l. i inzicht te erlangen, boven<l> n n«>c

tnssehen 's menschep iJr, en tnaorhrin zijn natuur onderscheiden worden.

ii 's inansrihen weeën ingeschapen krachten werken toch onder tweeerlei

motief; eenersgds onder het motief van zyi mderzijdM onder het

motief van zijn natuur. Wie in drift ds kracht zyncr hand misbruikt, om
iemand oen slag in het aangezicht te geven, handelt onder bet motief van

zijn natuur wis daannt.u'.n sypullt-nde .Irift ..nd.rdrukt. 01 « hand

har v»-rzm;muk' uitstrekt, dost «!•• kranst van /iju hand nnriMsj losssj zijn

natuur in, onder het motief van zijn ik. Eend M "genstelhng mot
ons ik wordt het karakter van -Uuur U

inderen U belede i 1 van Hoofdstuk 8 en 4, dat de mensen

oorspronkelijk niet alleen .in zgn kennis gsostohjk, en in zyn wil gerechtig,

maar ook dat hij in zyn genegenheden zuiver stond," en evenzoo, dst

door de sonde niet alleen in zjjn konnis verduisterd m zijn sjfl verwrongen,

maar ook ouzuivet geworden is .in zyn genegenheden." Dese genegenheden,

deze niiigingiin nu 190 een macht, die van ons ik te onderscheiden is. I

als ons ik lydelyk bfcjft, is er toch in ons oen werking, die ons ik mee-

sleept Alt.*.* nffasl w. naat OS OOnO, "f naar dr and. n- nyU fa OOM
orrrhrlltmj dOM n>,,j,Hj l.r.iiL't bSWOOg; 'lat « rirhtinu' waarin OOM

Iers keere.

gemeene menooheljjko natuur op de byeondere natuur van d

persoon komt Dan toch is bot duidelijk hos ds natuur dos i
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en «rtil en huwlijk. die den anderen meer tot een bewogen avontuurhjk

leven neigt, hoe de natuur den éénen meer naar het overhelt

des anderen lichter naar hoogmoed dringt ; en dat aoo ook de natuur des

éénen hem pfflü rusteloos handelen, terwjjl die des anderen hem

hml doet ii. Üm n in e hauV ndi tmnsjhoU DU n /n" eferheUends m^ghnjm>

die niet ons ik 100 schikt en sjjn doet» maar die omgekeerd ons ik pogen

Op gebjke wgze nu is er ook in de gemeens menscheujke na «lm

de actie haar loop begonnen beeft, een overhelling. In den staat der

heerlijkheid zal dit een neiging, een overhelling, een sekere en vaste over*

buiging naar (tod zgn. Onse natuur zal dan in onveranderhjke heiligheid

iiarentegen is die overhelling van onse natuur geheel naar

de andere iyde, van God af. Bg de schepping, d L ui den staat der recht-

heid, was dese overhelling natuurlijk nog niet aanwezig. Adams ik stond

tegenover zjjn natuur oorspronkelijk natuur bepaalde de

tuig van /ijii ik. maar zij! «r een principieele wilsdaad, eens

ei rem kamm de richting n|sjsj nat—i btfnlej Bad ngn »A «!«• bnuhteii

van sgn wezen toen naar God gericht, dan zou zijn natuur t« nrtood de

overhelling, de nniging natu hebben ontvangen, en hiermede des

eeuwigen levens verzekerd zyn geweest Nu daarentegen zn i die

eerste principieele daad moe» God koos, gaf hij Im-rdoor aan zgn

en door zijn natuur aan de mensen* 1 mr in het gemeen, de bel

naar den tegenovergestelden kant, en die overhelling onzer natuur naar

het kwade is hierdoor zóó beslist, dat ons I neer de macht bezit,

om die naar bet boose overhellende natuur weer recht te buigen.

Doch biertegen in werkt uu tweeèdei genade. Ten eerste .de gemeens

genade", die maakt dat de ten kwade overhellende natuur met geheel

en al naar het boose doorslaat en het ik des mensehen er als in bedelft

ten tweede de «particuliere genade'', die door bovennatuu;

een tegenovergestelde overhelling in de natuur van den wedergeborene

teweegbrengt en voorts in .net lichaam van Christus" dese gewijzigde.

dese nerschapene natuur Uit een gemeenschappelijke maakt onder Christus

als ons HeoJi Doch on«i lijft het mess» des menseben als zoodanig

!> Bet is en bujft altoos bet ééne wezen des menschen, zooals bet door

God geschapen werd; zooals het in Adam viel; zooals bet na den val in

onse gemeen* natuur verdorven was; zooals )> Int verderf onzer

natuur door de gemeene gratie gerugsteund werd; zooals het in Gods

kind herschapen wonlt m GoddeUjke i> n zooals ien staat

der heerujkheid eens in een volmaakt beerüjke natuur zal nel

onvsjrliesbars kr.-»n



TBMMtEIXO VAK Dl ZOSDK. 67

\ I I I

Trmp' -r in- Min dr zonde.

n Jen lroor

Ik h«b n ook bolot ran togoo Mg U loodifoa; daarom

t> Ik o oiot iQagilaHo. hoor aoa to rooroo.

On. SO : «.

f staat ai

grat I vin . 1. ze gemeene gratie is «lehjk bederf der

zon< ••gelrecht in al wat mensen heet, en in heel de schepping

den einde toe, doorwen >lit heel .!•• historie beheeraüiende

bjjziet. kan • rkennen. óf hij doet te kort

aan 'm mensrhen achepping naar Gods l»eeld. Maar ll-Wben

/eker»» hoogte eenig in/i.ht te erlangen in da wi$m waarop dam ge-

au» gratie merkt ? Een zeker voorzichtig te stellen, en nog voorzichtiger

«den vraag, omdat wc met hau rborgen terrein dea

mystieken levens betreden; maar een vraag die ook zoo toch onder de

oogjen moet worden gezien. In elk geval is de quaestie die het hier geldt,

ui hooge mate belangqjk. Gemeenlijk boek tn-t-.tt li.t leven der w.

voor ons als onbeschenen m> m* van Boven, en te midden van

rheid en duisternis verzonken wereld bespeurt onze geest dan

. -il /irh over heel

Europa en Amerika laat spreiden, terwjjl de ander se inkrimp-

kleine kringen, «lie bet nauwer met de belgdenis van den <

en een derde deze lirht vlakken schier tot lichtpojaien saamtrekt, i

genade in elk roU en in elke eeuw, in elk geslacht en in elk persoon

kende; en schemerachtig door de donkerheid waarin het alles i

zonken ligt, een weerscluJD glinsteren! win de reddende, de behoudende.

«warende macht Gods. Het sou tonder die gemeene gratie allee als

met één onrnsttsndra atodsjrasnj e^eMoHan sa de M rafuJnkai Dal

het alles nog staat tot nu toe, en gelgk het nog staat, nog sooreel schoons

t«- juuim Imuw.n p»«ft, is iii.I ..ni.lat .|, SOBjiS m* 4 /.«« SJSJ « dl \l.»-k

niet zoo ontzettend, maar omdat Gods gaai eent gratie zoo Imogand ia.

Maar boe gaat dese werking der gomeene gratie nu to* >mliam

tig Abimelech van Gerar met Sara gefopt heelt, isjgendii dat Sara
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zgn mUr wm, ontstaat er gevaar voor echtbreuk. Abimelech had Sara,

ala oen voor bem huwbare vrouw in zgn harem genomen, en het pad

waa hem gèenVi mwillen* en onwetend ontucht te plegen met

wettige vrouw van Israël* stamvad» ia hei hiertoe niet gekomen.

II' t kwaad ia gestuit Kn «lat het (iod waa die dit kwaad stuitte, w<

ona op stellige wgze betuigd, in wat de Heere self aan '

. Ik heb m ooi; Met van tegen Mij te zondigen ; daarom heb Ik u niet toege-

laten, haar aan te roem ieder zal het toegeven, geen part

liere genade ten opxichte van Abimelech, ook al raakt dese daad li

van Gode particuliere genade in Adam en Sara zijdeling* u* alxoo

neiging, overnelling tot zonde, gil ben mtilrukkeujk verklaart, tegen

vaa de gelegenheid bereid. De sonde stond sóó sóó te gearhie-

den. Kn toch kwam se m- n se niet naar vond se beletsel.

Ze werd gestuit door God. Onze Kantteekenaren spreken het vermoeden

Abimelech plotseling onwel was gemaakt, krank werd, en alzo»»

van het kwaad werd afgehouden. Wat ons bericht wordt, komt hierop

neer, dat Qod m den eigen nacht, na den dag waarop Sara in Ahimelechs

harem waa binnengeleid, hem in den droom verschenen is. en hem het

verzinsel van Abraham, alsof zy zjjn snater waa, • heeft, en in dien

droom sprak God tot bem: m7Ae, gif sy* dood om der vrouwe tvil. want

sjj is met een man gehuwd." Deze woorden nu laten geen andere

legging toe, dan dat alle sondeluat Abimelech vergaan waa, en dat het

I waa die hem opzetteüjk dezen zynen lust had ontnomen. Kn dat «lit

zoo was, wordt nader bevestigd, door tweeerlei feit: l* door wat bei

wordt in vs. 4 : «doch Abimelech waa tot haar niet genaderd", en

wat we reeds uit va. 6 noorden, dat God zelf aan Abimelech verklan

boe dit vergaan van zyn lust Gods werk waa geweest Hij had het belet

de Heere, had het niet toegelaten,

is hier alzoo sprake van een rechtatreekache inwerking van I

den persoon van VI -leen, waardoor een opgewekte zondig nge-

toomd, een dravende sonde gestuit een voorbedacht kwaail

• ii wel wgtmm ras aai raeIrtatreetaHSM hmwritisig; <h« lognljjl op Ai.im.-

lechs sin en ziel werkte; hem /mlijk dood op sichselven terugwier

i

de ziel zjjn lust brak. Dit moest hier oenigesins breeder uiteengezet omdat
we nier uitvoeriger dan gemeenlijk in de Heilige Schrift, de werking der

gemeens gratie ona zien toegelicht en door God self verklaard. Ook is bet

gebeurde met Abimeleeh des te opmerkelijker, omdat duidehjk bhjkt dat

de gnmesne gratie niet ethisch toeging. Hiermede wordt bedoeld, dnt

weerhouding niet het gevolg waa van betere of vromere gedachten

God in Abimelech opwekte, geujk b. v. bij Jozef, toen Potifars vrouw bem
poogde te verleiden. Van zulk een werking op de consciènüe, of door de

conarientie ia hier geen sprake. Integendeel, Abimelech ia zirh ar bet
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minst niet van bewust, dal n% punt bad gestaan tegen God te

llii aagt b< mis harten In

gedaan", en bij vraagt kloekmoeii era, zult i

volk do»* ildbeaef is bier alzoo geen sprak*

niets van, dat wat hy wild»- l- _

g«weest. Tocli nu l • -

1 <iit zeer stellig geweest /i|n Dl II -ere zegt h«t

nadrukk b D belet ffM i»gen Mij te zondigen. " I)e werking

genieene gratie ging hier dm geheel ba persoonlijk zedelijkheids-

besef vun AbtmeJecfa om Wat plaats greep was geen zedelijke werking,

maar eea wookfswerking Hol «m God, dis net /.ijn almachtige hand in

leven van Abnneleofa Mav Bi hé /" 1 ingreep; /mlijk

lit brak en in zijn lust bhuahte. < >f <lit n
teekenaars vermoeden, door iawaBoodt aiekfta plaats greep, doet

oteehng naiid gebrachte krankheid is en Myft

i een machtswerking 1 op zijn persoon; ook al bly've het hierbij

-.hands geheel m liet midden gelaten, of irjj ODJ «leze krankheid te

ds gevolg van waan e oorzaken, gevatt.- kosala "f

I wel .Int <i«m! bon «leze kranklieiil <>nmi<irielhjk, en zoi.

tusschenoorzaken op bet lijf wierp.

As nu. wa.i nde belet «<T<lt. lezen we

ook elders in de II i staat er in Genesis H i Toen

zond Jakob honen, en riep R r Lea op Int reld feoi idde; en

baar: Ik ek awa vadera aange/ t jegens m%
is als gisteren en eergisteren; doek dt Qod mijns \

icylieden weet, dat ik met al mijne macht uwen vader gediend I

Maar uw vader beeft bedriegelyk met my gehandeld, en beeft mijn loon

tien malen veranderd. Doch Ood heeft hem niet toegelaten om mg kwaad

te dos».'' <>< ih was kwaa«l in toeleg om kwaad te doen

/onde was er, maar God heeft hei

heeft Laban niet toegelaten, om aan Jakob dat kwaad te doen. In gelijken

leien we in Psalm I0ft : 1

1

1 1 liet geen mensch toe hen te onder-

drnkken k bestraf rongen om hunn< /eggende : Tast mijne

gezalfden niet aan, en doet tngtien profeten geen kwaad," waar het «niet

toala' iet bestond in li-t rerbieden, maar m bol beletten, om zgn

gezalfd»- aan t»> taotofl Kn waar bet lii.-t BOf sleeht* enkele "p /irh/i-lf

«taande gevallen iHdt. «laar t.n.nt RoBMesfli I OM, tlut dOM /..n.l.-stuit.n.l-

king een veel algemeener karakter droog. Als er toch stoot, dat de

re God de heidenen „overgegeven heeft in et» mrooirdiaj tin", tor

oorzake van hun steeds verder gaanden af liter vanzelf in opge-

sloten, dat er een periode vooraf ging, we* l go «sof losliet, «sof
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overgaf, «o dos in zgn band hield, tegenhield, stuitte op hun weg, en

wan: vrrstokking en verharding, waarmede telken* gedreig

ia dan ook niet een positief inbreng, n m dt sjsj .ui opzet t

maar alleen een zich mui af meer terugtrekken van die genade, waar:

duaver hei zoo ergerlijk n van het kwa. omen w*

lang God mei zgn vleugels komt er geen verharding, en zij'

bewaard; maar trekt God zich terug, en wordt de door*, laf tonde

vrijgelaten, dan komt de verharding en de verstokking vanie!

weitenwind airand hei •

op atrand stunrl. maar ala hij ophou

af Ir homden. Zóó ala I

and naar -l- kimt en a zandbank m

ander achip niet strandt, ia niet omdat dit schip beier is. of omdat

zuiging van wind en vloed op dit schip niet w< aar alleen on

man im-t zijn rm-r ti .«n vloed wist on

leiden. En zoo nu ook ia het »«• zondig* drgfki

vloed onae oio! wü doen stranden, en op bol strand stuk zal slaan, is aan*

weaig en werkt op elks ziel, maar het m het sche<

belet En zóó h ! Boon n ome ziel tegen

wind en vloed fa opeens slaat M hart slaat

• •ui .11 oJbJA oebtorwoafio, on <l< onipbreok obooi n< 1 volgt njuwiooi lij)

Als dan ook As r« eht vaardigen klagen: Heer*, waarom doet Gif ons ran

mm »<<;/•" émmlem Wemnm uorofoJbJ Of mm kart, '/-•/ »>j i mmi ><r,r

mm? Keer weder om uwer knechten wit, de stammen uwe erfde*-

i

68: 17), zoo is hiermede in het minst niet bedoeld, dat de Heere opaett'

s$n <mgeloof en afval aonveiie en prikkelde; maar, heel sjxl

zun volk, zoo Hij het ook maar even loslaat, met onweerstaanbare zuiging

li. It naai het booze, en alles alleen door zijn stuitende oi

r.!,.|. goondo "i- 'il- bolling werd kegongea Ion !»•• klacht k..mt alaoo

hierop neder: Gj ns duaver door uw genade hadt bewaard

en in toom gehouden, en den boooen zin in ons hadt ingetoomd, waarom

hieldt < ig op ons alzoo te bewaren, daar »
I leiden moest

«en afdwalen van uw wegen en tot een verlaten van de vreeie i

naams? Nu ligt het in den aard der zaak, dat de Heilige -
ui deze

èoworowif fl genade bqna uitoluitend brj kindoron Oodi Hoeren vi

»-ii /uu urfdool hoaéoh ob afa i. ,90010004 gmftfto" ooofood als ooaugh.ik

bojjpraokl root osovool /• ingevioooAoo Hg4 01 ds portienliere genode Wol

we van Abimelech lezen, was uitzondering. Maar ook, voor zo<>

•re genade ia ingevlochten, draagt de gemeene gratie dan t

altoos dstaolfdc karakter, dat ze van sonde afhoudt, en in dien zin bewaart

roer het kwade. Ons resultaat kan dan ook geen ander
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sonde perst en dringt met de in haar tegendeel <*wMHmi echeppingt*

krachten, en - Schepp • dese door Hem in het crea-

tuur c* > o het creatuur in stand gehouden krachten, in de sterkte

uging en persing naar bet kwade Inperkt en l»n ••

werkt in het ganseh heelal geen enkel*- k m God

besteld is, door God geschapen werd, en d I van oogenbhk

stand wordt g> >r zoover nu deze fa van

geesteujken sard en in zgne redelijke creaturen zqu ingeschapen, is tevens

11 ••in de richting bepaald, waarin deze kro< I t. n ).< hben te werk

Maar dese bepaling van de richting is geen nstuurnoodwendigheid. De

sedehjke krachten werken n* i losgelaten steen

mort vallen, en kan niet nas wippen. Ben neet gat gevulde baflon

moet naar boven, en kan. zoolang dat gas werkt, niet naar l»-neden. Maar

op zedelijk gebi< door een roerpen beheerscht. en al naar

gelang die roerpen nnkl of rechts wordt "imjeworp*

laat ons zeggen, noordwaarts of zuidwaarts; ethische uitgedrukt: naar

uu- beneden, heilig of onheilig, tot deugd of tot zonde, ten

goede of ten kwade. Zonde is alzoo nut het ontstaan van een nieuwe

kracht, maar het richten van de scheppingskrachten tegen Gods bestel in.

m \ hting. In geen enkele zonde kan ooit een kracht werken,

*1 geschapen zou /ulk een kr

>

andere ontstaan wezen, en wie zou se geschapen hebben?

Ware het nu al/.- .od san deze krachten, na ze geschapen te

hebben, een zelfstandig besten bad aaaesen, ooésj /• voorlHi kwalen

u bestonden, dan zou haar verdere werking san zichzelve zgn

iten, en alzoo een geïsoleerde sfeer in de schepping vormen. Maar

is niet alzoo. Niemand bezit in zyn bloed, in zgn zenuwen, in zijn

spieren, en zoo ook in r-tan-l. ook maar één oogen-

één enkele krachtswerking, die in zichzelve kan rusten; en zoo God

hem te onderhouden, en te dragen, sou op hetzelfde

k van alle deze klachten niets meer over («staan. thn het

eens sterk uit te drukt, d islf heeft de spieren in de hand van

ue's soklaten onderatennd en gesterkt toen hun l*>oze hand de nagelen

leans' handen en voeten dreef; en wanne* f datzelfde oogenbhk

kracht aan hun spieren onttrokken had. M bui

deren hit alles is alzoo niet slechts toegelaten, in den zin, dat God er

niet tegenin is gegaan, maar dst het geschieden kon. was alleen doordien

er de krachten voor in stand hield.
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Hoe ontzettend bet dan tM»k /.tj om in te denken, toch is het i

• i ii-..! .. ii.c bbbbV il rolvooid «lm hm t Li.», hi-ii .ii. i|<mii i.imI f»--

tirhsptn en in etnnd gehouden werden, ook op bei eigen oogenMii

sonde geplengd werd Went wil koest m d« ll«

•i.iai een roentelhnf roor, slsoi God is snkek gevallen opnstt«'iijk t..i

sonde ssnport en prikkelt, en het derhalve duslistiscb ons voorkomt, sis

werkte de sonde zeUstsndig en uit eigen hoofde en uit etg< ten,

sa .iis u.,,. h. i <,.-i .ii. .Lu iettslsn«ngea Im/iu.t rsn «!••/•• bbbubji

Li.i. iit.n enmt dooi p kk. hog si boe btengsa skieet, om /. t..t ionuu is

ling, geen waarheidsopenbaring, maar alleen een medeuV
en de amalogia fidei eischt dat we al zulke voorst

Ugeu naar de opzett.

iets berouwt", dan eischt de amalogia /Wei, d; I nitleKRen nenr

• nbahngKregel : .(Jod is geen mens. Hem iet*

berouw» is geen versodering noch schsduwe van omkee-

l >ie methode is de eenig ware. Verhalen, berichten en mededee-

Ungen worden door de Heilige S »nse

menachelyke voorstellingen gezet, maar altoos moeten die voorst <

/uit ge t.>t <lcn waren achtergrond doordringen, vertolkt worden naar die

absolute voorstel li nu. dis ons in de bepaalde tcaarheidsopmbaring ge»

geven e Ins ook, als er staat: «Waarom doei Gy ons van onze

wegen dwalen", of ook dat ivid aanporde om bet reik te tellen,

dan is die voorstelling als menschelijk te waardeeren, maar moet se

tolkt naar den regel, dat alle kr .odes aojn, en dat de omgekeerde

Icing var krachten in de zonden der tnenschei Hem
kan worden vrijgelaten of ingetoomd

lierp genomen kan men dan ook niet zeggen gemeene gratie

. •uuiituurlijk" is. Ze is zeer zeker alzoo te noemen, in

i naar ons mensebehjk geslacht uitgaat De gevallen natuur aan i

zelve overgelaten, d. w. z. werkende met niets anders dan <

in haar gelegde krachten, en ooi t achten geen andere heersen.

>

«•lenende dan die van den gevallen mensen uitgas jjlsnel in

afgrond des verder» wegghjden, Er is dus metterdaad een tusschenéeide

tredende daad Gods. haar motief. LdeHyk maar onin

wilskracht van het ik vsn den mensen uitging, maar ze is hier onmiddel

. niet aan de heerschappij van het zondig ik en san de neiging der

zondige natuur overlaat, maar de zondige doorwerking door opzett»

kracht tegenhoudt en stuit Zooels de voerman op steile bergwegen weet
dat het wiel van zijn wagen, eenmaal aan bet rollen
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stuur verliest en in den afgrond wegslaat, en deswege een gieren sleuf

wagen laiiir/aam naar beneden ulijdt. />»> .*.k doet <;<*! het ifl BJJB gCJMSM
veet hoe het rad des zondigen levens, door niets anders dan

door de spil van het zondig ik m len mensch boheerscht, steeds sneller

wentelen tal, en in die steeds sneller wenteling heel den mensen verderven

ii den afgrond moet 80 nu remt God dat leven*-

door er de sleuf van zyn gemeene gratie om heen te slaan

>ken wil. In zooverre

geven we dus toe, <i è in de gemeene gratie een bovennatuurlijke.

onmiddellijke dsad Gods is, een ing n den loop van het rad des

aondinen levens, een handelen buiten bet ik des snmeenea om, bst doei

I. niet al t door den wil des men-

schen, maar zelfs legen vja wil in

Maar al is dit onbetwistbaar, wat den eersten aanstoot betreft, is haar

werking sis zoodanig in de gemeene gratie niet bovennatuurlijk /• lf- m
beeld ran het genoemde wiel is dat duidelijk. De voerman op de

.'en houdt de ijzeren keten \an <len wielschoen niet in zjjn hand. maar

haakt die aan den wagen zelven vast, en bst il de wagen zelf. <!>• bal rad

balei sneller te draaien. En zoo ook is het hier. Alle werking der ge

gratie geschiedt door in de natuur des menachen aanwezige krachten.

• rvlakkig beschouwd schijnt dit anders, Immers als God m dan een

liooze ki Ier laat doorglippen dan in den ander, dan maakt

op ons den l <>p dan één, als we zoo zeggen mogen,

sterker pressie uitoefende dan op den ander. Doch dit ia srhyn. Een sciujn

•ii daaruit ontstaande, dat wy den mensen ons altoos voorstellen als

kende zonder en bnÜaa Goddelijk, kracht Dooraiat men daarentegen

helder en klaar, dat den mensch werkende krachten, onverschillig

ie ten goede, dan wel of ze ten kwade werken, van oogenblik totoogen»

Mik dooi Ood gedragan en in stand gebonden worden, en terstond ver*

igd soudan zjjn, als God ook maar één oogenlmk ..phn-ld M ai anaW
steunen en te doen werken, dan wordt net duidelijk, dat de werking ge-

heel binnen de sfeer van bet creatuurujke. natuurlijk.' en zondige laven

laats ui dan aan daae kraehten sterker, in den

ander zwakker laat dom wetken.

waarheid hiervan gevoelt men het klaarst, als men lat op bei

11 geroet, waaronder God de/* laat werken, ook daar waar

tonde ais zoodanig gaan sprake is. Stal ar zgn twee menseben mat

iken aanlag. Neem Bilderdyk en ha dan
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..ti !;-!. ui dn mém •
• m hun -i». Kt.rhjk.it mêêê§ ooft aaden

(•werkt. tlan *\*—r «ioddolgke aandrift Kn toch, v*

• I. fi..n.|. ft v i'.U.j ! ' .il. BSJftV || 'I;. Ilil.l. fli|k ..ii- ii. il;, t . -ii <|i l..-tt.-kk>'hjk

aaar Uaine dirl ualstenschap van Da Costa. Daa ééoen krach

alsoo vaal sterker door God ingedreven dan daa anderen. Een lamhymiJ
dat xirh op allerlei terrein herhaalt.

Denkt u mi zulke menschehjke krachten op bat kwade gericht, dan is

• iiixNlijk. Ii<»e in een vorst als Willem III en in een vorst ais Napoleon

gelgke aanleg kon neeteen, om te heersenen, de wereld te veroveren,

en door wapengekletter xgn wil door te letten, en hot •• gelQk-

--.ri.j. kfaehl in aan tfapalaoi saó kaoaalooi kan morden ka^sjatea, del

lil

ingetoomd en geleid, tot een aegen voor Europa kon worden.

Hoogmoed ia de in aonde omgekeerde kracht der zelfbehecraching. <

uzen geest n om ons ka-

rakter, ome persoonlijkheid, de eigenaardigheid van ons wezen te hand-

haven, en h< lat uit ons kan stralen, zoover magebjk. Hem ter eer,

loco brandt laa zondaar daarentegen slaat deae mensrheujke

krat-h t in haar tegendeel om, en wordt trots, hoogmoed, hoovaat

leze sonde werkt alzoo niets andera dan een heilige kracht, die

ons insrhiep. en >na menseheujk wenen behoort, maar dh uu door

den zondigen menaeh averechts gericht » sj m haar t«gem ouerpatmfrfe wer-

king wordt aangewend. Zoo leeft dan de sonde en de hartatorht van den

hoogmoed in ons op. Maar evenals er nn buiten zonde verschil in graad

denkbaar is van de intensiteit, waarmee deae kracht ten goede zoo door*

werken, evenzoo is er verschil van graad denkbaar in de intensiteit, waar-

mede deze zelfde kracht ten kwade doorgaat. In Pbarao ia deze graad van

intensiteit op het hoogste en tot op het uiterste doorgegaan, heel anders

ilau hij IJ. zin. den koning van Damaakus. Doet God uu deze in

siteit sterk doorgaan, dan breekt de aonde schrik k- maar o

bindt Hij deze uiten- laa blijft ét sonde matiger in haar wei kingen.

Naar gelang nu dia intensiteit onder zijn Goddelgk bestel daalt of kl

kluut of .huilt .Kik de werking der gemeene gratie. Als de kettii

hangklok breekt, snort opeens het uurwerk met een ratelend gt

maar zoolang er een tegenhoudende werking is, gaat de loop van net

uurwerk langzaam, en komt eerst in het eind, indien I >pnieow

wordt opgewtaiden, op lift dood.
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!><»upersche Oplossing.

Ik wo#i ra bra v«rx«k*rd in dra Hrar* Jmos. d*t grao

dtag ooratn i» ia sichxalf; dra die raat i«ta ooraia U (ga.

dito u htl oonio. Bos. 14:14.

«K»k de Dooperechen nemen tm ..j./i.-hte na het vraaajatnk «lat om
«eeneigen standpunt in. Voor ban üg( M. als zooda

>»ooze, :i onrein a] wat mt <!.• wereld koent,

Ie levenssfeer der wereld be IN de • I die in desa

afce --reld haar ambt uitoefent, wordl du -n tengevolge als on:

>vd. en t van God, dat een geheel nievw, h-'in.-U-

h

neen heeft, zou zi« h in hemel-

indien het aan h- «ambt kracht en tij.1 wijdd. l

.•ling va is staat buiten en tegenover de wereM. Hij haafl

naar mag er Bah niet aan geven. En zoo trok gehe.1

de beljjdenis der Dooperscm n op in pari Ren ten leste saam in

stelsel van de dusgenaamde „Mij- i de öva dat een

wedergeboren manaah in de w< tUm de d bmmsI

met alsof enkel de wereld in slechten z< jdaa

ook de apostel ons to. lat we de wereld ajef laflon

i • f hebben", en geüjk het nog onder alle Christenen als zetregel geldt

de wereldsche manieren en vermakingen uen mogen; maar in

«üen volatrekten zin, dat onder „wereld" geheel de levenssfeer der wei

heel het natuurlijke leven werd verstaan. mt dien hoofde als V

van God ook het rochteraiabi, hurgenneeeterambt en zooveel meer mijden

moest Dat altegader waren wereldsche aangelegenheden, en daar had een

Doopersche standpunt, dat nog in menigen kring onder den Gere-

denis der „geroeene gratie" steeds u ddaa dar kerken geleefd

Doopersche leer van de n>

natmirlgke vrucht van het dualisme, dat door de Rooaaaebe

Dooperachen niet alleen stand hield, maar oog veracheri

zelfs onder de Lutherachen bleef nawerken, en dat alleen van Gent

meerde zijde principieel overwonnen werd
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t gevoelt men het duidelijkst, als me» let op de beteekeni* van

exorcisme, of de dnrvsJaamerinj II

geestenwereld zirh ren de Beien der menschen meester maakte, en dat

.iistiu doei |.i..i.t:.-. bezwering lenut* naam. dk doom gesel mt dt ris]

moest worden uitgedreven. 1

Jezus' dagen metterdaad veelvuldig plaat*. Jesus zelf geeft bet alskenn

van ajn Measiaaambt aan. dat lui duivelen

om duivelen uit te werpen aan ztfn jongeren, en ook andere personen

ten den kring van Jesus (Lukss 9:49) slaagden hierin. Intnssrheii

komt voor als een exceptie, als een ramp die enkelen overkomen was, en

vooral in Jesus' dagen, als reactie van de duivelenwereld tegen zgn

vTeeschwording, veelvuldiger uitkwam. In plaats • ^ctnjnsel

als uitzondering te erkennen, is men deze bezetenheid toen gaan genera-

liseeren, en heeft n _ing van het Kabbtniame, de stelling aan-

vaard, dat een ieder uit een vrouw geboren, begon met onder de heerschn

der booze geesten te staan, en dat daarom u mensen d -zus

kwam, of <- 1 dat ten Doop gepresenteerd werd, de booze

geest moest worden uitgedreven. Dit kon dan l>ersonen

geschied' ii >f <l«>or extra-ordinaire personen, • »e een bi

gave ontvangen hadden, óf wel d noen in bet aml -den

krachtens ambtelijk»* volmacht. Dat u van den boozen geest heette

dan exorcisme; den man <li* het deed noemde men exorcist; en onder

den enotoeoni i-i-i. iM.ii dn de ..\..r.-ist.-n Im] irrahr '..ll.•..|,lMll^•n^'••\VMl|.•

wüze door Christus hiertoe verwekt waren, en de «exorcisten van ambts-

wege" die er door de kerk voor waren aangesteld, of I »ij hun gewoon a

dezen dienst waarnamen itij den kunl.nloop had dit dan plaats door

dttsgenaamde Bu

boozen geest uit den doopeling weg te doen gaan, > om den

Geest der genade uit den schat der kerk in hem te d«»

regel hiervoor luidde bq de catechumenet jk: nDe priester sol drie-

maal den aannemeUng in hei geeichi bloem, en eenmaal eeggen : Ga van

hem uit, booec geeet, en geeft plaats aan den Heiligen Geest, den Troos-

ter. Dan sol hij kmisgewigse in sfn gericht blaeen en weggen: '

den goeden Geest door dese mhlasing en door Gode tegen Vrede stj

Kr had alzoo in dit exorcisme verwarring van twee onderscheidene

dhnjei pawel Hén neao tot roorbeeld de mtwerping der duivelen, die ons

vangetièn bericht wordt, als iets «lat bij enkelen, en voUtr

bg alle menschen plaats greep, en men paste dat toe van

•i.-n bond, ons onmenei Satan bh ük enenbafllgH personen bestaat unjn>

volge de sonde, waartoe Satan Adan te, was Adam slaaf der zonde,

en alzoo instrument van Satan geworden. Met hem dealen in <l zijn

nakomelingen. Christus die gekomen was om de werken van den du
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verbreken, maakte deze bemlftn los. En dienovereenkomstig Bk

dan ui lulmasfinon als van kinderen, duidelijk uitkomen,

iats had uit het rijk van Satan in bei Koninl

Jezus ChristOl Kn ovrruiits in bol OOHtl rijk _«!•• In*./»- asot," • n m h<t

tweede rijk .de goede Geest" heerschte, beckx rctsme, i

• n anbeeldig dexe wisseling van geest en Geest voor te stellen, maar

feiteujk dexe uitwisseling van geest en Geest tot stand te brengen. In de

ais het mystieke Lichaam, woont de goede Geest Alleen

Ie goede Geest alsoo aan den zondaar toekom

priester die doopt het wettig orgaan d. • na daad uit

k de goede Geest in den doopeling overgaat.

Hiermede hangt dan tevens samen de onderscheiding tusschen gewgden

en ongewQden grond De invloed van Satan is niet alleen tp den persoon

van Adam en zijn nakomelingen, maar ook op

ld uitgegaan. Op deze ai t sinds den val de vloek.

ook deze stoffelijke wereld m bet booze. De kerk il

re woesteuy als een oase. Waar erf; bmtea haar

is bet erf gemeen. 1 iu word! de nondzakelijklit-id geboren, om ais

er een kerk zal gebouwd worden ooi ooi

een begraafplaats te wgden, en evenzoo om te wijden al wat gebruikt

moet in den heiligen dienst In eau wakten vorm kwam het zelfs \

men door dese dmvelbezwering ook doges dei nameenen levens zuiverde,

ierijen en te veld staand*- wu.hten toe. In Huski tien

•nderscheidene streken het zoogenaan I

iigafaroMde aftspn

i dag toe, -turft nmiid dan ook van de f] ton, mt

vreeze van iets van den boosen geest in m krggen; nott il «leze dag

ie wereld, en in die wereld zoowel de personen als de zaken,

de macht van den booze liggen, dat liet Kouinknjk van Christui

aio een afzonderlijke schepping in die wereld inschuift; en dat exorcisme

e boose wereld in bet rijk va w te doen plaats nebben

><«me en wijding zyn dan toot tfPOO onmiabare bondelingen. om den

overgang te voltooien. Tegen deze geheele voorstelling nu heeft niet de

recue, maar wel ds Gereformeerde kerk van den beginne af princi-

pi* I pOOJKo k'.Mi..in.n ZolÉ i- <l«- » nuur ..f BH QSM .lui\r|U/w . -rn.ir M>
k.nni. rk. n.i. kM— iiiipuiit. ii taaseojoi <!••r



Imfliturgis ie i

op dat punt I >

begint te erk

fttudiehuis, de

dooi gebed t.-

mwijdim: I

ogneeii ofemasjj

itschland bet bet

oneo. De mviot

Hmoldnn i* mtus

mti

worden. Op bet laatst der 16**

ing ren bet èxoreJNM ntti m t

asnaajd, dü eau ttefsileda ««•k

r>l> r MM SSC < k nf<>rni« • r«l«-n

iUmj ras dam soda hmt~)i-

lier te lande onderde Ethisrbeo

omenen van kan uncr qjn getogen, om in elke

len. en uit elke kamer de tegenwoordigheid dea booten

<oo lang en too ver kan n
i. ii ia. iii.ni-i .lat .1.- Oweiw

m

eerden, al renetten /•

ling en exorcisme, soó t» te allerminst van de

spreken willen, deswege de geestenjke waarheid

aan deze verricl

m degen nst % • l. ii aan die diepere hasrlionwiag ver

Ie dagen on/. en was dit volst i

erste schoone Vraag van den Heidelbergschen Cate-
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i werd, van onder deze heer*

Pui iele \. rl-»Ht is. Ten derde, dat hij thans onder

i heerschappij van Koning Jezus verkeert, en (hens

,,f ,,-,ii." geworden ii En tea vierde, «lat daas

lacht volbracht ia, met door wijding of exorcisme,

en bevestigd wordt door den Heiligen Geest Van

lacnhappy van Satan <»*»r dan
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maar 'i--.r Christus /«lf. an
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knecht der zond. I hristus a

beerschsppg van Satan uit an in de heer»
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de macht van Jezus te komen, en er onde
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van God uitgaat, en zelfs hei Sacrament van den Doop kan niet anders

doen. dan -i bevestigen. Het I

telen duivelen hadden uitgeworpen, werd daarom rriel >tk. mi. maar staande

gehouden, dal beaetenheid iieel iets anders was dan het gewone verkeeren

van den zondaar onder den \ rkeeren onder den vloek was iets

op alle inenschen vóór hun wedergeboorte betrekking had, die bete*

i-old slechts van enkele personen. Dat verkeeren onder den vloek

doelde op inwoning van den Booze, die bezeten!» i<l op inwerking van

/en geest in de als gevnL' biounn kon de bezetene van zijn

ven geest verlost won ader nog hol n miste deel aan Christus te

>»en, zóó dat hij in I *
«

- 1 rijk van Satan bleef; terwijl omgekeerd do

«ste van onder den floot 00 1 » *
-

1 gewold van Satan, vrjj man in

•itus Wf: :ii.-i meer van <!«• njjuoid van Qodi kiüdoiOM kon

worden beronM.

ji-n deze Ixlij'lmn- eformeerde k<

I natuurlijk "iitleend aan In-t Onde Vootomont, on bol il oisch van bel

lat we de aan dat Oodo Testament ontioende bedenking oven

opzettelijk onder de oogen zien. Hol raH toch niet te ontkennen, dot

ist van den Tabernakel en van den Tempel juist soortgelijke plech-

zwang waren, als in de Roomse I

kerken nog stee<l rden genomen v, Mom uit

> braambosch gezegd wei 'tzool van uw voet, want

plaats waarop gg staat is hoflojj laml". was geen fictie, maar r

il.-. II •eren llut.n I ]. «leze schuldige aarde

-rscheid stelde tussrhen de wereld buiten Hom on dl wereld ar

II. .-r- ooi m den Tabernakel, en straks in den

tegenwoordigheid wonen deed, was ook de plek van Taber*

nak* mpel heilig land, en al wat op d o «lienot

en m
re hoogte strekte de ochadnw van 's Meeren tegenwoordigheid oké in

over heel de legerplaats, en in Palestina over heel I

D minderen graad. Ii< verplaats on

I van Kanaan als één I»

- mensdi boid voortkwam, on

heilig land binnendrong, moest deze onreinheid mt hel midden

Ion weggenomen. Vooral d on evenzoo al wat
i

• zondige geboorte samenhing, deed die onreinheid binnendringen

geven, om. na all

loor een dood aas, door geboorte en door wat met het go*
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I had de proseUetendoop dan ook den

regel ingevoerd, dat wie uit de beidenen tot Israël overjr «op-

water zich moest onderdompelen, oni, dank tij dien doop, ais gereinigd

van de heidensche smet onder Israël op te «taan. Alle waasehing, be-

T«—gfaig en offerande van dien aard, had geen andere bedoeling, dan om

de exceptioueele reinheid en heiligheid van 'a Heeren volk
i en huia,

Hiervan nu uitgaande, en nv voor oogen, heeft men

a%iiiaagH. al wfl fan Aa dagen dei BBeanieBi r—tam.-mn m.-t gaiJPnwoHtja

waaaehingen en reinigingen hebben in stand te houden. Van den Doop ia

men daartuj uitgegaan, en heeft dit denkbeeld van reiniging of wjjding

r dat sacrament op heel den heiligen dienst overgedragen, aoo zelfs

dat men, alvorens het huis des gebeda binnen te tred. net wijwater

besprengt, als om m 'a naaren bril niet de bezoedeling bi dragen,

prereld komende, steeds aan zich beeft. En al ziji

door lange practgk, aan al zulke uaantien ontwend, het laat I

nemend verklaren, hoe die van God gegeven ordinantièn in het Oude

Testament, niet alleen de Christenen onder de Joden in de eerste eeuw,

maar ook daarna, een iegelyk, die het Oude Testament las, bg gemis aan

nadenken, ongemerkt voor nabootsing en navolging van deze < I

IMeBMOtiaclM praktijk, n PTOBL

Alles nu hangt hier aan de groote vraag: Hoe worden zulke hande-

lingen opgevat: als instrumenteel of als symboliek? Of om •nse

eigen taal te zeggen: Oordeelt ge dat zulke handelingen r- -0%

maken, ofte wel, dat ze slechts reinheid afscbaduwen en verzinnebeelden?

Op die vraag nu antwoordt apostel I'aulus, dat al z

handelingen niet reëel waren, uu-t daadwerkelijk heiligden, maar »!«

heid en heiligheid afbeeldden .1». ptiaat Hf da vl nde

offerde, bediende het voorbeeld en de echaênw van de toekomende dingen"

- L en 6) A-U's bet onderscheid tusschen reine en onreine dingen

in Int stuk van spgs of drank of dagen waa een schaduw der toekomende

.-en, en het liebaam, <l L da werkelijkheid dezer dingen, is aüeei

Ckrietne (Col. 8 Op dien grond verstaan wij de reinigingswetten

i-.ra.-l. ui haar meest uitgebreiden zin, als schailuwarhtige ceremon

die de ,Im i«l niet aanbrachten, maar afbeeldden en voorstelden.

•-. onderwgs door God aan Israël gege\

wonlt In.tui. -.1.- in. t ontkend dat de vele wasschingen en reinigingen óók

>g hadden, dat zeker stoffelijke reinheid bevorderd werd, «:
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beschouwen we mis een bijkomstig gevolg, niet „al* bet doel", waar
mede se waren iugestel<i heid, properheid als men zoo wil, van lijf

en Meeding raad verhoogde seer seker den welstand, maar

Men gevoelt dit bet best aan de besngdents, die naar het oordeel van de

artsen io Oostersohe landen in meer dan één opzicht reinheid bevordert,

•laarom ook door andere volken in gebruik is genomen, ja, nog heden

ten dage bij alle Mahomedanen in zwang is, zonder dat iemand van deze

operatie beweren zal. dat God met dat doel de besngdenis tot verbond**

zegel verordend heeft Nu nog ontwaart men hoe de Joden, die onder ons

wonen, in properheid en zindelijk h- i.l van natuur b derlandsche

natie achterstaan W >• m Il t Jodeukwartier de woning van een arlr

nnentreedt, voelt terstond, dat hier op het stuk van properheid

en zindelijkheid ni» t deseMds manieren gsinlgil mmfcsi. ik Miei mm In

warmere land, waar /.ij woonden, moet dat nog sterker zijn uitge-

ML En onget>M|f< 1.1 hadden de reinigingswetten, en de vele was* )

gen, die de wet voorschreef, onder zulk een volk dus ook een sociale

beteekenis, en 1 lat de epidemische huidziekten, die by de omlig*

gende volken zoo veelvuldig waren, onder Israël minder voorkwamen, en

dat met name tegen de melaatschen zoo scherpe regelen waren gesteld,

moet seer seker verklaard uit de strekking der wet, om ook reinheid en

•üjkbeid op 't lijf aan het kleed en in huis te bevorderen. Maar ook

al geven we dit voetstoots toe, toch is het .lm. I. lijk, dat de religienee

beteekenis van deze reinigingswetten, in onderscheiding van haar sociale

kking niet reëel kon zijn. I^vietische reinheid was geen geesteujke hei-

id. Een minder propere Jood Is Jeruzalem kon vromer en Godvree»

sender zyn dan een wereldsche uiterst zindelijke Jeruzalemsche juffer.

afschaduwende. symtiolische usantién, die in dese wydingen en

wassfh ingen onder het Oude Testament golden, waren voorts niet minder

rtimck van aard. Hierop lette men. Een symbool kan drieërlei sin neb*

ben Het kan zgn profetisch, verklarend of herinnerend; al naar gelang het

Ie toekomst, op bet heden, of op net verleden ziet Als hg het huwehjk

lüdegom elkander voor Gods oog de rechterhand van trouw

geven, is dat een verklarend symbool, omdat het strekt om bun weder*

sgdsch«* verklaring, dat ze elkaar tot man en vrouw nemen, te bsvestigen.

is de hendeleg »>g een koop, en zooveel meer. Wie levenslang den

ring aan vader en moeder symbolisch te hnetendigau Zulk een sym*

bool ie alsoo herinnerend van aard, juist zooels de steenen die onder Israël
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manna in de arke en de stel van Aflron die gebloeid bad, waren van

nonrtgelüke strekking I>e symbolische dien- (Terende daarentegen,

mei el de daarbij behoorende plechtigheden, droegen in 't gemeen naar

luid bet getuigenie van den apoetel Paulue, een profetisch karakter. Ze

waren ecbadawen niet van Ugeunxtordige noch van eeriedene, maar van

loekomtiige dingen. Ze ecbaduwden af wat m < liriatua komen ion. Nu, alle

'••tisch symbool valt weg, ele de taak die het symboliach profeteerde,

«n signaal, dat opgaat als een trein in aantocht is, moei val-

len, soodra de trein het station binnenrijdt Dat is dan ook de grooie

waarheid, door Paulus met sooveel klem tegenover de Jodenchristenen

verdedigd. Alle dese symbolen zijn nu oud en verouderd. •

verdw iji liebben geen sin meer. Ze nochtans te willen onderbonden,

wmn fcsftaip een wsttmiwii del •!• renroaenhjking er ran in Christel

gekomen is.

II it nu volgt, dat we mi < hristus' kerk dexe symbolische han.l

kunnen noch mogen Mjhouden. Die symbolen waren echeduwen van

toekomende dingen, het lichaam. deeef dingen, is in Chris-

wekomen. Ihis vallen de symbolen weg. Alleen zou nog de vraag <•

men, uu da profetische symbolen vervellen /ijn. niet een heel

ander soort van verklarende symbolen in de kerk van Christus kon

voeren. Hiertegen nu eo uzelf geen bedenking besteen. Ten deele

ii Doop en Avondmaal een symbolisch teeken door Christus zelf inge-

steld. Gevoelde men alzoo drang en behoefte, om ook andere kerke!

verrichtingen door een symbolische hendeling tot aanschouwel:

tang te brengen, soo ware d If niet ongeoorlf» wen

van de handen en bet stoften van de oogen b| bet gebed is reeds zulk

een symbolische bendeling. I stelsel ware zeer zeker verd*

den. SI. opgemerkt. symbool slechte de geest*

;

handeling ondersteunt, en dat alzoo die geestelijke handeling honger staat,

als ze deze hnlpe versmaadt Ook zal een zu. Ik hieraan meer be-

hoefte gevoelen, den een volk dat in koude streken woont Maar wat

vooral de invoering van te veelvuldige verklarende - d tegenin

wee de vreeze, dat men ze dan kopieeren zou naar I Testen»

en alzoo weer den indruk vestigen, alsof de dienst der schaduwen nog

altoos stand hield, en al*. f n -istus' offerende, toen het voorhangsel

des Tempels in tweeen scheurde, geheel dese dienst ware afgedaan.
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Ongetcmprrde nerking vnn den \lo.-k.

loc tj§ aot oorartyk on ivwtwttM vorolookt.

Ou. 8: 17.

•• in de eerste helft der zestiende eeuw met de toenmalige gods-

dienstige beweging meegingen, waren alzoo opgevoed in denkbeelden, die

een grens door bet leven trokken, en door die grens een heilig en onheilig

terrein van elkander afscheidden. Van nature was heel de aar

aardsche leven onheilig, en bet was alleen de kerk van Christus, die door

haar optreden een heilige oase in deze wildernis vormde, en allengs door

wijduur en genadeuitstraling dezen heiligen, gewijden kring uitbreidde.

bestond er op dit heilige terrein nog verschil door graad van heilig*

beid. Het priesterlijke leven stond boven het leven van den gewonen

leek, onder die leeken stond d< tth*>liqu< meelooper,

voor hijzondi-r heilig gold het kloost* n h.-t .ill.rlioogst stond wie

der heiligen, door canonisatie werd opgenomen; maar

afgezien nu van deze verschillen stond toch heel het terrein der kerk,

onder menechen al wie gedoopt is, en in h«t itnaTnlj
j
kin al wat gmvjjd

is, met een eigen karakter tegen hetgeen enkel uit «Ie wereld was •

s wie niet anders dan den ketterdoop ontving, had, naar de toenmalige

denkbeelden, nog *• de genade, maar beek het l'< h« iligd karn

gedrenkt. Uitgaande van dat de erfzonde ons menschehjk geslacht

n de vloek de stoffelijke wereld ontwijd had, hing men de

ing aan, dat de kerk alleen «n die ontheiliging èn dien vloek kon

ten, en dat ze dit deed, ter heiliging dooi uitstraling van gmudê, en

wegneming van den dor i&ar wijdingen.

• t, en er zirh rekenschap van geelt, hoe verre*

weg de meesten, die straks roet >! i • .

,
meeliepen, in dete denk*

Uien waren opgevoed, verkrijgt in het wezen der Wederdooperij

Ook de Doopersrhen toch zyn in dese tweeledige of

> meet af scholen onder hen tweeërlei geesten, die naar hun verneln).

lende aandrift een «eer onderscheiden oppositie tegen de kerk voerden;

en deze tweeerlei oppositie splitste zirh al naar gelang ae legen de v

wam, im vrg te zgn vmn do gsattolfkhsid, of wel

i van de kerk losmaakt- mt weeriin tegen de ver
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gaande, of liever gezegd semajdig geestelgls, of overgeeeteujk

beledeo erenzoo eJe de toenmalige kerk, «la .mecheüjk

onheilig was door tonde, en de eerde 01

kenden dei de kerk macht bezat, om of door mededeeling ven g
manerhelflke pereonen Ie heiligen, of door «

aard* h. leven eng t.- eemei Reet mm oveHanjanj k-»i Hem
Btaaalmeoa innetking van <.<h|h cgos net reddiag eatoaagaa Zo

se tegenover de miêddlifltt werking, die men dusver achtte dat

aeev hal aa^raaaant dat k- rk afging, dt •eaaéaVaBImj wrkmi:. «I

de k< .'ing door den Heiligen Geest. II'

laajsjraoal daat dea Befllgi sj Genei ,\, zielen aweeanng Bnnena

eenenen aieen loven inanaiap sa aieaa bnal inaaraalde, sa niet

maar alleen dat nieuwe leven en dat nieuu< bobt vormde de 01

woeatgn van dit menschelyke en in de wildernis van dit sardeeh

Gedreven door de zucht, om de tegenstelling tusechen dat nal

aerdache en het geestelijk-henielsche leven vooral scherp te vatten, kwam
de Dooperg er daarbg toe, om het denkbeeld van herschepping te laten

varen, en er bet denkbeeld van nieuw* êeheppimg voor in de plaats te

stellen. De Christus kon nut vleeech en bloed uit ons vleeech en bloed

hebben aangenomen, maar schiep zich in Maria's moederschoot nieuw

vleeech en bloed, dat wel aan het onze gelijksoortig, en alzoo aan

onzer menechelgke natuur gelijkvormig was, maar dat toch niet "ene

geschapen menecbeujke natuur genomen was. En zoo ook werd, meenden

ze, niet de in zonden ontvangen en geboren persoon in een nieuw mensen

herschapen, maar er werd hem een nieuw menech d<* Heiligen

Geest ingeschapen. Op die wge werd elk organisch verband tusechen

bestaande leven der wereld en het hemelech genadelev.

brug om van bet ééne in het andere over te leiden, werd afg<

Hinten verband, en als twee geheel uiteenloopende sferen van menachehjk

leven werd het .wereldsche leven" en bet .leven der genade" tegen

elkander overgesteld. Vandaar hun stelsel van de mijding Wie toch nieuw

leven en nieuw licht ontvangen had, boorde in de oude wereM m«t meer

thuis, maar had deze te ontvlieden en te mijden. Vandaar hun stelsel

men geen overhejdsambt moest bekleeden, want onder de .heiligen" kwam
geen overheid te pas. De overheid was er alleen om d« -.? zonde

te bedwingen; en een kind van God dat deze teak op zich nam.
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ven waarvan God in-m bad afgesneden. Vandaar

;>orache geen e«d iwoer. Onder de heiligen toch rereiarhte de

waarheid geen nadere bereaiigiaa; Dier ja waa/o, db* neen neem I» d

strekte alleen om in ugen de waarheid staande te bonden,

en mocht daarom voor onwedergeborenen dienstig

wesen voor de kinderen God- «sten op hun woord geloofd wordi

en het afleggen van den eed. sou voor ben geweest n «hening van

heilig en boog karakter. Vandaar hun onwil om wapenen te dragen

da BOBÓe All. •mi mi da onheilige

ld waa oorlog denkbaar. Voor de heiligen was reeds in Bethlehema

l«n door or van Gods engelen ,vrede op aar .••roepen.

waard aan te gorden, zouden ie derhalve zich weer

wikkeld hebben in levenstoestanden, die êireden met hun aard en karak

lfa hing met dit standpunt van h< t dualisme de latere uitspatting

saai bmtaalate antinomianisme verliep. Zeker, er waa een wet

>tnal gegeven, maar die wet was pasklaar gemaakt voor kol i

u der wereld. In die <»uh«-ilige wereld woedde het wilde dier; dat

wilde dier moest getemd; en om het te temmen was de wet gegeven.

Maar hoe zou dan die wet nog gelden kunnen voor Gods vrggeboren en

vrijgemaakte, heilige, alleen uit dan Geest levende kinderen? Zij fvoran

meer in de wilde natuur, waarin ze geboren waren. Die wild*- natuur

hadden ze afgelegd. De wilde wingerd was edele wijnstok geworden. Wie
/al een hyena, die in een teeder lam veranderd is, thans nu het geen

•ia meer ia, maar een zacht en teeder hun, nog achter de tralies in

het jjaeren hok op*! Dat moet zoo by de hyena, maar wordt onge*

in. Een ooilam achter bouten en tralies opgesloten, w
een bespotting. Alzoo gold de wet voor hen niet meer. Sterker nog, door

zich toch onder de wet te stellen, zouden ze even dwaaa doen, als het

lam, dat weer in hel traliehok kroop. Het lam boort lat tralienok,

maar moei grazen op de vrge weide, of wilt ge het in een metieepoiyk

beeld, zeg dan dat de waanzinnige zeer zeker, desnoods achter slot en

grendel en in bet dwangbuis onschadelijk moet worden gemaakt, maar zie

evenzoo in. dat de waanzinnige die geheel beterde en weer tot z$n volle

bezinning kwam, zichaelven onteeren zou, door nog uit eigen beweging

voor den menach Sinai'a wet

Op die wgs kwam' de Dooperache er in de overspanning van a$n een»

züdur geefaanjki oprattkaj kat, oei da w. t ai t.> w.rjMu. m.t opaal beüai

wet te gaan leven, en vit dien hooide eigendom en huwehjk af te

iffan, en de goederetigemeenacnap en gemeenschap van de vrouw er

voor in de plaats te stellen. Zet» de naakUooperg te Amsterdam vloeide

voort uit geheel hetzelfde begineel. In het Paradtfa, vóór de zonde, droeg
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noch Adam noch Ets een gewaad om de schaamte te dekken. Doch n

zg vielen, ontdekten ae dat ie naakt waren, en grepen se naar een bi-

king uit looverblad. Ia nn een kind van God weer al* Adam vóór den

val, een nieuw schepsel Gods, dan volgt hier pass schsamte

kent, dat het kleed bg zgn geestelijken staat met past, en dat naaküoopm
bet vanself geboden optreden voor Gods heiligen ia. Nog kleederei

•kap i mm k i wenkt o in ast sjsxi Idanhc leven Hét si 'i.in ook niet alleen

onder Jan van Leiden te IIunster, en bg de nsaktlooperg te Amsterdam,

dat zulke ontzettende gedachten zgn opgekomen, en zgn verwezenlijkt.

Heel de geschiedenis door ziet men telkens seeten opkomen, die eindigden

met zulke excessen te plegen. En zelfs in de vorige eeuw waren m
letland, in Zunl-Afnka «n in Hr;.

vrouwen straat, want dat belette aar dan

toch m hun onderlinge samenkomsten, het kleed van hun hrhaam lieten

sJ0ta .-il in. t sjk watten «.-«u dsn -i«>t dmvsn

natuurlijk hing ook hun beschouwing van <i

Zeker, er was een kerk, maar alleen een my- aam

van Christus, en het waa het geestelijk karakter van dat Lichaam van

Christus minkannen, indien men eenige poging waagde, om in deze

dorven wereld, en in den zichtbaren vorm van haar leven.

beter nog de kerk waa niet zichtbaar voor het zinnelgk oog. Alleen

geestelijk oog zag haar. Al wat men op aarde hebben kon, waren dus

kringen, geselschappen van wedergeboren personen -uwe weder*

geborenen in zich opnamen, en deze geestelijk keurden. Van een i

kon bg ben dus geen sprake zgn. Studie waa onnoodig. waa wereldsch.

Gods Woord las. en den Geest had, zag en doorzat:

den zin. Ja zelfs dat Woord kon men ten slotte missen. Dat waa htm een

ladder om naar de tinne dea tempels t< klmmn-n. maar eenmaal daar

zgnde leefde men alleen hij hooger Bobt In «Ie vergaderingen of samen*

komsten moest daarom i ij alleen spr« «st aandreef.

%el wilden ze er Doop bg, maar dan alleen als een soort proselieten*

doop, d. w. z. sla een teeken, dat iemand uit ds booze wereld in

n kring waa overgekomen. Vandaar dan ook. dat m
h-.p üi niets achtten, en met name den kinderdoop als een kwaa<l

streden. Ze kooden den Doop der kerk niet erkennen, want in die erkentenis

lag de erkentenis van ih /elve, en de kerk kon niet erkend wor

of men gaf geheel zijn belgdenie van een dooi • rzamehl

van heiligen op. Alleen de heiligen konden keuren of iemand wedergeboren

was, en alleen door die heiligen kon dsn san de wedergeborenen de Doop
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worden toebediend. In bal wederdoop** of overdoopen kwam dan ook

lrjk heel ban levanebeachouwing uit. Ze leerdan niet dat men twee*

ii. Dat ware ook op bon rtandpunt een ongeremde
stelling ajaw.-.-t Maar bb badoaliaa te zeggen, .lat naai dt kerkahjke

lerdoop Doop was of kon zyn; dat ze dezen du» nut als doop

mochten eeren; dat een aldus gedoopte nog een onheilige was; en dat

•r den doop naad m iaa kring «l«-r I» ihgen

kondm npnmim.

na hoe heel bet l><»opersche wezen te verstaan is, uit een

nemen van de grondstelling dar toenmalige Itoomscli. I

•onding tusschen bef liflce en geestelijke, alleen maar met deze

w$ziging, dat voor de kerk. als instrument der genade, in de plaats w
ligen al> iw geschapen en

it wel zagen de Do>>; nog /<lfs Menno Simonszoon

-n stelden ziek meest aan, alsof ze alleen uit de flaiUfjii Smrift

s levens redeneer. !• n . maar <iit was zelf*

.mul: baad een ancdogia fi(M, d. i. een regel

idenis des gelooft, of gelijk wij tegenwoordig zeggen zonden, een

lenis van de grondbegrippen, de beginselen en de grondstellingen die

geheel uw levens» en wereldbes. huw mg beheerscheii Km <lie grondstel-

lingen nu hadden de Dooperschen, voor wat de \. rh ii.ling tusschen het

n geestelijke leven bett zelve uit rk Heilige Schrift

opgemaakt, maar uit <1r ooda kerk gevonden, en in dm kring der heiligen

ïengedragen. Hun beroep op de Schrift was daa ts dan s< •!

en zelfmisleiding. Vandaar dan ook dat ze zich steeds op de ééne reeks

van Schrift uitspraken beriepen, en de andere nu pieele reeks.

> oorbgzagen en doodzwegen.

Nederlandsche Christenen heeft én Guido de Bres, én

n Laaeo, én Microon en zoo menig ander geleerde met hen, zich de moeite

getroost, om met onnoembaar geduld hun valsche leer omtrent de Vleesch-

ling des Woord* te bestrijden, maar geen hunner is er aan stap mee

gevordaid Niet omdat de Dooparaebaa aoaarifka BaAas warm. maar omdat

de Roomsche kart overgenomen grondstelling aan hun Sch

onderzoek vnorafjging, en ar niet door kon gecontroleerd worden. Overmits

r de verhouding van natuur en genade bg Rome
Ie opvatting van de kerk nog een correctief vond, dat ae verloor, taan

persene kringen werd overgedragen, viel ar gaan minde maar

verlies te constateeren ; niet natuurlek wat het persooniyk leven der

ernstige en vrome Doopara of Mennonieten betrof, maar wel wat aanging

Iwlgdenis, kerkehjk wezen en borgerujk laven. Da huidige
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Doopsgezinden ten onzen' «In- iiog altoos niet Tan kerk. maar vmii

>pagezinde sociëteit" spreken, verstaan natuurlijk niets meer van

oorspronkeiyke tegenstelling waaronder ie opkwamen, uiaar bun historie

toont, bos ie er lich min. mend op hebben verstaan, om lich in handel

en bedryf torh weer thuis te gaan gevoelen, en zich afano een tameujk

machtigen financieren invloed hebben verworven, onderwijl hun confm-

zoodanig mag gesegd worden geheel verloopen te z^n in het Modernisme.

Zelm is bet allengs 100 ver gekomen, dat de vromere elementen er ach i

meer konden thuis gevoelen, en andere gemeenschap hebben opgez-

Nog op een bgkomstig pa r de aandacht te worden gevestigd.

In lift dusgenait van otigewijden grond, van een gebouw, van

water, van zalMie. van kleederen, enz., spreekt zich de ov»

dat er ook aan het stoffehjke iets onheilig* kleeft, en dat het woord van

den priester, een blazen met de lippen, een besprongen met wywater en

zooveel meer de macht kan oefenen, om de werking van dit onheilige te

bezweren. Reeds ons vorig opstel herinnerde er aan, hoe deae soort

dingen een nabootsing zyn van wat in Israël ter handhaving van de

Levietische reinheid verordend was, en reeds in de dagen va

vloed bij de onderscheiding tuaschen reine en onreine diei

Tegehjkerujd is toen reden gegeven, waarom dÜ Eb Israël zoo zyn moest,

maar ten onrechte op onze toestanden wordt overgebracht Deciaraioire

symbolen, zoo ie n -iden, waarom niet? Maar geen

symbool met magische krarht

Thans echter daenl dft punt meer principieel te worden toog*

Allerwegen spreekt de Heilige Schrift van een negen en van een rUtek,

twee mystieke bogn, • zieh nooit volkom* m denkend

stand verklaren laten, en waarvan toch het vrome hart de realiteit met
gewisse zekerheid voelt .Zegen" is er, om het nu kort te zeggen, 100 we
onsen God mee, .vloek" 100 we onzen God tegen hebben. De zegen is ten

leven, de vloek is tot den dood. Deze onderscheiding gaat alioo uit van

de overtuiging, dat God alle dingen draagt en werkt, dat »nse

beurt en op onze manier werken in mmIs, en dat ar nu twee

gevallen denkbaar zijn : óf dat wy met ons werk iets zoeken en bedoelen

waarin net werk Gods meewerkt, en dat er deswege dan ook komt, dat

slaagt, en tot het einddoel f wel dat ons werk in ons bedoelen

strydt tegen hetgeen God werkende is, zoodat we teruggestooten worden,

ons de handen bezeeren. en als afloop niet het leven der heerlykheid. maar

dood en jammer en ondergang bejagen. Ge zult spgse nemen, maar eer

gy die neemt bidt ge er Gods zegen op af. daarmede bedoelt
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spyze waarlijk strekken moge tot sterking van uw levenskracht, uw wel-

stand bevor- nergie vemieuwe om uw G< I o aan*

dienen. Is dat de uitwerking van de spgs die ge naamt.

• 1 <lie spgs gezegend. En zoo is het in alle ding: hij uw wi

>ndernemen t
bij uw levenskeus. Niet alsof ook niet tegenspoed i

D mengen kon. Gestadige voorspoed is allerminst kenmerk van zegen.

ii sou een bordeelhouder die straks rijk wordt, bovenmate in dien

zegen deelen. Neen, de zegen strekt zich uit over ons leven, over ons

aanzijn. ds doen en laten in êamenhangend verband. Ge moet om
van zegen te kunnen spreken n |> bet succes in deze of gene

afzonderlijke zaak. maar ..v»-r h»t geheel ^m uw l.\«n in ..nih-rlinu' v«r-

l»aii net li' t leren van uw kinderen in een volgend

geslicht, en u dan afvragen, of uw mt sa inwendig leven wel strekt, om
nselven en uw kinderen persoonnjl la nader te brengen en des eeuwigen

na te verzekeren, ja, of ge, onder die genade verkeerende, een levens*

existentie lei.lt zake Gods bevordert, zijn koninkrijk komen doet

Zegen is er, als het gaat naar de zes beden van bet < mze Vader, rlotfc

als het tegen die beden ingaat

hij echter de gewichtige vraag, of dit alleen slaat op het

ii onze ezisi 4 ook op het li< ham. hjke, stoffelijke en

endige. Kn -iit ! 11 ..iitk. ii t «Ie Doopersche. Neen, zegen en vloek vin.lt

illeen op geestelyk gebied, en alle samenhang en verband tusschen het

geestelyke en stoffelyke, tusschen het zichtbare en onzichthare, tusschen

• n uitwendige ontgaat hem. Daar heeft hy oog noch oor voor

t duidelijk- het Sacrament. In alle sacrament toch is er

• èrlei. iets dat geloof.i sa iets dat gezien wordt, hetxy reëel, hetxy

symbolisch, en het mystieke bestaat jojst m de organische verbinding, die

tnsschsn beide gelegd is. Als menschen bestaan we uit ziel en lichaam

•rdeelig. maar tweedeelig. Want wel mag niet ontkend dat ook

tusschen de ziel en den geest te onderscheiden is, maar niet alsof dat

twee afzooderlyka sasosaatsSeoèi èsslsn ra oh arasdsalp wora «tra
wee principieel* elementen: het stoffelijke

en het geestelyke, en bet is tut tUea DOOÉls ganachelyk ongeremd,

om ook bet geestelyke van net natuurlijk. > te onderscheiden, maar

i.un. ziel en geest als drie op zichzelf staande ssjnenstellende dselsn

i onse meuschelyke existentie op te vatten il tyn we lichaam en

stof en geest, die twee zitten niet los in elkaar geschoven, maar be-

staan in organisch verband. Niet door de zenuwen, want de zenuwen *yn

stof, maar wel op het ons onbekende punt. waar de zenuwen san de ziel

raken en ds /ui ds zenuwen grijpt No mogen we daarom lichaam en ziel
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m.! wMtÊÈËÊjm aak bovMBWirni !»•• bal ii gaai sanflmaal raadt

»tof, noch ook bet lichaam een bezinksel van dan gaast in ons. G«

onzichtbare tegen bat tra overstaat en er Tan ondarachaidan ia, aoo

ook zgn lichaam en ziel twee, edoch, te ryn door God in oma acbapping

door aan mystieken band verbonden, aan band dia als straf voor en gevolg

van da sonde, in den dood tijdelijk moge loslaten, maar dien Gods almach-

tigheid eens weer aanbindt En 100 nu is het ook met bet onzichtbare en

zichtbare leven dar wereld. Ook op haa- bestaat er tussenen

da geeetehjke en de stoffelijke natuur zeker geheimzinnig verband. Van-

daar dat de sonde, niet alleen den dood van dan menech, maar

vloek over de aarde met /< U brengt «Jod zegt het dan ook klait

Adjn utrdrijk gy vervloekt om utvenltvÜ. Alleen maar.

in. t mteH slsoi 'i nu sakan gslMinsJBB%a !«-/.'' -t-f over ds aards

ware gespreid, en alsof de vloek in die booze stof zou bestaan, zoodat

man door wegneming van die booze stof, ook weer den vloek

aarde zou kunnen wegnemen; want evenmin als de zonde is de vloek iet*

iets grypbaars, iets positiefs. Da zogen is niet een haflaan-

Mgende en de vloek een onheilspellende tinctuur; nuuir

en vloek, zyn in haar tegendeel omgekeerde o«. lijke scheppings-

kracht* h Da aarde brengt door «I

alsof ar uu aan nieuwe schepping van doornen en een nieuwe opzettelijke

ng van distelen plaats greep, maar de in da natuur aanwezige

krachten worden zoo omgeleid, en zoo omgezet dat wat vroeger een goede

plant was, nu omgezet is in een doorn of «list* ! juiat zooals Jesaja 55

ons leert, dat de distel eens in een mirt, da doorn in een denneboom

omgaat. Al gaven we dan ook toe, dat de doorn en dist

wjjzc van voorbeeld genoemd worden, en dat deze vloek zich feitelijk

heel hal I- ven dar natuur uitstrekt, in geen geval mag gezegd

vloek een soort onheilige kleefstof zou zijn, die men door zekere t<*

Braak kon doen verdwijnen. De vloek rust dan ook nog op heel de

natuur. Die vloek der natuur is door Christus niet weggenoman

eanige wat mag beleden worden, is dat ook die vloek in graad verschillen

kan, en dat zoowel de gameene gratie als de particuliere genade er toe

bedraagt om dien vloek te temperen.
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De gemeene gratie in dr schepping gegrond.

Opdat r«rTold aoodo wordoa, vat gotprokoa Is door don

Rpmdo: Ik sal mQaoo mood opoado— door go-

ik aal voortbroogoa dlagoo dio rorborgoa waroa

ao do groodJoggiog dor waroML Mini. lt : SS.

Tegenover de min of meer dualistische verkoadbg tusschen natuur en

genode, gelijk zij ren Itoomsche rijde eerst al meer werd vastgezet, en

daarna op averechtsche wijze door de Dooperschen nog \ i. hand-

haaft alzoo de Gereformeerde belijdenis de voorstelling van een door God

gewilde correspondentie tusschen natuur en genade, die in de Schepping

•
. en «lus ook in hel SefopffagebefJaft als zoodanig, gegrut i«l

Matth. 13:85 ons zegt, dat de symbolf k .nheeldigc <>•

eenstemming, tusschen het leven der natuur, waaraan Jezus /iju ir-l ijke-

nissen ontleent, en de mysteriën des Konink > hult. reeds

vóór de grondlegging der wereld opkomt» zoo ook bestaat er volgens

ome Gereformeerde belgdenis oorspr-i.k band en oorapnuik» hjk<

samenhang haSSrhnn de <>ns «l.N.r <.,m! toebodaehts tniitiur. Sfl M dof* H«'in

ons verleende genade, dYlijk ons ooi op de tonenwereld is aangelegd en

de tonenwereld op ons oor, zoo ook sluit* n natuur en genade op elkan<

al is In die het koortsvuur in ons bloed i i Mus-

schen, van een boom genomen en ons van buUsjmI t<»egebracht w<

i sou deze medicyn ons geen baat kunnen I «reugen, als desn meoV
- met onze natuur, en zoo ook onze natuur n «leze medicijn, in

•and stond Int twgmsel nu beheer», ht ..uze belgdenis van den mensen

len staat der rechtheid, bg wien we geen tweeheid kunnen esnasmsn;

zoodat ontkennen dat hij in zyn natuur alleen een leven zon ontvangen

hebben dat met de gegevens van dese aardsche existentie overeenstemde,

onderwijl dan de geschiktheid voor het hemelsche leven hem •lneenkooger

ieU aan zijn natuur zon zgn toegevoegd. ! «•Ifde beginsel beheer

evenzoo ome bebjdenis van de sismn i gratie, waarin we uitspreksn.

ome roenscbelgkc natuur niet verminkt, maar verdorven ia; wat ffSjgsn

dat de haar o* lijk inwonende krachten en vermogens haar

nest zyn ontnomen, maar deels tot werkeloosheid zgn gedoemd, deels, wat

haar werking betreft, in haar tegendeel zyn omgezet Haai m niet een

andere kracht dan de liefde, maar geheel deseJMe kracht, alleen maar >>.

haar tegendeel omgeset

nhjven mtossenen dese in haar tegendeel msfiiinttn krachten. o»»k kj
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dien zondigen staat, mui God onderworpen. Hij kan er de werking van

•toornen, temperen en stuit*) hj kan haar werk

ongehinderd en mibelemmerd leien doorgaai aarotM der gemeene

gratie nu «Irtikt uit. «lat Ie belief»! beeft, in hei gemeen, d. w. /

de menechheid ala geheel, en by eiken mensen in bet byzonder, de onzalig*»

king deter in haar tegendeel omgezette k niet ongehinder

latan doorgaan, maar se te temperen en te *t b is het,

dat wy eenerzyds het volstrekte bederf van onze n Ie sonde

loeren; wat zeggen wil. .lat onze natuur m haar verdorvenheid aan zich*

e overgelaten, regelrecht sichselve den eeuwigen dood ter prooi sou

geven; en dat wij and«

open oog hebben voor de nog WO rijk. ontwikkeling, waartoe se in staat

bleek en voor zooveel lieflijk* als in haar uitkomt Het dogma van

bederf onzer natuur door de sonde, zegt ons, wat er van ons worden I

't'od ons losliet; het dogma van de gemeene gratie, ws

om m. •.•.. -ii. i.,k peslneht bloeien kan. m bleeft, nmiei 0ed otu hmmmri

nu werk* lijk /nik een stuiting en tempering van Ml in ons

woelend bederf plaats greep en plaats grypt, leeren we op grond van de

bge Behrift Indien lonh de heilige apostel ons zegt, dat God de kin-

deren 'I-t in* tis. li.-n. toen ze Hem almeer verzaakten, „overgegeven heeft

• »m te doen dingen die niet betamen", dan

hierin klaarlijk uitgesproken, dat dit oorspronkelijk niet zoo was. en dat

er aan dit wovergeven" vooralging een periode, waarin God

menschen in sterkeren zin bewaarde. Alsook, dat b en en m
kringen, waarin /ulk een uitgieting van ongerechtigheid is

gekomen, als Paulus die m Bom. 1 bimihiUft, dit alleen daaruit is te

klaren, dat zij door God gehouden werden. Evenzoo volgt dit leerstuk

gemeene gratie voor ons daaruit, dat het gebeurde na den val nu-'

vervulling brengt van wat vóór den val, als noodwendig gevolg der zonde,

werd aangekondigd. Dit noodwendige gevolg sou geweest zijn. dst Adam
en Eva op den dag zelf waarop ze van den verboden boom aten. naar

m Kommi ui dan senwigmi d i mm rmdorven /yn l" nhMi mBrtM
nu vinden we. dat dit gevolg in die ontzettendheid niet aanstonds intreedt,

maar wordt uitgesteld tut na het afsterven uit dit leven, deels zelfs tot na

den oordeelsdag; en dat daarentegen het leven op aarde aan Adam

I verlengd wor.lt tot in bij de dertig geslachten, dat bun 1<-haamskrarht

wordt opgehouden, dat schaamte, in stee van overmoed, ben over hun

sonde aangrypt, en dat over een reeks van eeuwen zich <••

schehjk leven uit hen om:

Ook dit nu is niet anders te verklaren, dan daaruit, dei
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gevolgen van de zonde, en de doorwerking der sonde, gestuit heeft Voor-

• len als we van

wjjze deze stuiting of verhindering van zonde toegaat II . > .Ie ll-dige

•ns van de verharding en •)• rerstokking leert. ! niet anders dan

mi i terugtrekken van de eer*t |>. rende en bewarende genade

erklaren. In overeenstem n i,_- hiermede, toont de historie van ons ge-

slacht ons klaarlijk. boe er eenerzyds een boosheid in ons menscJi

geslacht woelt, die een helsch en demonisch karak oont, en hoe

anderzijds in datzelfd. geslacht, een inenachelijk 1.

l-arti. uliere genade, u vaak verheffend

aandoet En • i ijk aagt h.t gstihgnnii van >>u> eigen liart ons, dat et

nog steeds een onzalige f in zonde in ons hart opborrelt, sa dal

n de bewarende genade onzes Gods was, die ons, ook toen we onzen

l.wd no»: r de grove nitbrei ingen de-r zonde heeft be*

wen ft. |oe< hisaViniz en eigen zielservaring dwingen ons alzoo om
11 aan bel dogma der gemeene gratie onveranderlijk vast te hond

•k die gemeens gratie nu staat voor ons in rechtstreekseh verband

met onze schepping In nam. -lijk. dat reeds onze schepping onze

mrnschelijki' natuur Sf <»|> aam:» 1.^1 ni.»t c.w.-.*t /uu. zulk een wer-

. van de gemeene gratie mogelijk t. maken Want wal is het begrg-

lal de gewone opvatting zich de onderscheiden daden God-

j en in zyn genade beide, als twee op sJk >lgende bedrij

opva los naast elkaar zouden staan; maar wie aan de Schrift

houdt, mag geen oogenMik m /nik san roorattlfing berusten hit mag zelfs

ten opzichte van de particuliere genade. Niemand kan of map

DOfan, Itetnigen dat God eerst de wereld schiep, toen

te hoe bet in die wereld loopen zou, en eerst daarna, toen Hij zag,

ze gevallen was, een plan, een raadalag des beils bedacht beeft, on

wereld te redde en alle raadalag, en alle voornemen

U gaat volgens de Heilige Sehnft aUooê terug tot vóór de gnnuüegging

der wereld. Niet eerst na de schepping en na den val, maar e.

n val en vóór de schepping ligt bet raadsbesluit des Almachtigen.

lan ook heel de Christelijke kerk in al naar echakeeringen.

mag verschil over bestaan of m dit raadsbesluit de kenniase van den

val een voorgooimt óf vooraf bepaalde was. Maar er bestaat geen ver»

• heel het raadsplan Gods een eeuwig karakter draagt, en

ter de schepping, ja tot achter de grotwllcgging der wereld teruggaat

is zelf betuigt, • .'«zaligden aal zeggen

gezegenden mgns Vadera, beërft dat K Ut u bereid is van vóór

rrondlegging der wereld Van tui. heerlijkheid als Middelaar betuigt
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hg in Job. 17 : 24. «lat ze ban gageven wy van .vóór de grondlegging der

wereld." En da heilige apoetel betuigt one evenaoo, .dat wc uitverkoren

zgn Tan mvóór de grondlegging der nvreld' (Epb. l I

gaan afwgkende zienswgze dankbaar. Wie nog op dan bodem dar Heilige

Schrift Htjuit. belgdt dit alles mat ona Kn nu is het toch boogat opmerk*

dat de Heilige Schrift, soo dikwgls ze deae gedachte openbaart, niet «preekt

Tan vóór de echepymg dar wereld, maar u*> uit.lrukk.-lgk van .vóór de

grondlegging der wereld", daar toch deze beide uitdrukkingen volstrekt

niet hetzelfde zeggen. Schepping noemt de zaak op het ooganblik der

totatandkoming, de grondlegging daarentegen wgst op de gedachte, die het

plan der schepping vaststelde en bedoelde baar te verwezenbjken.

In Job 28 komt <lit onderscheid zelfs klaarlijk uit. Job geeft in dat be-

kende kapittel earat getuigenis van de roeping die de mensen van I

ontving, om de verborgenheden van Gods schepping te voorechgn te oren*

gen. God besloot net goud en bet zilver, alle edel metaal en edel gesteente

ui het hart der aarde, en indien er geen menachen waren geweest, om die

schatten te voorschjjn te brengen, en den glans van het goud te doen

Minkan, en het water in den hrilliant door slijpen te voorechgn te brengen,

sou Gode nimmer de eare en de prye van deze zgn fijnere schepping in

bet delfstoffenrgk zgn toegekomen. Maar de mensen, zoo zegt Job, ia hiertoe

besteld, en zoo ia er «voor bat zilver een uitgang, en een oven waarin

het goud wordt gesmolt laan en

het steen van het koper afgesnx.lt. -n I)e mensen brengt den saffier te

voorechgn, en beklimt paden waar geen roofvogel doordringt, om het kristal

te zoeken (vb. 1- 1 1 Eortoa, dé mensen is er op aangelegd en er op aan-

gewezen, om wat God in de aarde verborgen beeft, op te delven en er

Gods grootheid in te verheerlijken. Maar, zoo gaat dan Job, onder de

insprake dat Heiligen Geeatea voort, „de Wgsheid van waar is ze? en de

mensen weet hare waarde u Jan gaat hg geheel in denaetöden ge-

dachtengang over, dien we zoo rijk en sterk ad ken 8 kennen, en die

voor ona oog de geheimnissen •• «He achter de schepping liggen,

toen .God een cirkel over bet vlakke van den afgrond beschreef, en de

opperwolken vastzette omhoog en de fonteinen in den afgrond boorde, en

der zee haar perk zette" en zoo verklaart hg ons, hoe in en bg dit allea

de Wgsheid de Raadsman des Heeren was, en hoe in de grondlegging
zelve van de schepping de eeuwige Wgsheid zich uitspreekt, want alle

dingen, gelgk de apostel betuigt, zgn .door Hem", en mMonder Hem ia er

gaan ding geschapen, dat geschapen is".

De uitdrukking van 9vóór de grondlegging der wereld" dwingt ona dar-

hflfi "in eeMar ds lanappinf op -i;t h. .u- icaMfsjèassjsjlaa hanaj kt peen,
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en indien nu de mysteriën des Komuk rijks door Jezus zeiven in zyn ge-

llegging der wereld" in verband worden gebracht,

/••o h.-t ons dan vry staan, de sfeer van het natuurlijke leven af te

ten van de sfeer van het genadeleven, alsof de ééne met de andere

h uitstaande had? Reeds de bouwmeester, die een monumentaal ge*

bouw optrok, of een toren zijn spits in de wolken deed verheffen, was by

bestek, en by de uitvoering van zyn bestek, er op bedacht, om aan

wie na hem komen sou rstelling zou moeten aanbrengen, in zyn

constructie de mogelijkheid van welslagen te openen, door den bouw zóó

aan te leggen, dat de hersteller bij alle deelen en stukken van paleizen,

kathedralen of torens by zou kunnen komen; en een architect, die, tonder

<>p bedacht te zyn, eeeroodsj sssvsa m sores* natrok naar welgeval 1- n.

maar zoo, dat als er een mikmak kwam, niemand de bedreigde punten

genaken kon, zou terecht als onbezonnen en onnadenkend worden veroor*

deeld. En hoe zou men ons dan will.-n <loen gelooven, dat God de Heere,

de opperste Bouwmeester en Kunstenaar van zijn wonderbaar heelal, de

grondlegging en de schepping van zijn wereld onbedacht «lijk had laten

toegaan, zonder dat daarin voorziening aanwezig ware voor het geval, dat

hertelling moest worden aangebrac) />• tiing is alzoo van het

raadoplan der —^TP-C niet af D juist wijl de geda

aan deze voorziening tot in de grondlegging • n de schepping zelve

»mt, daarom is het, dat de Schrift ons bij al deze genadige voorziening

en steeds tot achter die grondlegging zelve der schepping terugwijst

we ten deze onder die voorzieningen te verstaan hebben, is niet

moeielyk in te zien. Iets kan zóó 'geschapen worden, dat het voor her-

«telling vatbaar is, maar ook zoo, dat aan geen herstelling, zoo het knakt

alt te denken. Reeds in het gewone leven kennen we dit

onderscheid Een schaal van fijn Chineesch blauw, dit B mt «Ie hand glipt.

en in drie vier stukken splyt, is eenvoudig weg. Want wat ge ook kramt

lijmt, de bersten en scheuren blyven, en herstelbaar in oorspronkelQke

! gebroken is de schaal nooit roe. ut misschien een nieuwe

laten vervaardigen, maar de gebroken schaal waar maken tut wat se

van te voren geweest was, kunt ge niet Geheel anders <laar«»ntagen staat

met wat uit smeltbaar metaal is vervaardigd. Een gouden keten die

brak. Is, by fijne bewerking, zóó herstelbaar, dat de breuk© feitelyk geheel

verdwijnt. I'orrelcin en metaal staan lus tegenovi r elkan* i

l-nrrejejn is weigert hersteld te worden, wat uit metaal geslagen is,

r om. En dit onderscheid nu komt niet eerst later tusernen het

«dein en net metaal inschuiven, maar ligt gefundeerd in beider sehep»

ping. j.t in de grondlegging van beider aard en natuur. De natuur van de
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fijne «arde waaruit lift porcelein gebakken wordt, ie een andere dan de

natuur van de smeltbare metalei teenloopende natuur van beide ie

toevallig, is niet doelloos, maar is alzoo door God uitgedacl

os _-r. .ii.iu (ging .1. • dingen gewild DaJ ,. n pondeu -nft. ten tonden keten,

een gouden beker hersteld kan worden, ie niet iets wat hij de natuur van

bet goud bykomt. maar een eigenschap die • De natuur van bet

|0Od i» Op -I. i
n

•
• _r •

1
:

j W ï
i
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gebroken gouden sieraden uu hersteld worden. Alleen de hand van

den vaardigen kunstenaar, die bij het goud hykomt, maakt de herstelling

Maar dit neemt niet weg. dat de grootste kunstenaar tegen-

over het gebroken gouden sieraad machteloos sou staan, indien niet de

aard van het goud op de mogelijkheid van herstelling was ingelegd.

Breng <lit uu op de geestehjke schepselen over, en ge gevoelt terstond

de beteekenis ervan voor de herstelling der gevallen natuur door genade.

Immers we kennen uit Gods Woord twee soorten geest*

waarvan het eéne na val herstelbaar bleek te I andere niet Mensen

en engel staan I I zoo tegen elkander over als het porcelein tegen*

over bet goud. De engel is een heilig wezen, maar valt hij. dan is alle

weeropetaan voor den engel onm- -rgens duid: k tnaar

één woord aan, dat er voor den gevallen engel een weg ter oir

g soa /ij" Van verzoening voor de zonde der engelen is nergens sprake.

de wedergeboorte van een doeden engel ei De engelen

goed of se zijn boos. Die goed i ndaar geweest; die boos

kunnen nimmer goed worden. Juist dus als bij het porcelein. Hoog van

waardij, maar breekt het, dan is het voor altoos verloren, en zoo

de engelen onredbaar, als eenmaal de schaal hunner heerlijkheid

De mensch daarentegen is san het goud gehjk. Ook hij kan vallen, en

hij zou, als hij gevallen is, zonder een herstellende hand van buiten

gebroken toestand blijven liggen. Maar bij den mensch is I

alleszins mogehjk, flat de breuk* hart geheeld w*> door

, , •
. , •

i

da in vroegere heerli «, «<>t hooger dan oorspronk*

Maar 1> lgt dan ook, dat deze redbaarheid en herstelbaar)

den mensch hem niet eerst na zijn val vai D af kan ge-

komen, maar dat zij reeds in de grondlegging zelve van zijn mensch»

natuur moei ucfundeerd zijn geweest. Had bij in zijn schepping een geen*

«tuur als die der engelen ontvangen, zoo zou ook zijn verlossing

ondenkbaar zijn geweest Nu daarentegen de mogelijkheid van herstel en

van verlossing voor den mensch bewezen is, nu Mijkt dan ook indirect,

dat reeds in de grondlegging zyner natuur, hierop gerekend was, dat reeds

ui Int raadsbesluit van de schepping des mensenen dese factor

ststbearheid was opgenomen, en dat zoowel de gemeene gratie als de
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l>articuliere genade haar aanknoopingapunt tol mi de natuur zelve ••

wezen van den mensen ah zoodanig vinden. Zoomin ala bet gebroken gooden

sieraad n kan herstellen, zoomin kan n ook de gevallen

mensrh eickeelven weer oprichten en tterscheppen, V.n.r lut gebtoken l"»u<1

en Toor den gevallen mensch is beide malen de reddende hand van den

•itenaar onmisbaar, en zoo belgden we dan ook dat alleen de reddende

hand (iods hem uit zijn val kal Maar ook, God zou « 1 t

kunnen, in. ti. -M uk t ut <1« - li. i-ping zelve van de menschelgke natuur de

gegevens hiervoor waren ingeschapen. God kan wel een gevallen mensch

zaligen, maar niet een gevallen engel, en indien onze natuur aan der

engelen natuur gelijk ware, zoo zou God, het zg met allen eerbied uitge-

sproken, ons ook niets ter zaligheid kunnen toebrengen. DU uu is geen

band die Gode uitwendig wordt aangelegd, want het is God zelf, die

alzoo verkoren heeft, ons anders dan engelen te scheppen. Maar dan ligt

ook de mogelijkheid van onze verlossing en herschepping alleen daarin, dat

eeuwig voornemen onze menschelgke natuur andere heeft ge-

indere heeft gewild en anders heeft bestel*! * il uit dien

hoofde, dat het ongeoorloofd is en Mijft. om h.t w. rk <l»-r genade van de

>nzer natuur los te maken. Beide hangen principieel samen.

•nze schepping zelve, zijn we op de mogehjkheid om verlost, herschapen

• rsteld te worden, aangelegd.

Het is alzoo geen bijkomstig iets, dat de Schrift /.... balkans tol zelfs de

lezing, met de grondlegging der wereld, in verband brengt Ook de

verkiezing toch, zou evenals de voorverordineering, volslagen ondenkbaar

en onmogelijk zgn geweest, indien niet de schepping zelve van onze natuur

iioK'-hjkheid voor de heiliging van dan zondaar geopend had. Alle zali-

ging van den zondaar is het resultaat van twee factoren ; ten eerste van wat

•nze natuur, bg de grondlegging der schepping, gelegd was om herstel

^^Mk te maken, en ten tweede van wat God daarna deed om voor

genadewerk van die dispositie in onze natuur gebruik te maken il

uist zoo mede, als met onze medicgnen. Zeker, de dispositie van de

dispositie van onze natuur Ware die anders, zoo ton geen medicijn ons

n kunnen. Dat ze baat brengt, is alleen omdat onze natuur op de

modiqjn, en de medicgn op onz« is aangelegd. Met best tiet men

natuur soo • nlorven nebben, dat ten slotte geen medicgn meer vat

hen heeft, en elke medicgn haar uit»< rking op hun verpeste natuur

wesjorl
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ui «Joor voor de particuliere genade, en bc

meerde kerk deswege terecht tegen*, icrsehe «zoossen, dat de ion*

daar geen .«tok en blok", maar een redbaar mensen ia, redbaar omdat

even datzelfde ook voor de ptmesM gratie, zij bet ook op gewijzigde

manier. De gemeene gratie vindt baar beeld niet in de medicijn van den

artM. maar in de wondere knnet van den dierentemmer, een kunst die

baar iwakkere uiting reeds vindt, 100 in het talent waarmee de vaardige

ruiter zyn paard beheersent, als in de kunst waarmede de mensen in de

eerst wilde dieren, geljjk ome huisdieren waren, den oorspronkeujk woesten

aard getemd beeft De intooming van de wilde natuur komt bij hei dier

alsoo in drie graden voor l ' mi <le domesticatie, of de tammskmg van

eerst wilde dieren tot liui«lieren; een effect dat men bet best kan waar-

nemen, door in een dierentuin de wilde kat gade te slaan, en haar te

vergeleken met onze huispoeeen; I ' m -Ie dressuur, d. i. de kunst om een

sterk en eerst ongewend dier aan onzen wil te onderwerpen ; en 8*. in de

temkunst, die nog steeds een mysterie blijft, en aan enkele personen bet

vermogen geeft, om verscheurende wilde dieren te biologeeren. En het is

uu op hei breede terrein van deze drieërlei actie, door menachen op dieren

uitgeoefend, dat we de analogie voor de gemeene gratie hebben te zoeken.

De zondaar is een wild geworden mensen, en de gemeene gratie is de

heilige kunst door God aangewend, om die wilde natuur in den zondaar,

hetzij generaal, hetzij ty<: .on*oonhjk, in hem te bedwingen. Ook

op net terrein der gemeene gratie toch is er én domesticatie, gehjk <!,

m het gemeen bij de beschaafde heidensche volken uitk is dres-

suur, gehjk ge dn- vindt in <le bewarende genade, die ge in uw persoon

leven ervaart En er is een benig temmen van onze boosheid, gelijk die

zoo dikwijl* op sprekende wqze in de inbinding van onverlaten is gezien.

Maar ook hierbij nu werkt onder dieren volstrekt niet alleen de actie

van wie tam maakt, dresseert of temt, maar even beslist de dispoaiti

de natuur van het dier, naar gelang het al of niet op torn wording, op

dressuur of tembaarheid is aangeleg die dieren kunnen huisdieren

worden, maar alleen u hun aard hiervoor ges

-ren laten zich dresseeren, maar alleen die dieren, wier aard

daarop in hun schepping was aangelegd. En evenzoo niet alle dieren I

nen getemd worden, of althans enkele dieren niet dan bg booge uitzon-

Mrfnj i>- ]m m m il beet esaf lewoon, ds tfeef en ds kpm "> den

regel niet De bruine beer w dzoo de ijsbeer. En zoo nu ook staat

de zaak bg de gemeene gratie, als bet aankomt op intooming. op tempering,

op temming van de wildheid in den gevallen mensen. Ook dan toch hangt

de vraii. inning mogeljjk zal blijken, aan die geheel andere vraag,

•unely'k de aanleg hiervoor m de oorspronkelijke natuur aanwezig was,
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m n. w. of God oom menschelgke natuur oorspronkelgk zoo had geschapen,

/*. na wild te zijn geworden, weer tam kon gemaakt worden. Er zgn

peraonen hij wie dit kan, anderen hij wie dit niet kan. Er ligt hier een

m van mogelijkheid en niet-mogelykheid, en het is die grens, die be-

paald ligt tot in onze schepping.

XII.

De gemeene gratie en de praedestinatie.

Ood d*a, d» tfrt— dr nawtaradltld owgilm htbb—d«,
na aIIm !!*! alom, dat tg stak bakaarm.

Ham». 17 :M.

Zoo zou dan de gemeene gratie op onze gevallen natuur niet hebben

kunnen inwerken, indien onze oorspronkelijke natuur niet in de schepping

zelve op deze mogelijkheid ware aangelegd geweest

/las kan men niet spgkeren, in hout wel Daarom is hout er in zgn

ir «»p aangelegd, om breekt het, weer saamgespgkerd te kunnen wor-

maar glas heeft de voor zulk saamspykeren vereischte natuur I

dien hoofde gaat het niet aan de gemeene gratie voor te stellen, als

dat eerst na de schepping door God uitgedacht, en eerst tui den val

1 'ode plan ware ingekomen, en sinds even uitwendig, en buiten verband

onze natuur, op ons ware toegepast, als men een ketting om een

scheef getrokken boom kan slaan, om hem voor verder overbuigen te be-

hoeden. De gemeene gratie is geen tralie voor het hol ooi te maken dat

net r niet rooven ga, noch ook een ketting aan den ouden bruin

il of hals gedaan, om te zorgen dat het boose dier geen kwaad

doe. De gemeene gratie is veeleer hg een stillend zenuwmiddel te ver*

geloken, dat de te sterke prikkeling van bet zenuwleven, en daardoor net

opstuiven van het bloed, en alzoo bet uitbarsten in <lnft en woede afweert

on tegenhoudt. Maar juist daarom geldt dan ook hier de etsen, evenals

• Ike medirgn. dat er'verband besta tusocnen den aard van die metttctyn

en den aard of de natuur van ons zenuwleven. Een stof toch, die ons

lichaam passeert, somier in ons bloed te worden opgenomen, werkt niet

Er moot daarom volle nadruk op gelegd, dat én de particuliere genade

én do gemoono gratie beide in ohm oorspronkeujke menornel^ke natuur

de baar noodige dispositie vindon. En hiertegen geldt in net minst niet,

h de werking die in dese beide betooningen van genade uitgaat,

van buiten af 6f onze natuur hg komt, on niet kon opkomen tril onze
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natuur telve. Of men ook op stoffelijk gebied niet !>•

gewilde feit, dat de mensen dorst en hongert, en da den

dorst zal lessrhen, en de spys. die den honger tal sullen, miei uit zgn

natuur ontspringen, maar aan zyn natuur worden toegevoegd. Al zien we
het onderscheid tusschen water en kamille, of ook ftwtehtn brood en

int niet voorby. in zoover water en brood in normalen, en daarentegen

kamille en kinine alleen in abnormalen toestand by den mem»
hooren, toch komen beide hierin overeen: 1*. dat zoowel water en brood,

als kamille en kinine door dienselfden God geschapen zyn. die ons men-

schelijk li< haam. met de natuur van dat lichaam, schiep; 2*. dat zoo het

een als het ander ni«t sÜ den menscb, maar van buiten tot den mensen

kon. : . dat zoo bet een als het ander vatbaar is, om in ons bloed

te worden opgenomen, en door het bloed op heel ons lichaam te werken,

lei vochten en stollen, waarmede dit geval is, en die

óf geen nut brengen óf ons lichaam beschadigen, vergiftigen of bederven.

Dualisme kan daarom In orden aangenomen. Er bestaat zeer zeker

dnahssM tnssehen de nataur rsa om m<fèbt -lijk Dehaam an inpefgTOSB

l'ruisisch blauw, maar m.t tusschen onze natuur en de gewone voe-

dmsjamidUsssi si fcngenosnsa iieofesjnen, Meeleef kan nssfci roadtasjssriddel

zyn. of het moet passen op onze normale natuur, en kan niets medicyn

zyn tnoet passen op onze kranke natuur len, wat bg onze

kranke natuur past, is juist de hooge kunst van onze artsen.

Wel ontkennen we niet, dat zoowel de Roomscne i

ernstige denkers onder de Dooperschen, in hun nadere verklaringen veel

inweefden, waardoor de hardheid van het door hen voorgestane dualisme

werd verzacht, maar desniettemin I «lijft ook zoo dit dualisme, naar onze

vaste overtuiging, zyn schadelijken invloed uitoefen* tweeën een

toch: óf hetgeen na onze schepping, hetzy in den oorspronk*

hetzy in onsen gevallen staat, ons van God toekomt, wordt geoordeeld

met den aanleg van onze oorspronkelijke natuur in overeenstem

zyn, en dan moet het dualisme in de voorverordineering overwonnen m

den; óf wel men houdt staande, dat onze menschelgke natuur

een afgesloten geheel vormt, en dat hier eerst de* oorspronkelijk*- gerech*

tigheid en straks de reddende genade bgkwam, en dan blijft de zalig!

blijft de Innerlijkheid, blijft het eeuwige iets dat buiten organisch verband

met ons innerlijk leven staat, een om de wereld gelegd verband, en om
den hals gehangen sieraad. Nu mag met aangenomen, dat de voorstanders

van bet dualisme tusschen natuur en genade dit bedoelen. Integendeel,

men mag aannemen, dat ook zy geen vrede zullen nebben met een si
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van. Ook zij sullen als ideaal stellen, dat het hoogere genadeleren ons

eigen leven tal mogelijk te stellen, moM dan ook

met on- • • ii. dat onze natuur op du- boOgetS irenade «M Mttgslnfd,

men. flat in ome oorspronk itunr de gegevens aanwezig

zijn. om dit hoogere genadeleven, deze hoogere geestelijke werkingen m

I ii verband hiermede achten we het dan ook een beslist»- fout. «lat
i

Ie voorverordinesrinij, al in Int leentsjh van de praedestinatie dusver

te eonzqdig gelet heeft op de particuliere genade, en de gemeens

grat voorverordineering heeft opgenomen. Zelfs moeten we nog

verder gaan, en de vraag stellen, of ook onze Gereformeerde dogmatiek

niet eenigszins in strijd met de Heilige Schrift, de voorverordineering bijna

uitsluitend heeft opgevat, als een besluit Gods omtrent het eeuwig wel

of wee van zijne redenjko •enesneam

•'t te betwisten.

\V« Ik breeder werk over de „stelselmatige Godgeleerdheid" ge ook van

••formeerde zijde opslaat, ge vindt altoos de voorstelling, alsof de prae-

destinatie al ust doet, om den achtergrond voor de verkiesing en

ug te verkrijgen. Het onderscheid tusschen praedestinatie en

kiesing komt dan ook gemeenlijk nut al te sterk uit. Kn die sehrijvers,

heide leerstukken afzonderlijk nebben U handeld, verloopen byna all* n

vertoUige herhaling. In hoofdzaak bespreken ze bij beide onderwerpen

stellingen, dezelfde tegenwerpingen, deselfde gevolgtrekkingen,

t anders. Zoo lang men toch in zijn gedachten de overige

schepping Gods prijs geeft, alleen op mensen en engel let, en sich nu

geen andere vraag stelt dan dese: waarop het bestaan van deze engelen

tnenseben zal uitloopen, dan beweegt men zich in een aparten kring,

en laat het orjraiiisch verband tusschen het redeujk schepsel, en de schep-

ping <Jods als geheel genomen, varen. Hij nek een voorstelling wordt

-lu id der uitverkorenen dan hoofdzaak. Dat is het doel waarop alles

H En heel het werk der genade komt uut ander* voor, dan

als een hulpmiddel waarvan God zich bedient, om de uitverkorenen tot

salighei< angefl In dien gedachtengang nu is het lot der ver*

neii bijzaak, in zooverre te hmmen opzichte niet anders geschiedt, dan

de geestelijke pestilentie, waaraan ze lijden, tot den eeuwigen dood in

non doorwerkt. Over hen is verder niets te zeggen dan dat se niH gered

worden, on voor bet overige worden se slechte pro memorie uitgetr>kk.

»

moeten dus tot de heerlijkheid worden geleid. Voor dit doel gaat alaoo do



uitgaande kracht van Gods genade haar hoogste spanning roek

doel wordt de Middelaar gesteld, wordt bet Woord vleesch. wordt

Golgotha het offer Tan bei heilig Paasrhlsm gebrarht ; verrijst Immanuél

ten derden dage; vaart Christus op ten hemel; wor.lt ia Heilige Geest

uitgestort» en gaat Christus* kerk de wereld in

Alles derhalve wat I leilige Schrift ons sis groot en heciujk w<

betuigd en geopenbaard, komt voor als middel, en bet doel, waarop alleen

gemunt wordt, trekt zich saam in de zaligmaking en verheerlijking van

de door God uitverkoren personen. 7A$ zjjn het daarom, die bq de behan-

deling van de leerstukken der voorverordineering en der verkiezing op den

voorgrond treden. De finale afloop van hun existentie is de spil waarom

nu alles zich draait En het maakt al den indruk alsof de Christus en zqn

mysteriën geen ander karakter droegen, dan van hul)

opdat de uitverkorenen hun deel in het koninkrijk erlangen. Deze een*

zQdige behandeling in de dogmatiek heeft dan voorts vanself een even

eenzijdige behandeling van deze mysteriën in de prediking ten gevolge

gehad. En niet minder begrijpelijk was het, dat, waar zóó het ambt voor-

ging, ook in de gemeente zelve deze losse, werktuiglijke opvatting van de

praedestinatie en de verkiezing ingang vond. Zei» werkte dit kwaad in de

ssflassnèi in novum 09 nog bedenkenjkei wga, dai t:«iii»-«tilijk dt uitver-

korenen niet eens in hun saamhoorigheid. als leden van één liehaam, en

als saam dragers van ons menachelyk geslacht werden genomen, maar op

den tel af, één voor één, elk op zichzelf als eenlingen werden beschouwd.

Aldus heeft dese verwringing van een der diepzinnigste waarheden ten

slotte allen troost aan de gemeente geroofd, alle verband losgewoeld, het

kerkebjk saamleven verdorven, ongezonde mystiek bevorderd, en bi;

enkelen, die zich verkorenen dorsten noemen, niet zelden zelfverheffing en

betweterij gekweekt En dit kon niet anders. Het samenstel van Gods

waarheden is één, en één is zgn besluit over gansch zjjn schepping, staande

alle deelen daarvan in organisch verband met elkander, en vindende

deel zgn eindbestemming in die zelfverheerlijking die de almachtige God

/ijn werk zoekt Maar rukt men nu, wat God alzoo vereenigd heeft,

uit elkaar, en gaat men een diepzinnig stuk als van de v<> l meeting

los en op zichzelf nemen, en -nd met het eindlot van de i

personen in verband brengen , dan wondt uw ziel zich aan de scherven,

en de zegen die er in school, vloeit u niet toe.

DM woplt nut gezegd, als wilden we in bet stuk der praedestinatie

den mensen naar den achtergrond dringen, of ook onze Gereforme»
dogmatische schrijvers berispen, dat ze met een op den voorgrond stellen

van den mensen, en meer bepaaldelijk van den verkoren menseb. begonnen
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zgn Dit is volstrekt niet het geval. Altoos zsl de verkoren mensch

de vtiurviToi •: .- .!»!: d<> plant* .l.i MN iim.-m.-n. Sfl OBM ÜMUH—j M,

die bet leerstuk in hoofdsaak van de Roomscbe kerk overnamen, en er

slechts die wijzigingen in aanbrachten, die de uitbanning van den vryen

later ook tegenover de Remonstranten, noodzakeHjk maakte, konden

anders beginnen, dan ie begonnen zijn. Niet elke tgd kan alles tegelgk

doen, en het was volkomen juist, dat onze theologeo in de dagen der

vorming hun tijd en krachten gespaard hebben voor het toelichten van

tegenstellingen, die destgds in de eerste plaats aan de orde waren.

Door anders te handelen souden se sein hun roeping voor den tij<l, waarin

se laesVhjn, miskend hebben. H rispen valt is dan ook alleen, dat

reformeerde theologen in plaats van voort te spinnen aan den

draad, hun door de Hervormers in de hand gegeven, geesteujk traag zgn

geworden, bun (Godgeleerd denken op nonactivit.it hebben gezet, en twee

eeuwen lang bijna niets hebben gedaan, dan de anderen naschn

zelfs te vermoeden, dat achter hetgeen ze getrouwelgk overbrachten, nog

zooveel andere diepe vragen verscholen lagen. Neem welk handboek van

dien aard uit de periode na de Dordsche Synode ge wilt, en soms letterlijk.

meest onverdroten en getrouwelgk, »<-lirijft ét man .in- komt, altoos weer

op zijn wijze, over wat zijn voorganger reeds op zgn beurt naschreef. Van

ontwikkeling rheldering van inzicht valt geen spoor te ontdekken,

theologie staat - soo duurt bet, fesj il t

• den, een half Remomtrantsch streven weer ingang vindt, en de latere

h bedacht worden op wat men noemt het sislgpen der fijne puntjes.

door laat l> lan ook verstaan, dat de gemeene gratie, na aan-

vankelijk een enkele maal in verband met de praedestinatie genoemd te

zgn, al spoedig oefteef bg de behandeling van dat leerstuk leimegen

sn dat zelfs de naam er van niet meer voorkomt Men gevoelde

en wist daarom nog wel, dat er zekere samenhang bestond, maar die

samenhang, dat verband kwam nooit meer bg de praedestinatie ter sprake.

Nog wel I*. v. bg de vraag of het Noachistisch verbond al dan niet ook

ie particuliere genadebedeeling behoorde; later ook wel bg het be-

ien of verdedigen van de dnsgsnoemrift .voorbereidende genade"; een

enkele maal ook bg de loer van bet iittufsaïjs genadeverbond. Maar

van een opneming van de gemieni gratie in de praedestinatie zelve was

bg memand sprake

ti vereischt het waarujk geen diopsJnnlgs peiirring, om aanstondi in

te zien, dst de gemasne gratie voor den opbouw van het lenstuk der

volstrekt onrnbhair is. De praedsetinstii, zelf» m haar

gangbare voorstelling genomen, onderstelt dan toch dat de uitver»
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L.r.n. pMOM csjtvaagse n Behoren worden m toen, sondsi da

gemeene gratie, gouden Adam en Eva immers reeds ten dag. van

.i. n pirfcoiti •••-•"i peftesi hnddtn, Boten ssasorvea stfn, oodei u"-«-n

onderstelt evenzoo, dst in de verkoren personen, vóór ••dergel»

»

.11 bskeoring, •!• sondt bM t..t <|. rolsmdinf dosnrsckte;

sonder de gemeene gratie, sou de sonde ssnstonds in elk persooi

voleinding sön doorgegaan, evenals in de engelenwereld, waar geengetneene

gratie tegenhoudt, elke gevallen engel een absolute demon ia. De prae-

deatinatie onderstelt, dat er zich een menseheujk leven, onder xekere tuclit

en orde vorme, opdat Gods kerke bij haar opkomen in de wereld, een i

vinde voor het hol van haar voet; — en toch, sonder gemeene gratie, sou

de algemeene verwildering nog de verwildering van vóór den Zondvloed

reeds voorlang overtroffen hebben, en alsoo elk bestaan voor Gods k

onmogelijk rijn geweest De predestinatie onderstelt, dat er een eeuwen*

lange voorbereiding zij van een volk, waaruit de <

worden; bb toen, madef bbsmsbc gratie, bm een -tiii.-r •
.!•• kUübbj,

als om de oevers van de Middellandsche Zee ontlook, en bestaan

van Israël alleen mogelijk maakte, eenvoudig ondenkbaar syn geweest

l». |.[.i..i.-t:ii.iti. BttdamBBB, dei aki «!•• < kristel rerBebensa is bb zijn

kerk de wereld ingaat, in fis wereld alle- ut vangen van

Evangelie bereid, er op ingen er voorbeschikt voor zij, en de <

leerde dan ook. hoe juist de toenmalige gesteldheid van de <

Romeinsche wereld het Christendom in het gevlei kwaï

sonder de gemeene gratie zou zulk een levensnulieu, waariu de kerk van

<tus kon optreden, eenvoudig niet hebben bestaan. Ja, <» neer

te noemen, ook in de enkele personen en gezinnen wil ds piaedestinstie,

dat al datgene aanwezig zij. wat de verkorene des Heeren behoeven zal

om tot zijn Heiland te worden gel. en toch, sonder de gemeene

gratie ook in de wereld der Christenli-ad Bel zich die ineenschakeling van

de geslachten, naar eisch van het Verbond, niet denken. Uit alles bl

derhalve dat de particuliere genade de gemeene gratie ondertieU, en dat

de gemeene gratie het breede voetstuk is, waarop de parti«

wordt opgericht Denk maar boe in ons Christ

elementen als de tanden van twee raderen in elkander grijpen.

Toch wenl m ds leer der praedestinatie van de gemeene gratie zoo

goed als niet gerep' D verband met het leven der wereld en der

menschheid, der geslachten en der gezinnet • <ie overgang

Besluit ssnstonds op de verkoren personen gemaakt, en al wat daar tus*

schenin lag werd uit het oog verloren. Een leemte, die noodzakelijkerwijs
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werd. dat, nu -I.-. ! tl dit MM !.• ii... iii.ii. <l. VefbOMmeOf 60 il leef «Lr

Voorbe» i: kk :._ ik iiittr:ii»tr^|.«int.u na tWW strfJÜM Iijimii WWdl aan-

gemerkt De oorzaak van dm onvolledigheid lag intusschen dieper, en

Ie voorbeachikking in zyn gedachten ook over de

schepping heenaprong, en hierdoor verzuimde te letten op het verband

tusschcn de van God ons toekomende genade en de ons oorspronkelijk

van God gegeven natuur Wel werd over dat verband gesproken by de

leer van de sonde, en bij de leer van de wedergeboorte en de heiligmaking

;

maar bet werd weggelaten als men aan het leerstuk van de Voorbeschik

long toekwam. Een gemeene fout van heel onze oude leerstelh.

geleerdiY m organische eenheid, als één dogmatiek, maar als

een bundel losse en op staande leerstukken, werd genomen. Zoo

had men een leerstuk van God, eo Ma btuituk van Christus, en een

leerstuk van •!• liVilige Schrift, en een leerstuk van dl Kerk en zooveel

meer, maar op het onderling verband dat deze onderscheidene leerstukken

saambond, werd niet genoegzaam acht gegeven. Nu had zekere overge-

leverde gewoonte er de theologen aan gewend, om de onafzienbare reeks

van vragen, die in ds dogmatiek aan de orde kwamen, groepsge*

fden in te deelen. Van elke vraag «f

quaestie van dien aard, wist men onder wat leerstuk ze dusver waren

behandeld, en die oude usantie bleef men volgen. Iets wat zoover werd

n, dat b. v. de leer der wedergeboorte, die toch waarlijk wel een

afzonderujke bespreking waardig was, langen tijd deels by' hét geloof, deels

Was nu zulk een stuk of zulk een quaestie

••innaai, ouder gewoonte, hjj om ander dopm afu'« liand.ld. dm kwam

m niemands gedachten op, om ook hij In t leerstuk van de Voorbe-

g hiermede rekening te honden, en zoo is op het verband tnasohen

schepping en herschepping by de bespreking van dit dogma byua

ganarhdijk nnt gaki

Slechts «dar* één gezichtspunt hl b| de voorbeschikking ook van de

schepping sprake geweest, t w. by het opkomen van de vraag, of men de

HeiifdenvaldryviT*. <»f dl linvnivaldryv. rs in Int gaflaj /..n BMsH ÜN,
•g mm zich af, beeft God, toen Hy het besluit der praedestinatie

nam, de paraonen voor zich gezien, of voor zich gesteld, ais personen die

reeds geschapen en gevallen warm, of wel all personen, die nog eerst

geschapen stonden te worden. Ken uiterst gewichtige quaestie, maar die

•li wyze waarop se werd voorgesteld, noch vorder hielp, noch tot op-

loMing was te brengen. Em ieder toch, die van '» menschon **aV dit

vraagstuk l»eaag, Moasf wel zonder aarzelen, met Walaeus dl verkiezing
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aan ieder die de zaak van Gods sfée indacht, met Gomarus in een raade>

besluit, genomen vóór de grondlegging der wereld, de verkiezing verslaan

als óók de acbeppingaordinantie beheeraehende. Al de twist die ttwechon

partgen over dit stuk getwist ia, beeft de kerk dan ook geen schrede

verder gebracht, om de eenvoudige reden, dat beide partyen uitgingen van

een tegenovergesteld standpunt. De een stond i op den vlakken

grond omlaag; de ander beseg bet geecbil van den top der bergen, en

daarom konden ie elkander niet verstaan. Het ia daarom ook soo onge-

rgmd te Maggen, dat een theoloog van onsen tgd „bovenvaldrgver" zou zgn;

of ook om zich als „benedeuvaldrijver" tegenover hem te willen stellen,

is eenvoudig daarom zoo ondenkbaar, omdat dit diepzinnig vraagstuk

in onze eeuw een geheel anderen vorm beeft aangenomen. Zy die hi«

lande, en zelf* ii ka, tegen schrijver desea zich te weer stalden, als

hernieuwde hg, op dit punt. den Redachtengang van Gomarus. toonden

dan ook noch den stand der quaeatae, noch de strekking van zgn schrijven

begrepen te hebben. Immers die strekking waa nooit een andere, dan om
aan te toonen, dat zich vergist, wie waant, dat Walaeua de klip waarop

men hier dreigde te atooten, ontzeild had; en dat omgekeerd in Gomarus'

tfeftsel ili in. i ta \m L'.r ep tan saai amatig belang werd gawaaan, dat

mocht verwaarloosd worden. En dat belang achool juist hierin, dat

het verband tueschen de praedestinstie en het scheppingsbeslu

vastel aUkaad.

Om uit het vele dat hier in aanmerking komt, slechts twee punten te

noemen, wgze men er in de eerste plaats op, dat de verbondsbelofte van

>n assen ua- toelaat „de schcppingsordinantie van de geboorte

der kinderen** bij éa uitverkiezing uit het oog te verliezen. De prscdesti-

natie toch eischt dat ook bepaald zij, uit wat vader en wat moeder, en

ui wat omgeving, de verkorene het levenslicht zal zien, geüjk Go>l

Jeremia sprak: „Eer Ik u m moeders buik formeerde, bel» Ik n gala l

hfdst. 1 : 5. Staat nu de geboorte van elk onzer in verband met het schep-

pingswerk, en met de ordinantièn die dit beheerscheo en in stand houden,

dan spreekt bet toch immers vanzelf, dat bet scheppingsbealui'

kiezingsbesltiit aan te acheiden zijn hit vooreerst, en m ét iwaaaa j-iaats.

van verschillenden aard, menschen van onderscheidenen aanleg, van zeer

uiteenloopende talenten, reeds naar de temperamenten zgn se ingedeeld.

is het natuurlijk voor de eeuwige heerlijkheid volstrekt niet onver-

schillig, of de vergadering der volmaakte rechtvaardigen een saamverga-

dering zal zgn, waarin alU deze schakeeringen en soorten van

en temperamenten haar plaats vinden, om saam het volle rgke

leven, dat God schiep, luisterlgk te doen schitteren, of wel, «lat ze alle



M WÊÊÊtÊKÊ «iitvn» t>K ih\»:i»»>ti\au» 89

van slechts één soort of van twee soorten zullen zijn. mot uitsluiting van

ie ander* In bol laatste geval toch zou de verheerlijkte menschheid

een verminkt*- mens -rootste deel van Gods schepping

•na mcnscheujk geslacht voor eeuwig teloorgaan. Kan nu dit laatste

• t dus het eerste gesteld, dan volgt ook htenrit, «lat de prae-

destinitia ten nauwste met de schepping saamhangt, en dat dus ook in

rband tusschen het Besluit noppkoj Si M
Besluit dsf Voorbeschikking tot zijn recht m-«t komen.

XIII.

De praedestinatie in verband met „alle dim.

Om ia ds bsdssliag rui de volheid dsr ttjdsa wsdsros»

slis* tol één ts vsrgsdsren ia Christus, beid* dst ia dsa

is. sa dsl op ds ssrds is. Irau 1 : 10.

De .gemeene gratie." hoe warm ook bepleit, makt loeb wéér zoek, zoo-

lang ge verzuimt, haar in de voorvotxwdnroering, of wilt ge, ia kot eeuwig

raadsbesluit, op te nemen. Alleen wat daarin zijn wortel li«-.-ft. k-»mt in

de leer k en in ds stadie der godgeleerden tot zijn rookt fa nol

drot dat de „gemeene gratie", na door Calvjjn zoo beslist beleden

o ntp-kking steeds van Gereformeerde z$de gewaardeer

litans én in de Gereformeerde Confessien én in de Gereformeerde

iiatiek. zoogoed als geheel verwaarloosd U, dient in geen geringe mate

aan de uitsluiting van dit leerstuk van de voorver».

i

-.* te worden

geweten. In de voorverordineering zog men zoogoed als een ik- lijk liet bestel

der particuliere genode omtrent de uitverkorenen en de verlorenen, on

dientengevolge zwierf de «gemeene grati. holton de poorte rond, geen

«lende voor I an haar voet. Zal hierin een koer komen, en

volle gewicht van de «gemeene gratie" bg de toekomstige ontwikkeling

van ome godgeleerdheid in de schaal worden geworpen, dan is het strikt

•lig deze onmiskenbare fout liet fundsmentwerk te herstellen; iets

niet wel doenhjk is, zonder dot oen meer algemeens bespreking van

het wezen der vooi^erordineering, voor zoover se ook de opvatting der

BSjonisono gratie" huheorooH rooto%i

de vele uiteenzettingen van dit leerstuk der voorverordineerii

de geschriften uit de dagen onzer voderen tot ons gekomen, aandachtig

nagsit kan tot geen andere coachtsie komen, oos dol men toentert^l >u
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de pi zadeltiml in uitsluitend zag: Hei raadsbesluit God* ovsr hst eeuwig

au ds mei bêmusfheid begaafde creatureu. Aldus werd het uitgedr

on ook de engelen er by op te nemen. Toch werd over de engelen bij

leerstuk niet dan seer ter loops gesproken, en kwsm bet leerstuk alzoo

ten slotte bgna gebeel neer op bet rssdsbesluit Gods omtrent bet eeuwig

dat aan ons mensehen, hoofd voor hoofd, beschoren was. Van de

engelen kou rband niet anders dan seer ter loops gehandeld

worden, overmits de praedestinstie inhield de vooruitbestelling van de

genademiddelen ter versoening en heiliging van den zondaar, en er zulk»

genademiddelen ten bate van de engelen natuurlijk uiet besteld zyn. Een

gevallen engel wordt niet gered, en de engelen konden uit dien h^

t anders voorkomen, dan voor zoover ze zalig zouden zyn en voor

val in zonde bewaard, of ook voor zoover ze prooi van net verderf werden,

en dies sanstonds en onherroepelijk aan dat verderf zoude

>

gegeven. DU uu soa uien desnoods nog de verkiezing der goede en

verwerping der booze engelen knonea noemen, maar de praedestinatic als

zoodanig was op beu niet anders dan zeer van ter zijde toepasselijk

hoofdzaak bleef dus de praedestinatie het raadsbesluit Gods

eeuwig resultaat, waarop de levensexistentie van de menseken, hoofd voor

hoofd, zou iiitloopsjo.

Ten bew|jze, dat 1

van voorbeeld, wat de bekende godgeleerde Petros van Maastricht des*

aangaan in anders zoo veelszins uitnemende Dogmatiek leeraarde,

.Deze Voorverordineering is niets anders, dan het besluit Gods, aan-

gaande de openbaring van sjjne bijzondere beerlijk beid in <len eeuwigen

toestand der redelyke schepselen. Ze wordt een besluit genoemd, omdat

ze Gods bepaalde uitspraak en gevoelen behelst, om door een vast en

zeker beleid en raadslag uitgevoerd te worden. Al wat derhalv.

voorgaande Hoofdstuk van bet Besluit Gods in 't algemeen gezegd is, zulks

komt wederom voor, om op de Voorverordineering toegepast te woiden.

Benevens andere dingen, is er in 't bijzonder in de Voonerordineering

:

ie eerste plaats, eene voorstelling van het einde, de betooning of ver-

klaring van Gods heerlykheid mot 't algemeen van al Gods beer

maar van zyne bijzondere beerbjkbeid. namehjk ten eerste, van Gods

macht en heerschappij. Rom. 9:22, willende zyne macht bekend maken.

En vs. 21. Of heeft de pottenbakker geene macht over het leem? voor-

zooverre hg namehjk zijne schepselen, hoezeer ook vrg zgnde, kan k

zoodanige gebruik, n. als hij zelf wil, en uit eenen en denzelfde

i
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naar zijn enkel louter welbehagen dezen te echikken tot een rat dea tooras,

genen tot een vat der eere en heerlijkheid : ten tweede, de heerlijkheid van

zijne genade en barmhartigheid, Ephexe 1 : 6. Tot prga van zijne heer)

genade, voor aoover hij het schepsel, niets andera dan toorn en eeuwige

verdoemenis verdiend hebbende, niet alleen tot het eeuwige leven, maar

ook aelfi door den dood van zijnen eigen en eeauggeboren Zoon, besloten

heeft, te heretellen: ben derde, da Istatzfkheaa
1

van zijn.- wrekend! nefeefc

tigheid. Hom. 9:22. Willende zijnen toorn bewijzen, nrmelijk. m dt reent-

vaardige veroordeeling en verdoeming van het ha _•»• schepsel.

Ie tweede plaats in de Voorverordineering een <lenkl»eeld en

begrip der middelen, en, als 't ware, een inzien daarvan, opdat God uit

dezelve de bekwaamste, als 't ware, uitkn /• 1> uu. Melen nu

eerste de genadige Zaligmaking, en eene rechtvaardige Veroordeeling of

ioeming; want God heeft vastgesteld om hierin de heerUjkheid van

zgne genade en reebtvaatfd%betd ta openbnTCBi Ten tweede, da alfeflaeaM

schepping van het ganachfl in«n^helijk.- •.'••slacht: h.t .,|,n.hten m.-t h.t

geschapene menschdom van het Verbond der werken, het laten varen van

dat Verbond, of de toelating van den val, opdat Hij namelijk een voorv

Ie hebben, in wiens genadige zal <ht vaardige verdoemenis

openbaren zou de heerlijkheid van zijne barmhartigheid en van zgnen

ii. All» welke dingen voor eenzelfde middel in het stuk <ler Voor-

••ering aamenloopen. Ten derde: I'it alle geschapene menschen

ing van bijzondere personen, in welke met name Gods barm-

hartigheid en toorn openbaar worden zou.

de derde plaat* eene Bedoeling en achikking der middelen,

door wel genadige zaliging van sommigen, en de rechtvaardige ver-

doeming van anderen zou uitgewerkt en bezorgd worden: nan

ug van genen door den Zoon als Middelaar en de overlating en

verlating van dezen in hunne zonden. Waarvan te zijner plaatse meer.

n 't gemeen verschilt, ia bet redelijke schepsel: engelen en

menschen, ieder in 't bijzonder, namelijk omdat zg onderhevig zijn aan eenen

ii staat, in welken Goda bijzondere heerlijkheid, door der* ;

-heid en verdoemenis kan en moet verklaard en geopenbaard worden."

t laat aan duidelijkheid niets te wenechen over, en bevestigt volkomen

wst we beweerden, dat de praedestinatie zoogoed als uitaluite i

gevat, als een beschikking over het toekomstig lot van den enkelen avenac*.

irt a Ma /<jn Jferc* der ktiUg* Opdeefaarttatf . .Deze

ing ia kortalijks: Goda besluit van de menechen, die in der

n door de zonde vallen zullen, ten deele door Christus en bet geloof
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hartighetd; ten decle ben in bun ellende te laten en te verdoemen

betooning van rijn strenge rechtvaardigheid" (p :

En om nu niet meer te noemen, schrijft op gelijke wyze 4 Brakel

vjo BêdeJjfke Godsdienst 1. p 170: .De prsedestinstae is een eeuwig

Besluit Gods, om tot verheerlijking van zijn vrjje genade eenige menarhen
te scheppen, onder de sonde te besluiten, en door Christus tot de taligheid

te brengen; alsook om tot verheerlijking van rijn rechtvaardigbeid anderen

te scheppen, in zon Je te laten komen, en om de sonde te verdoemen."

Dese beperking van de praedestinn -zing of

\nn leu inensch is echt* set eerst van dese G*

logen uitgegaan. Veeleer mag gesegd worden, dat ze ten dese weinig

anders deden, dan de leerwyze volgen, die zg in de oude school «i

geleerdheid, gehjk die onder vloed der eeolasti«-k<-ii haar sten

gereed vonden. Reeds hij Thomss van Aqofno \m«lt men den

beperking van de praedestiuatie tot de voorbeschikking van bet eeuwig

in ncnsch en engel; ook si moet toegegeven dst Thomas

bsnd tusschen de voorbearhikking en de voorzienigheid Gods nog stet

gevoelde dan dit later het geval waa. Over het algemeen genomen vergete

men dan ook nooit, dat onze Hervormers en de Godgeleerden, die na hem
kwamen, ar rist aan gedacht hebben, om een nieuwe theologie te willen

scheppen, maar dat ze veeleer hetgeen in de scholen dusver geleeraard

werd, overnamen, slechts onder correctie van wat men, krschtens

beginsel te MUS sla dwaling bad ingezien jk kan men dan

ook in de aloude geschriften over leer»

onderscheidene bestanddeelen onderscheiden. Van de ééne tijde een aantal

stukken, die «mulat ze met het beginsel zelf formatie in et

raakten, geheel omgewerkt en i kaar gezet zijn. Blaar ook van

den anderen kant een aantal even belangrijke onderwerpen, die destijds

niet in den atryd gewikkeld werden, en die men, dientengevolge, zouder

eigen criti.-k of oorreotis, eenvoudig uit de hoeken der Roomscbe school-

leeraren overnam i-«n sprekend yoorbaalrl biervan ii bet volgende, ?olgent

de leer der Roomschc kerk komt de wedergeboorte in den zondaar

stand door den Doop. Diensvolgens werd de wedergeboorte oudtgd*

simt. ik I leerstuk van den Doop of van de Kerk besproken, en

besprak men de heilaleer hoofdzakelijk onder de hoofdstukken van de Boete

en hei Geloof. Natuurlijk kouden ome Gereformeerde theologen dese siens-

wgze omtrent de wedergeboorte niet overnemen. De wedergeboorte waa

hun niet een vrucht van de actie der kerk Doop, maar resultaat

van een rechtetreekache werking van d gen Geest in de ziel van

zondaar. Om wel t.- loopen, hadden zij alzoo de wedergeboorte moeten
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/. Dit echter deed men niet. Aan
het oude kader gewoon, t>l«*« f men in «!<• h.-ilsleer allo. do Boeiê

en hei Geloof handelen; en hieraan bet te wijten, dat het stuk dtf

wedergeboorte feitelijk niet tot ontwikkeling is geraakt, en dat men de

vraagstukken .li. hierbij ter sprak»- komen

eolee/bawrwioosN

Daarom kan het ons allerminst verwonderen, dat ook het leerstuk der

Us. lukking bleef behandeld worden in den ouden trant, en naar

geldende opvolging, als in Ik*.M/aak Op do zaligheid dat vrkorenen en

op de verdoemenis dor rerl doelenda Kr brak natuurlijk ook ui

'lagen d. matu wal -.1 rij«l over <I
I mug leerstuk uit, en

veel strijd zelfs; maar die strijd gold schier uitsluitend het onafha,

karakter van de praedeeünatie en haar volstrektheid. Er rees str

' God de Heere in zijn voorbeschik k. n«l he*luit al dan 1

afha: ware geweest van iets in den mensch, zoodat f' door

voorgezien geloof in dan mensch het besluit Godi bepaald \%

ook werd eenerzrjds staande gehoud.-ii .lat hot besluit volstrekt was, <

én alle middelen, én de volledig» uitkun , di enk

aonen toe, vastelijk bepaald* I anderen daartegenover beweer

besluit wel zekere conditien stelde en zeken- middelen aanwees,

naar dat de finale uitkomst ten opzichte van de enkele personen miei m
vee Banton 1» door ->uze vaderen

•'•el, «enerzijds met ische godgeleerden en anderzijds

met lonstranten gestreden /ij hinkt»

volstrekt Besluit m God geen Besluit was, en hebbei

in hun Dog] Ie stukk I bonodfOClIg uitge-

• n soms tot driemaal achter • Ikaar, eerst brj de l'raedestinatie,

daarna hij de V- > Lieeing, en einóN lijk hij de Verwerping herhaald. I»

•rdat al hun aandarht op de b g ras deze twee vragen

was saamgetrokken, lieten ze okn noot ds verdere uitwerking van dit leer*

hadden daar k 'Muimng van

lüanery • .«I hun inspanning n op do BynoÖO tfl

t do overwinning op de Arumuanen behaald waa, volgde er oen

van vermoeidheid en verslapping, waarin men weinig anders dood

dan de mannen van voor Dor<i

Gen tweede oorzaak kwam hierb|j. Voor de gemeente Gods, en vnor do

enkele peroonen in de gemeente, on soo ook voor do prediking, drong zich

op niet onnatuurlijk*» wjjze. juist dme zfyde van de praedostinatie steeds

naar den voorgrond. De wakker geworden ziel vraagt allereerst on aüor
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ineeet naar zgn persoonlijk* zaligheid, en hij zoekt bg voorkeur mik een

prediking, alt ben voor dat stuk zijner persoonlgke sllghrsri' uitslu

geeft en Hebt verepretdt Men bedenke toch wel. «lat m den strijd net de

Remonstranten de gemeenteleden zelven jaren lang deelgenomen haddan

Ie worateling der geesten. In all* tg had men er den mond

over, en zag elk goed Gereformeerde neb gedurig geroepen, on de waar»

1 der praedestinatie tegenover de misleiding merg te Ter*

.|.-.iiu«. o in ,.\.t,Mit> ui dan boaaan dei lesneenfa <!•/•• strijd bijna altoos

persoonlijk werd aangebonden, lag het in den aard der zaak. dat men van

• !• pi.i. <\> -'-..i-,. bfna in. t anden dn hi baat toapaaakaj af bal atvws]

• Ier enkele peraonan sprak. Zóó was het eenmaal ingezet, en zóó is het

Ie gemeente blgven hangen, en veilig mag gezegd, dal liet gemis aan

geloofsverzekertlheid, en I tan zgn dood toe tobben over zijn eeuwig

• lat in zoo hooge mate de geloofskracht gebroken heeft, e.

treekaofe pavol] «ai van dan. eenafdigt opvatting dar /aak

•tte ook meetelt, de Heilige Schrift zelve geeft ons n

dogmatiek, maar geeft de openbaring over de waarheid steeds i

streekech verband met de toestanden, te midden waarvan de proleten en

de apostelen optrad' nu had ten gevolge, dar .!. IL :-.

verreweg de meeste plaatsen, waarin van de Voorbeschikking sprake

is, haar in nauwer verband met den mensch nemen. En overmits destijds

ral nog de methode al ld, net Iom t«ksten te strijden, kan

'wonderen, dat voor de veel verdere beteek* 1'raedes-

tmatie het oog veelal gesloten bleef. De mensch is metterdaad in

bestel Gods het hoogste schepsel, en juist dit leidt er zoo 1 om
deswege heel de I'raedestiii om den mensch als bat mid<

!•• lat. n bewegen,

was er steeds één punt, waarbij onze Gereformeerde vaderen deze

eenzijdige opvatting braken, in zooverre se nai ndervraagd naar

.hoogste doeleinde" van alle dingen, onvoorwaardelijk, en zoo ook l>ij dit

Solt Dêo Gloria op den voorgrond plaatsten, en de zaligheid

rkorenen nooit anders dan in de toeerf* plaats lieten komen.

Deze zienswgze nu handhaafden se ook bg de PraetleeUmttie. en geen

onzer vaderen heeft ook dit onderwerp behan! ! I /onder vasteln

spreken, dat God •!• II • reerst en allermeest

zgn eigen |ere zocht. Aan dat hoogste < werd al het overige,

de zaligheid der uitverkorenen, ondergeschikt verklaard. Jammer wa*

slechts, dat ze dit n aanhef onbewimpeld uitspraken, maar

uden, bet in htm verdere on! ug tot zi te laten konen.

Iets wat vooral daaruit t. v. rklaren is. dat ze, zich vastklemmend aai;
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prakcn van den heiligen apostel Paulus in Rom. 9 : 22 en 23, oordeelden

all*»* gsntgd tl bshbon, indien /• ik doel v.M»r dt nriteiBg n ê» ver-

werping weien op de openbaring der hermhartigbeid en der gestrengheid

Gods. Gevolg waarvan dan ook geweest ie, dat ie in de leer der Voorbe-

iig óók wel den Christus, en /.ju \ I. • •.. -h wording, en zgn sterven,

en zgn opstanding, en zgn hemelvaart, en zgn zitten ter rechterhand Gods

misachten, maar dit alle» onder geen ander li< ht lieten voorkomen, dan

als .bestelde genademiddelen'', om de zaliging der uitverkorenen te ver-

Wr/.rillijktMi

"gen deze eenzijdige en beperkt ug van het besluit

der Voorbeschikking, dat verzet moet worden aangeteekend, niet het minst

in naam ast ll.-ilige Schrift zelve. Op zulk een wgs toch isoleert men den

mensen uit de overige schepping; men neemt den mensen apart, en laat

de overige schepping glippen. Op die manier wort* dl ••«•nh«i<l van Gods

schepping, wordt de samenhang in zijn heilig bestel i n, en sch

men wat God vereenigd heeft De wereld is niet maar een zilveren schaal

waarop de gooden appelen een oogenblik zijn neergelegd, om ze er straks

wéér af te nemen; of, tonder beeldspraak, de wereld is niet maar een

scboowtooneel waarop de mensril tij«l«-lijk optreedt, om straks heel dat

sebouwtooneel wéér af te breken, en alleen den mensen over te houden,

maar de wereld die God schiep, en de mensch <li<n Hij in die wereld

phstate, vormen één organisch geheel. God schiep .den hemel en de

hemel en die aarde maken saam h« t instrument zijner

hemel, zijn sist Maner den mensen, maar ook

mensch is niet zonder die aarde en dien hemel denkbaar. Gelyk wel

alleen de glinstering der ziel openbaart, maar ImÉ «lat oog orga-

nisch één is met heel bet lichaam, zoo ook is de mensch wel, als naar

Is beeld geschapen, de rgkste openbaring van Gods scheppende almo-

gendheid, maar ook zoo is die mensch toch niet denkbaar zonder die wereld,

wier orgaan en priester hij ia Hij is verwant aan net dierenrijk, verwant

aan bet plantenrijk. verwant aan bet dellstonVnrijk. Hemd en aarde zrjn

len mensch als in één brandpunt geconcentreerd. God heeft wel twee

aparte dingen geschapen, eerst bet heelal, en voorts den mensch bg en m
heelal, maar dat heelal en dien mensch schiep Hg toch als één geheel .

<n dat heelal een machtig mystiek lichaam, dan is de mensch in dst

tam kêi kart, waarin het leven klopt, den mond waardoor bet heelal

liet oog waaruoor dat heelal liet. Maar boe boog ook de centrale

plaat-» /ij. die de mensch in flat h.-.UI inneemt, ge moogt noch den mensen

van «lat heelal noch dst heelal van den mensch afscheiden. De mensch is

geen «bepsel, dat op bet heelal als schip, op de haven der eeuwige ruste

aanstuurt, om, is hg in die haven ngeknmen, hst schip vaarwel te leggen,

om alsdan aan bet heelal den rog toe te kisten, en nu voortaan
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mll«en gnnstoljfk met Ie bestaan. Integendeel, benei en aarde

/nu den Qod ia ésn emeknj gentel sosaaapei epiel ssuwiguy in del

aaneen*

.

grootsche, in dat volledige werk der schepping de naam
onaea God» sou verheernjkt worden.

II. t d dan ook in dien zin, dat de apoetel ons openbaart bet

welbehagen is. d I voorgenomen beeft in zichzelven, om nsnnhj

de buiteling der volheid der tijden alles weer tot één te vergadsrr,

Christus, heide dal in den hemel en dat op de aarde ie." Reeds vroeger

is breedvoerig door ons uiteengezet, boe dit «tot één vergaderen" hier be-

toekent: .weer onder één hoofd in •?$% organische eenheid herstelt

Kr ligt sboo m <1h- woorden, dat aarde en hemel één organisch gehe<

de schepping waren; dat beide door de sonde uit dese hun organische

eenheid zijn losgeraakt; en «lat nu è re Goos hieraan hangt, dat beide

t.n li weer in hun organische eenheid, als de ©ene groote, he«

ping zullen mtl >it nu lci.lt om tot de geheel andere voorstelling,

dat de Voorbeschikking ten doel h Ie de zekerheid te geven, dat

van de volledige zelfverheerlijking van zijn scli

zocht. Hem niets ontga, maar ongebroken en onverlet toekome. Dit doel

der schepping dreigde verijdeld te worden door Satan Kn nu is de V

verordineering daarin, en ook daarin alleen, van het scheppingatx

onderscheiden, dat het besluit dar Voorbeschikking de m umwgst

en vastv heid toe leiden moeten, dat Gode,

in weerwil van de zonde, nochtans de volle zelfverht

schepping eens zal toekomen. Daartoe is de Christus besteld, opdat onder

dien Christus als het nieuwe Hoofd, de uiteengebroken stukken van hemel

en sarde wéér tot één organisch geheel, naar Gods oorspronkelijke be-

doeling, zullen hersteld worden.

Alzoo omvat het besluit dat voorverordiiieering heel de histor

bet verloop, dat aarde en hemel nemen zullen, en is bet gericht op

einde, om uit gansch die schepping, en uit gansch dat heelal Gode zijn

eere te doen toekomen. En eerst waar dat scherp gevat en <»

ad wor.it. ii het dan tevens in de tweede plaats duidehjk, h

voorbeschikte plan de mensen op den voorgrond moest treden, [nonen si

is hu slechts een stuk, een deel, een lid, een orgaan van dese wet

is er tevens het hoofdorgaan van, en het is alleen door den mensen, dat

die eere Gode namens en uit en door heel zgn schepping kan worden

toegebracht De mensen is de mond, de mensch is b< Ie mensen is

het bestelde oog vso gansch de schepping, en deswege sou er Gode geen

eer uit zgn schepping knmnn toekomen, als die mond verstomde,

hart ophield te kloppen, en dat oog verdouk- I Daarom D
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VIÉÉHI, «lat ds Btntsh BSJftd, dat <|. maten t..t nuuv leven \.-r\v.-kt

wor- Ie mensch eens in zgn zaligheid Gode lof zal toezingen.

-i omdat de Voorbeschikking Gode zijn lof en eere mt sfn gauseke

schepping verzekeren wil, moet alzoo de zekerheid van 'smenschen talig-

beid in die voorbeschikking volledig zgn opgenomen. En ook overmits „de

mensen" hier niets zegt zoolang er geen zekerheid bestaat omtrent de

vraag: „treJire dese mentenen z$n ziiINm. kan ét Voorbeschikking

voleind zgn, dan in de persoonlek? verkiezing, en dus ook de persoonlijke

verwerping. Iets wat ome vaderen aldus afdrukten : Dat de Koning niet

onderdanen kan wnn.

\\\ .

Verband van praedestinat i. en srhopping.

WftOt
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heelal van den Heere oneen God uit d i de wereld zgner verlustiging.

• >f liever nog; het bottelde instrument sijner glorie.

.7W prijs sitner heerlijkheid" riep God alle dingen, die niet wan
aaiuujn. Zelfi tot driemalen woi i de hymne der Voorbe*

die Ephete 1 one voorzingt herhaald. Eerst in vi 6; dan in ra 12, en

emdeiffk in vs. 1 uw heerlijkheid, maar de heerlijkheid van uw God
ia het hoogste doeleinde. En de eindpaal van den weg Gods is niet maar

dat die heerlijkheid er zg, maar dat die heerujkheid geprmm worde. .

prijs zgner heerujkheid'*. En dat de heilige apostel

verheven einddoel B ien menech beperkt maar het uitst

gansch de schepping. Mykt niet alleen uit zgn verklaring, dat God „alle*

weer tot één wil vergaderen," maar ook uit wat hij er m n 11 bijvoegt:

«die alle dingen werkt naar den raad zgns willens." Ge kunt «e moogt

daarom de overige schepping, buiten den mensch, niet van de Voorbe*

schikking uitsluiten. Natuur en genade zyn twee rijken, maar onder één

ing, en de ryksgedachte van koning*

over al wat mop de aarde, boven de aarde in den hemel en onder de

aarde is." Lees en herlees het maar in bel diep doorgaande, alomvattende,

organisch het al ineenzettend woord uit Col. 1 : 10 *J<

zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde /

die zienlijk en die onzienlijk zyn. hetzij tronen, hetzg heerschappgen, hetsg

overheden, hetzg machten, alle dingen zijn door Hem Hem ge*

schapen; en Hg is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan te zemen

door H. bei Hoofd des li mms, namelijk der gemeente.

het begin ia, de eerstgeborene uit de dooden, opdat allee de

eerste zoo zijn Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in I
'

al de volheid wonen zoude, en dat Hij door Hem, vrede gemaakt hebbende

door het bloed zgns kruises, door Hem zeg ik, alle dingen versoenen sou

tot zkhzelven, hetsg de dingen die op de aard- Ie ding*-

il hejsjslssj zijn."

Zelfa de zoo dikwijls ook in onze dagen besproken vraag, of de <

toch sou gekomen zgn, ook al ware de mensch niet gevallen, verliest daar-

door haar beteekenis. Zeer zeker toch moet geprotesteerd tegen de dwaal-

leer, van Ongene»' dagen af verkondigd, alsof er een mensch* I mds

grepen. Van zulk een menechwording Gods bniien sonde weet rV 11- ilige

Schrift niets, en steeds wordt heel de Schrift door beleden, d stne

jekomea ie, "in ondarou salsj si mskesj en een wereld, die *"-\ schiep,

en nog altoos, sis het werk zgner handen, liefhad, te behoed* ook

de Ethiscben in onze dagen desaangaande bepleit en gepredikt nebben, is

loeteel van panthelstieche philosophie geweest, en moet in naam der

Heilige Schrift worden verworpen uu* evenmin mag staande worden
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gebonden, d; • eschwording des Woord* bijkomstig en toevallig wan.

u oogeni m twijfelachtig geweest »f •!• < hristne

wel zou komen, en niemand mag zeggen, dal In-t in 's menaehen macht

heeft gestaan, de geheele openbaring der heerlijkheid Gods in Christus te

oorkomen. Er zyn niet twee wereldpl.um. n l-ij God geweest, het ééns

oor het geval dat de mensen staande bleef, en het andere voor de moge*

hjkh.id <lat «iods raad is één van eeuwigheid af, niet conditioneel,

maar vast in zichzelf, en het is die raad Gods die alleen bestaat en

eeuwig bestaan zal.

/óü één raad, waarin geen andere wereld voorkomt, dan deze wereld

door de liefde Gods m Cftkietos Mhouden wordt

In-sluit dar Schepping en het besluit der Voorbeschikt. dan

ook niet twee naast nlkenrtsr tijgende, twee aan elkaar gel maar

venen gedeelde besluit .rendeel -te dan één eenig Besluit.

en zoo we nochtans van meerdere besluiten gewagen, zoo geschiedt

alleen omdat wij den roken inhoud ren hal eeuwig raadsbesluit, naar de

behoefte van ons kort en klein begrip, m zijn dssln onderscheiden. Maar

l en Mij ft het één, en m \ oorbeschikking noemen is in

<»chts dat deel, waarin besloten is dat en op wat wjjs God de

re, in weerwil van de zond« netfctnns /ijn één ei eeuwig doel met

zyn schepping bereikt Hat nu in dit besten
1

der l'raedestinatie de mensen-

beid op den voorgrond treedt is alleen omdat ook in den oorsprong aller

dingen de menschh» tid het hoofdstuk is der geheele schepping Gods. Een,

-iig minder dan de engelen in oorsprong, maar beet

-ngelen te oordeelen II. t hart de kern, het keurgesteente van Gods

schepping. Haar orgaan, haar prieeteresse, haar onderkoning onder <

Daarom is bet de rang van den Christus om voor God te treden als

lier menechheid, is het zyn roeping ais Hoofd dier meneehheid

dingen aan zich te onderwerpen, en tal het eens het hoogste toppunt

sgner eeuwige glorie zyn, om het komnkryk Gode en den Vader over te

geven, opdat (Jod zy alles in allen.

keel lu*t nu alzoo met de Voorbeschikking, den zal men ook terstond

uu-om het met aangaat te zeggen, dat wel enkele menaehen

nas» behouden worden, meer dat de meneehheid teloorgaat Zoo

•eld wordt, dat .velen geroepen zyn, maar slechts weinigen verkoren**,

als ook dat geroepen zyn bepaalde, by God met neme bekende personen.

en dat dese allen en dese alleen zullen zalig worden, ie op deee voorstel

nieu aan te merken, en wordt es ook door ons volstrekt beaamd.

Maar als men nu, verder gaande, spreekt ven enkelen .die els een bm
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boul uu ir gerukt worden" en «Ut hol meneehelgk geslacht eb zoo-

danig voor eeuwig voor God verloren ia, dan moet tegen dese avereehtsche

voorstelling seer ernstig geprotesteerd. Reeds tegen de uitdrukking: .een

brandhout uit Int vuur p-rukt" dient m -lil verband gewaarschuwd Een
brandhout is een stuk hout, dat van het veM of mi bet boa BS is

gebracht ui. t bet doel om er het vuur meé te onderhouden, b uu

een brandhout eenmaal op bat mr gelegd, dan laat men het branden,

en rukt niemand het er uit, eenvoudig wijl .In

staat dan ook in onze Overzetting (Zach. 8 : 2) niet, een .brandhout" maar
een mvu*rbrami t vuur gerikt, wat kennelijk bedoelen n

iets verkeerdelijk in kat m geraakt was. muit reeds vlam had

gevat, zóó verbrand sou zijn, maar nu nog

• n POOI \. rl.nin.liii- KSHNkir'/ is Dook i

i

t skofcti m h.-t v.i..rbijgaan.

fdzaak is hier, dat wie slechts van de redding van enkele menseben

spreekt, en het menschdom, de menschheid, net menaehehjk geslacht be-

schouwt sis iets dat voorby en teloor gaat, toont niet te verstaan, wat
ds men*ckheid, ja in het algemeen niet te begrijpen, wat een organisme ia.

Eenige wortel. .«enige takjes, eenige bladen, en eenige bloemen,

maken nog volstrekt geen plant. Ken plant vormen ze dan eerst, sis ze

alle saam uit één 1 n opgek -venssamenhang aan

elkander vastzitten. Evenzoo is net bij een Sar. Zekere hoeveelheid bloed,

spier, zenuw, been en huid mak». strekt geen d rendeel.

aia de alachter heel zulk een verzameling stukken in njn winkel heeft

i stsid, baagl geen rand en hangt er geen kalf meer, maar is

rund en het kalf weg. Slechts zoolang was het dier aanwezig, als al

Ion als lidmaten van één levend lichaam in elkander

zaten. Het staat dus volstrekt niet gi ik zeg: 1 o eenige tak-

ken, eenige bladen, eenige bloemen, maar de boom is weg, of dat ik zeg:

Daar staat de boom met nog eenige takken, nog eenige bladen en nog

eenige bloemen, maar al het overige is er van afgesnoeid. Een boomgaar

denier, wien men boodschapt Kr liggen m uw boomgaard nog eenige

takken met rijke appelen, maar de boomen zelf zgn omgehakt en tel

gegaan, zou daaraan terstond weten, dal hij zijn boomgaard kwgt wa>

dat die «mkele takken met appel* t. rnauwernood voorbijgaande wan

ui hadden. En SOO nu .Nik gaat 1> in. van den hemel»

landman te zeggen, dat God wel een stam der menschb. jnM hof

geplant had, maar dat die stam I gegaan In daarom

hindert, omdat toch enkele takken van dien stam gespaard zijn gebleven.

De stam, de boom, de plant is nog heel iets anders dan de takken, de

bladeren en de vruchten. De stam gaat in waardij alle toevallige takken

vel afweet van 1 t«staan van enkele bloemen,

maar de plant ala verloren beschouw - wel een bouquet, een
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een tuil. maar de plant is hij kwijt : hij is verarmd. En zoo nu laat ge

I door Satan verarmen, indien ge stelt, •• de menachheid

als een ttam, als een geslacht, als één ila een machtig organisch

geheel schiep, die menachheid, dat menschelgk geslacht zich door Satan

wringen, om zelf als God niet dan enkele stengels en enkele

afgesneden bloemen van die plante zijner schepping over te houden.

men dan wel niet zoo, maar het ligt er in, en getuigt van

gebrek aan doordenken, indien men op dia wijze \;m de aaJafaag «l«r

enkelen spreekt.

van • k .ren personen zal eens voor God geuren, maar
lanie zelve der geredde menachheid zal eens voor God eeuwig lijk

bloeien. Dit toont de Heilige Schrift klaarlijk. waar ze de verkorenen

Mematen noemt van één organisme, en allen saam ons voorstelt als saam

één lichaam uitmakende, welks hoofd • lin-tus is; waar ze een ander maal

n*chheid toont in.-t aU een hussel afgesneden rank. n.

maar juist als ranken in den wijnstok of ook dal wie leven I.

>tus geworden is. hit mi mag niet zoo verstaan, alsof

deze personen eerst van het oorspronkelijk Deèasjn der Msnsehavsid werden

afgesneden, en alsnu tot een nieuw lichaam onder ChfistBI in elkaar

werden gezet. Hoe toch kan men Bek /•••• iets denk plant waar-

van ge enkele takken en bloemen afsnijdt, om alsnn uit die afgesneden

takken en bloemen een plant saam te steflen Verbeeld i bet

aam van een 4 mensen, waarvan ge enkele ledematen afsnijdt.

(gesneden ledematen, met een nieuw hoofd er op. weer tot een

tam te maken. Een plant, een lichaam maakt men niet, en zet men
elkaar. Het onmisbaar kenteeken van elk organisme is juist dat

ii opgroeit en één in /xli/.-lv.n is en blijft. Daarom leert

lus dan ook in 1 « lat opstanding ia: het opnieuw uitloopen

van het lev. stervende kiem. En nadat hij dit eerst op de opstan-

ding van ons stoffelijk lichaam heeft toegepast, past hg het daarna, en in

lecntstreeksrh verband, ook toe op bet .lichaam der inenschheid
M

t
sla hg

zegt: .Een natuurlijk lichaam « gezaaid, een geestelijk lichaam

dt er opgewekt Er is een natuurlijk lichaam, en er is een gesstanjk

lichaam. Alzoo is er ook geschreven: De eerste mensen Adam is geworden

ziel; de butste Adam tot een levendmakenden geest.

Maar het geestehjke is niet eerst, doch het natuurlijk*-, daarna het gece»

l>e eerste mensen ia uit de aarde, aardsch; de tweede mensen is

Ueere uit den hemel. Hoedanig de aardache ia, zoodanige ziin ook de

aardacben; en hoedanig de hemclechc ia, HHrdanlg zgn ook de hemelachen;

en gclgkerwga wg bet beeld des aardacben gedragen hebben, alzoo zullnn

ook bet beeld des hemakwhen dragen,** va. 44 49. Juist daarom

beeft rhriatufl dan ook niet een MWttrfMriyr lirhasm voor de jaren z$ner
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omwandoling op aarde geleend, maar is Hij in one geslacht ingegaan, en

ia uit ons gesproten ak een kind des mensehen ge. ab» de /

des menerhen uit de mcnsrhheid voortgekc

Hiermede geheel in overeenstemming betuigt de <

Matth. 18 : 25, dat niet de eerkorenen worden afgescheiden van de mennen*

beid. zoodat deze teloor gaat. en slechts die enkelen behouden worden,

maar omgekeerd, dat de verlorenen worden afgescheiden. Zeker, er

schapen en bokken, en de herder scheidt die vaneen: maar ala het er

op aankomt om te beslissen, of de bokken weg moeten en de schapen

hliJYi-ii. <>f wel «lat de tokken Mij ven en de schapen weg moeten, heet

met nadruk in Mat t h. 25 : 34 Uit de sehajieii, dat *ü blsjven en

nLrijk beerren, en worm* kot ds tokken gezegd, dat zij er uit moeten:

Oaal nreg van mij. gg vervl /<oo ook bljjoen de goede ranken san

den wgnstok, en de ranken die er af worden gesnoeid en

worden geworpen, zgn de kwade en onnutt. i dit»

Baan In Matth i:i zelfs t»nmnwe% sj in opsetteltfk gekosea buMsn. In

zgn verklaring van de gelgkenis van het onkruid en de tarwe, segt de

Heere met zoovele woorden: „Die het goede zaad zaait /.oon des

menseben; en de akker is de wereld; en het goede zsad zjjn de kinderen

des Koninkrijk*; en het onkr Ie kinderen des boosen; en de vgand,

die bet gezaaid beeft, is de duivel ; en de oogst is de \ g der wereld

;

en de maaien* zgn de engelen. wgs dan het onkruid vergaderd

en met vuur verbrand wordt, alzoo zal het ook zgn in de voleinding

wereld,'* va M vlet af in ra, 11. t_' . I». /...on des mensehen

zal zgne engelen uitzenden , en zg zullen uit zijn k..mukrgk vergaderen,

d. i. wegrapen, alle de ergernissen, en degenen die de ongere* i

doen ; en zullen ze in den vurigen oven werpen ; daar zal weening zjjn en

knersing der tanden Alzoo zullen «1

geraapt en verwgderd worden. Zg gaan er uit, en zg worden in den

vurigen oven geworpen. e anderen; die blieven. En nogmaals

leert Jezus geheel hetzelfde in de gelgkenis van het vischnet, aan welks

slot het heet, vs. 49 en 50: „Alzoo zal bet m <le volein

wezen. De engelen natten uitgaan, en de boosen uit bet m
vaardigen afscheiden; en zullen ze in den vurigen oven werpen; daar

zal zgn weening en knersing der tanden." Alzoo ook bier zgn bet de recht-

vaardigen, die blijven, en ,de boawen worden nit hei midden der recht-

vaardigen afgescheiden:' Zoo ook wss er een .stam Davids", d

Davidisch geslacht, en die stam werd tot op den tronk afgehouwen, en al

bet opgegane hout er afgekapt, maar de tronk bleef in den grond leven,

en uit dien afgehouwen tronk van laai kwam weer een rgaken v<>
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•t zooals de Heere bet ook tot Jesaja in zijn roepingsvisioen van Israël

zei, dat het /.yn wortel zoo worden afgekapt, maar dat er een

tiende gedeelte zoo Mijven aanzitten; -lat daarna ook dat overgebleven

tiende gedeelte zoo worden afgekapt; zoodat er nieU aan den tronk over*

bleef; maar dat er ook zoo in dien tronk het heilige zaad zoo overbleven,

en dat -lit heilig zaad in den tronk het eteoneel zijn non en de profetie der

toekomst in zich zoo dragen (hfdet 6: 13). fa dit lebt de Heere dan ook

aan Jeeaja in dezer voege toe, dat bnj met l /ou gaan als met een

eikeboom, of een haageik. die wel zijn bladeren afwerpt, maar nochtans

/ijn «tam weer opbloeit Zoo toch staat er in vs. 12 en 13: .Want de

Heere zal die menschen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen

binnenste des lande. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn

bei zal wederkeeren. en zgn om af te. weiden. Maar gelijk de eik en g>

de haat' lewelken na de afwerping der bladeren nog steonsel is,

alzoo zal het heilige zaad het steonsel daarvan /ijn." Alzoo ook hief iftver-

et verlorene, onderwijl de stam blijft, en anaefsni nttbot Iets

waaraan nog zij toegevoegd, dat ook Paolos in Rom. 11 spreekt van de

gezaligde menschheid, als van een boom. waarvan de wilde lakken worden

afgebroken. Ook hier dus niet de voorstelling dat de boom weggaat, en

enkele takken gered worden, maar omgekeerd, dat de boom blijft, en de

Ie takken er af gaan. Ja zelfs, dat wie van elders gered zal worden,

dentn Mijvenden boom moet worden ingeënt. Het is op dezen grond,

als onschriftiiurlijk afwezen elke voorstelling, die ons wil gelooven

doen. dat de boom, de stam der menschheid weggaat, en dat de goede

ukken er worden afgebroken. Neen, ook by de menschheid. ook by' ons

menschelgk geslacht, gaat de vaste regel van alle organisch leven door: de

boom, de stam blyft, maar de waterloten en de verkankerde takken gaan

er van af. Of anders gesegd: De menschheid wordt zelve vernieuwd, ons

inensehettjk geslacht als zoodanig wordt herschapen, en wat niet ten leven

K'S-en is, wordt er afgebroken, er van afgescheiden, en gaat er van weg.

is er meè als in de dagen van Nonen Van de millioenen

die er deetgds leefden, werden slechts acht persenen in de arke gered,

en toch ontkent niemand, dat in die arke en* «sneeft §1 * saslsoa f gered

I riders toch zon men moeten zeggen, dat er na den Zondvloed geen

menschehjk ges! er bestaat Ook toen bleef alzoo de stam der

menschheid in de arke, en de millioenen wilde takken waren er a%e-

ken. En wat toen de Zondvloed deed, dat doet ook nu de Doop, als

Ier wedergeboorte. Iets waarop de heilige spostol Petrus saai

eel nadruk ergst sis hg spreekt van de dagen van Nonen, en nu

zegt: .Die eertgds ongehoorzaam waren, wanneer de Isnkjnoednjbetd (iods
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sanmeil verwachtte in de dagen van Noach, als de arke toeberei

waarin weinige (dat ia acht) zielen behouden werden door het wa

waariran bet tegenbeeld, de doop, ona nu ook bel. iie eene

aflegging ia der vuiligheid dea lichaam*, maar die eene vraag is eener

goede conacientie tot God, door de opalanding van Jeans Christus,' 1 i

3:90, 21. In zulk een uitspraak ziet nu de oppervlakkige lezer niet* dan

een aanhaling, maar wie de Sehrifl doorgrondt, leert en weet meer. >

ia de aanduiding van de overeenkom»! tuaacben hetgeen toen geschiet!

en nn geschiedt Toen : al de overigen afgescheiden, afgesneden en vergaan,

maar ons geslacht in de arke gered. En zoo ook nu: de lieden der boose

conacientie vergaan, maar de lieden der goede conacientie behoud** door

hmt •roier dat 6oo\> kracht mui dit water, maar door de

kracht der opstanding oom Christus. I opstanding van

< imütua ta de opstanding, de herschepping der menachheid, in beginsel

gegeven. En daarom volgt er van Christus in va. 2l

rechterhand Goda, opgevaren ten hemel, de engelen

hem onderdanig gemaakt zonde/' Alzoo de herboren, de herschapen

vernieuwde menschheid onder Christus sis haar hoofd, en zulks weer

meuschheid builen de overige schepping, maar in verband met alle

dingen, met gansch het heelal. .Allo engelen, en machten, en krachten

hem Isrdaaaj

"

Toen dan ook onze vaderen in hun Doopsformulier aan het gebed toe-

gekomen, van Noach en zijn acht zielen gewaagden, en de kerken bidden

leerden: „Gg, o God <1» <le onboetvaardige wereld met den Zondvloed

gestraft, maar Noach en zijn acht zielen behouden h rlaadden se

gebed nut met een overtollige herinnering, maar beleden se een heilige,

alomvattende, heel de bestemming der kerk uitdrukkende waarhei- i

toen de onboetvaardige wereld onderging, en toch het wezen der wei

en het wezen van ona menscheujk geslacht in de arke behouden wi

zoo behoudt nu ook God. d«M, r dn 1><m.|». d . i. doof de herschepping,

nieuwing en wedergeboorte, waarvan de Doop het zinbeeldig Sacrau

ia, den door Hem geecbapen en voor zijn eigen heerlijkheid besten

stamboom van ons menscheljjk geslacht, en met dat menacbelgk ges!..

hooi zrjn oorspronkelijke schepping, of wilt ge: .alle dingen." ook ai gaat

het verworpene er eene uit weg en voor eeuwig telo.

En verstaat ge nu alzoo de Voorbeschikking sis het vrijmachtige raads-

besluit Goda, om eens alle zonde, alle ergernis, al wa rpen en

verloren ie, uit /ijd Goddeljjke schepping af te scheiden, en de aldus gezui-

verde schepping, met het menschelyk geslacht als haar kern en middel-

punt, tot de eeuwige heerlgkheid te leiden, en in die verheerlijking
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l .ielven te verheerlijken, mits zóó, dat vaststa, welke personen

boren iii>-u«* hl».-i«l /uil. mi uitmaken en welke niet. immen dan

springt het t in hot oog, dat de gemeene gratie niet van dat besluit

der Voorbeschikking kan worden uitgesloten. Immers zouder die gemeens

gratis sou er geen ontwikkeling van ons menachelyk geslacht geweest

maar heel ons geslacht ree. V«lam ui «hu eeuwigen dood zgn afge-

sneden geweest Zonder die gemeen* gratie zou er geen plek op aarde

voor Gods kerk geween m op te komen i flstpla

zonder die astnesM* gratie zou voor de uitverkorenen zelven geheel

die voorbereidemde genade ontbroken bennen, difl SM Anuiuiaansrh maakt

als we baar Her nemen, en die alleen als deel dei -••ineene gratie

recht en reden van bestaan heeft

Triomf over Satan.

Mur loch.
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générale Besluit vloeit, toch bleef ie nog buiten de poorte omdolen,

lang haar niet «Nik m het lU-slmt der Viiorverordincering heer eigen nood-

. ik. ; :iL .-
|. ii.it- .,- nng.w./tn ii. t .iii.ii>.!,,.- Ueld den mi sJsessj «m

particuliere genade wen, raakte dan de heiligheden Gods, en wat er van

de verdere tobepping werd, of ook mei de I i

op aarde gebeurde, lag er buiten, werd bijzaak, en boeide ternauwernood

Thans daarentegen ie aangetoond, boe de .gemeene gratie" in de Voor-

beschikking leh .gevlochten En dat niet als een onbehuisde, aan

wie een noodplaalsje onder het dak der particuliere genade wordt inge-

ruimd ; maar als in die Voorverordineering een onmisbare schakel, er

strekt onafscheidelijk van, en eene noodzakelijk als eigen huiagenoote op

te nemen, te erkennen en te waardeeren bestanddeel Zei» weigelden we
oor haar de altoos eenigsiine vernederende rol te aanvaarden, als deed

se slechts dienst onder de vele middelen, die tot de zaligheid

korenen moeten teamwerken. Heel stelling verwierpen we. Ten
opzicht* van de zelfverheerlijking Gods komt alles, zonder onderscheid,

sla middel te staan. Ook de Vleeschwording. Ook de Opstanding van

Christus. Ook zijn Verlossingswerk. En zoo dus ook de „gemeene grat

Maar <lit al dan ook heel iets anders. Aan de selfverheerlijking van den

Drieêenigen God wordt al wat leeft of adem heeft, in ganscb de schepping

dienstbaar gesteld; maar <!it juist gaat zeer

gedachte, alsof bet ééne schepsel slechts dienstbaar gesteld werd aan de

voleinding van het andere schepsel. En onder dit opzit ht mi bleek ons ook

• ht van de .gemeene gratie", dat ze te verstaan is orol mge ge*

ktajpanfl fin d Bsshren zoekt

Het verschil tnsschen deze en de gemeene voorstelling verstaat men het

best, sis men het oor te luisteren leg iddclpui

scherp en kras uit de Verkiezing leven, maar niet dan nadat ze

kiesing uit bet geheel van Gods rsadsplsn hebben toegemaakt Ld

kringen koen heeft de beujdenis der l zing vaak de uitwerking,

se het menschehjk hart niet teeder en klein maakt, maar verheft en

rereeh i»> uitverkorene /nik. Megan, wnddM ta om met net boogt

gedachten van eigen treffelijkheid, niet om wat in hem selven is, maar om
de gunste zgns Gods die op hem rust En voorts beschouwt hij uu

overige menschdom als volstrekt bijkomstig, slechts komende om te ver-

gaan, en geen anderen dienst doende, dan om hem te dienen. Gelief

dan het beeld van het kaf en bet koren. Om bet koren, niet om bet kaf

is bet te doen. De uitverkorenen nu zgn het koren, maar opdat bet koren

komen sou, moest eerst het kaf zich aan spriet en halm len.
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koran eenmaal mtgedorscht, dan heeft h> I. en

nul vuur geworpen te w- het sein

Toekomen, «lat kinderen van hun ouceliMtvigen vader <>f ru hun onge*

••n leggen: „Ze zijn mijn kaf geweest, om mij als koran

utkounu. maar verder ie er niets aan." Leg daarnaast nu

ontzettende taal eens: .Ik wenechte wel vai tl cerhennnii Ie

n hroederen naar het rleeech' en /...kt /.-lf h.t woord, waarmee

ge zulk een zondige taal der geestelijk» zelfverheffing brandmerken I

Int raoht, "in de zoodanigen daarover hard te val!, n

[nonen /ij deden niets» anders dan dt jm>t.- i e gevolgtrekking

opmak, ii uit wat ge hun /.-lf geleefd ha.lt I> h.t toet! «aar. .lat al

I.uit. n .1.- j.artn uliere genade staat slechts dienst m als middel ds

zaligh.'Ml d«-r iiitverkorenea t.- venekereo, "i> wol grond /uit ge hun dan

reent Utwisten, deze voorstelling ook op ben ierreu toe te pas>

•t ge daarentegen de fout van .leze voor- n erkent ge dat

Gods dienstbaar zijn gesteld, dan zou eoo hoonende gedacht e oooU m zulk

een kind ten opzichte ma /ijn rodet OB nsoedef hebben kunnen opkotnOD,

en zou zijn ingezien, \u*- «M»k dost «orioroooi sdbeeeelea «-«"U zijn. die in

^tel des 11- • _- 1 . « r i
»

- <li>

den In-mei en de aarde, m.t al wat at in ie, t..t zijn g]

Satan maakte zich op, om aan God die glorie van /ijn werk te betwi-

is heel de Y<x>r\ g niets dan de klan . heldere, geheel

machtige en alles volstrekt popelende irffcferokking van den «il <>ode,

leg van Satan niet alleen te v.nj.|.|.n. maar juisl ..u

-g te gebruiken, teneinde de glom- die Hem uil rk moet toe*

•o, nog grooter te maken. Let er toon wol op, del de genade d

«telt en de wonde heelt, maar de boosheid van Satan

ils uu. hiel aanweu.lt. om, vlak tegen den «il

van Satan en den toeleg dos zondaars in, die booahei

als middel aan t.- wenden, teneinde ds irnlfi in liew Ijfk Iiqj <;<hU op te Toeren

>tog kooger peil In ht mi zoo zijnde, mag nooit en nimmer
schepsel, en dus ook -irene, zichzelven als doeleinde in de

iddelen inschuiven, en zeggen: Dat is om mü' Neen, b«

t om u. maar alle*

••n nostaat gy, met al het overige, alleen en ooniglijk om we 0oé\

•lie hoogte ven beschouwing trekken we nu ook de .gemeen* gratie"

er, de «gemeona gratie" wee onmisbaar voor het optreden van

4us* kerk, zoo onder Oud als Nieuw Verbond. Denk u de «gemeene

tio" 0011001 weg, en roede long voor den Zondvloed zou geheel ons

menscheljjk geslacht niet enkel geheel verwilderd, maar in krankzinnigheid,

zelfmoord en dtjOOOI •!•• \. plu rlijkin»: OOOOf zijn «.-waan Zoodot •!• „u- -mei ne
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geweest, eu geen arke ooit op de wateren der behoudenis hebben gedreven.

En evenzoo kan en moet beleden, dat noch in de dagen der patriarchen,

noch in nel land Goten, noch in Palestina het volk des Heeren had kunnen

opkomen en stand houden, indien de volken van rondom niet door de

„gemeene gratie" fa hun boosheid getemperd waren, maar nog tien en

itig graden onder het tedehjk peil der kannibalen van Nieuw-Guinee of

A frika's binnenlanden waren gezonken geweest Naar de gewon* k ing

is bet volkomen waar, dat de kerke Gods zooder de „gemeene grit

geen plek zou gevonden hebben voor het hol vsih haar voet En ovensoo

is bet ten volle waar, dat elk uitverkorene in zyn eigen leven bewarende

genade van zyn God kent, waardoor de uitgisting der boosheid in hem
getemperd, en bat >ut kiemen van allerlei zaden van zonden hart

werd tegengehouden. Een enkel maal moge een Godvergeten boos*

nog voor zyn sterven tot bekeering komen, maar gemeenlijk is dit de weg
des Heeren met zqn verkorenei fa den regel treedt de bewarende

. i, rembeieidendt nsnami tessebeji bsim^amdesta#iBnes^va,mm1amni i<

meest hierdoor ontwikkelde zirh in de Verbondsgeslachten, door der

eeuwen loop, edeler zin. En zoo ook geven we in de derde plaats even

toe, dat zonder de „gemeene gratie" de Vleeachwording van <

ondenkbaar ware geweest, en ontbroken /on hebben alle voorbereidink

nu in d«* volheid der tijden jmst in

mg van Christus' kerk onder de Heidenen in de hand wer

Maar al dingen we op geen dezer drie uitwerkingen van de .gemeene

gratie" ook maar bet minste af. ja, al zqn we bereid, elk dezer drie op

h.'t bungel te verheffen, toch komen we er tegen op, dat men tot deze d

éa htdonllngsn waaraan! Qod mi ggsjsjgsjM pratte" teweegbracht, beperk*

Neen, ook in de gemeene gratie zoekt God Almachtig allermeest de

zelfverheeriyking zgns naams. In die gemeene gratie op zichzelve. ligt,

afgezien van all* reeds als zoodanig, triomf voor God tegen*

over Satan, en uitstraling van zyn eigen heerlijkheid Wat Satan fa

Paradij* bedoelde, was regelrecht den genadeslag aan heel Gods acl

en den d lenjken steak aafl dn mhbJi ki tos »• brengen Zijn iod

was, dat op eenmaal alles in dood en donkerheid zou zjjn weggezonken,
i zelf had gezegd: Ten dage als gy deze zonde zult doen, zult ge den

dood sterven. \winu. thee dood riep Satan in. II

den stroom van dood en verderf tegenhield, en verlustigde zich nu reeds

alles vernield en verwoest zoo hebben. Adam moest sterven. Eva moest

•lan zou bet ml h-t inenschelyk geslacht Er zoo geen
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gaslicht meer komen. En al wat God ach in zijn scneppings-

bealuit had voorgesteld, om in en door dat menschelijk geslacht aan garen

van hart en hoofd en geest uit te brengen, bou onder dien boozen vloed

voor eenwig bedolven zyn. Zóó waa Satans toeleg; Een absoluut en vol-

strekt boos opzet Niet maar om Gode enkele zielen te ontfutselen. Neen,

veel stouter en veel meer, om, toen nauwelijks de eerste fundamenten van

bet gebouw boven den grond uitstaken, geheel den bouw te verijdelen sa

onmogelijk te maken. Te maken, dat da Groote Bouwmeester en Kunste-

naar hesrhtsmd stond bij de mislukking van zijn eigen werk.

En dit nu is het, wat de gemeene gratie gekeerd heeft. De door God
ondernomen bouw, is «iet gestuit en niet verijdeld. De Heere ome God
is al die eeuwen lang, Satan ten spijt, m i \..|i...uwen van zijn

oorspronkelijk bestek doorgegaan. In Adam is het menschelijk geslacht

niet gesmoord, noch in Eva verstikt, maar het is uit Adam en Eva in een

onnoemlijk getal van nwlKosnen en nogmaals millioenen voortgekom* n In

menschelijk geslacht stak zeer zeker de worm, maar zóó dat aan de

takken toefa ds rrneht rijpte, waarin die wormsteek uit zou komen, en dat

zoo, dat ge in weerwil van dien wormsteek, toch de schoonheid, int

gloedrijpe. het geurige van de vrucht bewonderen kondt. In een breeds

vertakking van allerlei volken en natiën, tongen en talen heeft God,

zeer verschillenden graad van ontwikkeling, al de schatten di« Il

menschelijk geslacht verborgen had, weten uit te brengen. Onder die natiën

en volken heeft Hij gemeen en heroën verw« e denkers en kunste-

naars, die hetgeen Hg hun schonk, aan het menschelijk geslacht ontdekken

souden, opdat eeuw in eeuw uit het geestelijk bezit der menachheid sou

toenemen in beteekenis en waardij. Hij heeft, ook afgezien van die heroen

en genieën, in het leven dier natiën zeden en insettingen, gewoonten en

wetten uitgelokt, die dapperheid en moed, burgerzin en zedelijken ernst

•ring brachten. God heeft ijn goud al de ieraden
gegoten, die zichzelven voorgenomen had, en se voor het oog der

.aderende menschheid ten toon gesteld Kn juist door ds tegenstelling
met die nverrijke weelde in net uitwendige leven beeft ; naer en

en te Mrhraler doen uitkomen ds hmarnjke gebrekkigheid, de geestelijk*

lieid en het zielsbederf dat ons geslacht innerlijk verwoestte. Zoo

loei gelijktijdig bereikt God beeft zijn eigen wonderwerk, dat

la windselen der schepping besloten la nrwil van Satans boossn

uitgebracht; en tegelijkertijd beeft Hij de innerlijke leegte en

bederf van bet menschehjke hart, te banger doen uitkomen. Zoo

ui ook de «gemeene gratie" er in de eerste plaats sas QiÉswfl gekomen.

zrjn heerlijkheid en majesteit in het leven dar mensehen en in het

leven der volkaren te toonen. In zijn Besluit kg es» historie voor ons

geslacht bereid. Die historie van ons geslacht wilde Satan rnqjdsUn ,
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En zie. ilnnk /ij de .gemeene gratie", is die historie <

toch gekomen, en gent nog steeds plechtig en rust

tegemoet. En wel heeft God de !!••:• t. vlfknftfd

gratie** óók tan dienste gesteld van z$n heilsplan met

insar ook in dezen deeJe is dat heil der uitverkoren*

schakel, en bbjft de eindachakel wssraan heel de k<

waar en altoos eeniglgk de glorie die God toot tich n

Wil <ht nu zeggen, dat alle raadsel daarmee is opgelost, en dat da sluier

van voor het diepe Godsmysterie er door is weggeschoven? In het minst

niet Jezus zelf wees als met den vinger op dat ondoorgrm

toen hij van Judas zeide: Hei ware dien mensen beier geweest, soa die

menseh miei geboren ware geweeei . b nu. wie heeft hem doen geboren
worden? Wie beeft tot hem gezegd: «Judas, kom mt' ' v7m het niet God

de Heere zelf' Kn moet ge niet toestemmen, dat ook Judas door God ge-

schapen was, en dat hij niets anders deed, dan hetgeen te oren beschreven

was, dat zou geschieden? Sterker nog, kunt gij u de verzoening der wereld

denken zonder een Cajaphas die Jezus veroordeelt, zonder een Judas die

hem verraadt, zonder een Pontius Pilatns die hem overgeeft aan den

kruisdood, zonder krijgsknechten die zjjn heilig bartebloed vloeien doen?

als Jezus dan toch zegt: .Het ware dien menseh beter geweest, zoo

hij iKx.it geboren ware geweest**, kan daarmee dan bedoel Int Judas

zelf verantwoordelijk stond voor zyn eigen geboorte, en schijnt er niet

veeleer schier de vraag in te liggen, of God dezen menseh wel had moeten

doem geboren worden? Men gevoelt hoe diep dese vraag inan

wat van Judas geldt, geldt van allen die niet ten leven komen, en zoo set

ge onwillekeurig deze vraag van Jezus om in de veel breedere vraag:

Waarom beeft God het geboren worden van al dese verloren menschen-

kinderen niet voorkomen'* 1 1 j toch is ook hun Sch»

sjjn Scheppingswil ontvingen ze het aanzijn. Stel dat aan don stam der

riM-nschheid alleen die andere kinderen der mensehen waren uitgekomen,

die ter zaligheid gaan, zou niet de historie der mensehheid voor ons door-

itiger zijn? Dat Abel geboren werd verstaan we, maar waarom schiep

God Kaïn, die Abel doodsloeg en een geheel verdorven geslicht uit zgn

eigen lende teelde? In die ééne bange, bittere vraag kunt ge dan ook

geheel het diepe mysterie waarvoor we bier staan, ssamtrekken.

Want wel is hierop dan te antwoorden, dat de schepping en het doen

geboren worden van de enkele personen niet op zichzelf staat, maar samen-

hangt met geheel de ordinantie Gods over ons menschelgk geslacht

«lat dit menscheujk geslacht zoo moest, en niet anders kon zqn, krachtens

de ordinantie Gods over heel de schepping; maar natuurlijk dssrmeê is
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nog niets geantwoord, want hiermee wm-.lt Int mysterie slechte

Dan toch k ontweken vraag aanstonds deze andere in de

plaats te staan: Waarom beeft God de wereld zoo en niet anders veror-

dineenl 9M ir»s«lia|*n ' War.- h.«t Man rn.t iii-ir-lijk gSWMSl Ml an.im-

wereld te scheppen, waarop Satan geen aanval had kimmen doen, waarin

geen tonde had kunnen binnendringen, en die met vasten gang zich uit

reine kiem tot de hoogste heerlijkheid ont

,

ui? De pessimisten onzer

dagen zoeken ons te overtuigen, dat de bestaande wereld de slechtst d.

hare is. Nog in de vorige eeuw poogde een wgsgeet aan te toonen, dat de

bestaande wereld de best mogeUjke is. En de vraag laat t terug*

14 het scheppen van dese wereld noodzakelijk ? Had geen wereld

zonder sonde, dood en verderf kunnen geschapen worden? Ja, waarom

Satan geschapen, als God toch wist dat deze eens zoo volheerlijke engel

Ml Satan (SOMMI SOU?

Hier nu treedl <le infralapsarnr. of benedenvaldrijv.r in. fit zegt: I>at

is li iiist, waarom ik de Verkiesing stel als gedaan uit de gevallen

menschheid. gelijk God ons als gevallenen in zgn eeuwigen blik voor i

zag. En tonder aarzelen stemmen we toe, dat de infralapsari >ede

een deel der waarheid verdedigt, dat ook wg met alle kracht handhaven.

Zelfs voegen we er bg, dat de supralapsariers niet zelden hun eigen, daar-

tegenover staand stelsel verdedigd hebben op een wgze, waardoor bel

zedelijk besef, het schuldgevoel en het berouw over de tonde schade leed.

iiag nooit. Indien er toch één ding op grond van de Heilige Srhnft

en \oor ons eigen consdentiebewiistzgn vaststaat, dan is het wel <ht

onssr de schuld is, dat er geen ka n onze schuld is, dat we van

ons telven mogen of kunnen afschuiven, en dat de conscientie. bovenal

•Ie door genade verlichte conscientie God steeds meer als rechtvaardig

ijn verdoemen van alle sonde eert en eerbiedig voorstelling alsof

r dezes m dien tin den ernst van het InfraUpsariantsme verwierp,

is dan ook weinig minder dan theologische laster.

ize bedenking tegen bet Infralapsarianisme wss van heel anderen

aard. Wat wg aanmerkten was, dat we oordeelden tot de voorstanders

telsel te moeten zeggen: Wat gg u als doel van uw

stelsel voorstelt, wordt er niet mede bereikt Gg verkeert in den waan.

het mysterie m In t Oodsptan voor u is opgelost, zoo ge stelt, dat •

den meiwch ui /.jn UBUwjgM aanl.hk nN gMUMl fMT ÉN Mf, « nUtmn

gevallen menechheid er enkelen verkoor. Haar hiermede vor

ge geen stroobreed. Ge sondt er mede vorderen, en ge toudt het raadsel

verklaard hebben, indien vaststond dat God dese menschheid, waarvan

uit zag en wist, dat «e vallen sou, had moeien êtkeppen Maar juist



«lat ih nM ioo. God «taai onder geen noodxakelykheid. Hij w eeuw,.

uachtige. En als ge dut legt: „God wist en voorzat

reenechbeid vallen zou, en 8°. dat, werd de menachbeid alzon geschapen.

de stroom van tonde en lijden aon gaan vloeien", dan keert diezelfde

vraag van zoo atraka onder dezen nieuwen vorm terug: Waarom beeft

God, ioo Hij dit wist, dan deze schepping niet achterwege gelaten, en een

geheel andere wereld tot aanzijn geroepen? Een reed- Uf ik

-chip met zijn driehonderd koppen laat uitvaren,

breuk", maar er hij dacht .Ik zal maatregelen nemen 04

hreuk dertig man bg bet leven te houden," zou zulk een reeder ian,

al* hij. in plaats van het schip niet uit te «enden, bet toch «ee liet kiezen?

komt ge zoo ook hi voor de vraag te «taan: [mtten God
wist, «lat de hoofdengel een Satan zou worden, en dat Adam sou vul

en dat zoo vreeeeltjke, zoo naamlooze ellende, ja, dat vloek en dood over

de schepping sou komen, bad Hij dan, het zij met huiverenden eerbied

gezegd, niet schier moeten besluiten, om die wereld niet alzoo tot aanzijn

te roepen, dien iinstasnden Satan niet te scheppen, en dien zwakken

Adam niet te laten geboren worden? Althans naar de verklaring van

Jezus: Het ware beter geweest indien die Judas, en dus ook die Satan,

ja. die Adam mnzijn ware gekomen. En zoo uu men
terstond, dst de infralapsariêr zichzelven misleidt, zoo hij wan

met zijn stelsel is. Och, neen, ook hij blijft met zijn stelsel voor precies

dezelfde ontzettende problemen even verbaasd en even verlegen staan.

Althans indien hij de denkkracht bezit om door te denken, en den moed
om tot op den bodem dezer dingen door te dringen.

En hiermede nu komen we uit » -ij diezelfde vraag, die de heilige apostel

leze woorden neerschreef: ,Zal ook het maaksel tot dengene, die het

gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzoo gemaak iermede
is wel niet de vraag opgelost, maar het recht tot het stellen van die vraag
betwist sb ontkend v. • msn rente. nu wei, sJsof mm denken dis vMej
ontloopen kon, maar omdat elk standpunt Mijkt te ont».

wtj recht tot het stellen van die vraag bezitten souden. Het antwoord op
die vraag ligt te boog. Ge kunt er niet bg. En al wilden alle genieën

wereld hun talent vereenigen, om op zettende vraag net antwoord

te zoeken, se zonden nooit anders dan stamelen kunnen, en in dat stamelen

hun eigen onwetendheid bekennen. Alleen wie zich nederbuigt. en aani

Il urn wfi I'- pree* des Bessen 1- bat begnatal ém moeheid, immem,
en merk hierop, aan de almachtigheid Gods in zijn scheppingswerk

omdat Hij God is, een twodzakelgke grens gesteld: God kan geen goden

scheppen. Dst ware geweest zijn eigen Godzqn op te beffen. Zoo moe-
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Uiag, en wel een tegenstelling der ondofgiurtiilrthriid. der

legere orde tusscnen God zelf en sgn hoogtte senepsef

e eeeftfa Gods, niet al* God, kon het redelijk echepeel

tin het is uit dese tegenstelling tnsschen God. en

lepsel els nieU iod, dst al de bangheid ven het gebroken

>konit Hi.-r luft de oplossing ren het mysterie, meer een

w.- \m| .1.- pltfc »'H plnil ;ianwij/»u kunnen. < 1 : 1 1 /•• »-r

in we den «luier nooit vermogen wen te schuiven.

\\ I.

Onder ons gewoond.

hMft ood«r om giwo—d. Job. 1 M

Nu de samenhang tnsschen de gemeene gratie en het stuk der Voor-

vorordineering in het vereisente licht is gestel» I «lirnt te worden nagegaan.

lioeverre het leerstuk der algemeene genade ook met de belijdenis

omtftit den Chriêtu* in leerstellig verband staat Want wel mogen we
mee afzwerven op den duagenaamd Chrato-ceniriscken ') doolweg.

•I»
de feitelijk pantheïstische voorstelling alsof het Godmenstkéljjke.

•«tos stond boven hetgeen het enkel Goddeljjk en niet teven*

menschelijk i- m den Vader. Haar toch mag beduchtheid voor deie I

tersche mystiek, om r de centrale beteekenis doen voorbanen, die

dogma der Vleeschwordiru: inneeBt »»• ds dogmatiek. In het nissen

ssolr kan er nooit een ander mil<l< lpnnt voor alle ding zjjn dan God

het ook in nnbedarhtzaamheid, aan de eere en majesteit des

Weiene te kort gedaan. Maar als er sprake is, niet van het

Ier dingen, maar het redebeleid onser gedachten in de dogmatiek,

l«en alle draden van het weefsel wel terdege op het mysterie der

«chwording uit; eenvoudig wtfl ome dogmatiek het verband tnsschen
1 en een in sonde vertonken wereld in het Hebt stelt, en dit verband

een enkel punt batten den Christus omgaat Wie dese beide ver-

wisselt, geraakt in verwarring. Zoo beslist en stellig toch ais de Christo-



IJL' OflMi <•>* ..»:«< n.m.

.

. htMs, i„- raatatefliafl ki nnnpa i- /•»• dfkwQai tt raa het isessa dar

éïnftn gehandeld wordt, even ongetwijfeld moet de vraag:

in den Christus?" bet verbindingalid blqvei I onderscheidene

dealen der dogmatiek in onderlingen aamenhang hou-

Ook hg het leerstuk der „gemeene gratie" hebban we ons alzo» af te

nafta naai ai hm ia aal dognMtlaok naafeel fik dradna boaea,a)eana

Aai laaaaaaaBg kaaaahaa -/«' leataasl an aal ,aiyaaari< tan daa GMataef

ontdekken. We gaan hierbij uit van de betuiging van den apostel Johannes:

bat Woord is oiesse* gewerden, en beeft onder ons gewoond", over-

mits juist in de tegenstelling en in het onderling verband van de» beide

uitspraken de aanduiding ligt van wat we zoeken. In de Vleeschwording

op nchselve toch treedt de gemeene gratie niet als noodzakelijke schakel

op. De ontvangenis van den Christus uit den Heiligen Geest is een

volstrekt, een absoluut wonder. Tan graadverschil is hierbij geen sprake.

is de ontvangenis nut uit den wil des mans, maar uit den 1

Geest, die alle gemeenschap tusschen den Christus en het zondeleven van

ons menschelgk geslacht afsngdt En al ontkennen wq nu niet, dat de

.maagd Maria" een .toebereid vat" was, en al doet bet ons even rustig

aan, wanneer we belijden: .geboren uit de maagd Maria", als ons reeds

• I. enkele klank Muit. i. SOU, WO W« la/, n _l'. l.'-nn uit 1 1. nnlias". tOOD

mag ten deze in het altoos slechts betrrkkelyk verschil tusschen deze beide

vrouwen Ie oorwaak van Messias' hei

heiligheid dankte Messias mrehritend, oorzakelijk san zijn • en wat

de mêtrumenteele werking aangaat, aan zyn ontvangenis uit den !

Geest Het is dese wondere ontvangenis, die alle gemeenschap met

ertschuld van Adam en alzoo alle gemeenschap met de erfzonde afsneed;

h. -ii hoofde maak lizelf geen verschil, of deze afsmjding

plaats greep in bet organisme van een edeler persoon als Maria, dan wel

of ze bad plaats gehad in het organisme van een vrouw van minder edele

herkomst en persoonlijkh.id. Wie blanke melk door een ondoordxingbaren

glazen tnasebenwand afscheidt van een andere gekleurde vloeistof; bereikt

dezelfde uitkomst, onverschillig ..f hij ze door dien glazen wand afscl

van roetzwarten inkt, of wel van zonnig perdenden wjjn. Mits de glazen

wand niets doorlate, blijft de uu Ik juist even blank, als zich aan de andere

zgde van den scheidsmuur een donkerzwart, of wel een licht geüi

bevindt 1 n zoo ook was bet voor de ontvangenis van den Christus op

/elve onverschillig, of in de vrouw die hem ontving, het zondige don*

kerder of Kenter geschakeerd was. Indien maar vastston

ontvangenis met dit zondige in de vrouw die hem ontving, geen zweem
van gemeenschap kon hebben, deerde het meer <f mm zondige karakter

dier vrouw zijn heiligheid niet We loochenen daarom wel het f

dat de maagd Maria, naar graadverschil, hoog stond, en doorzien hiervan
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wel terdege de /mrijke beteekenis, maar die beteekenis ltart m.i in de

ontvangenis zelve, alaof de edeler ontwikkeling van dese maagd ook maar
iets aan de heilige ontvangenis van den Christus had toegebracht. In een

betrekkelijk verschil kan vaak liggen voor een volstrekt on

scheid; en het onderscheid tusechen den Christus en alle kinderen

avnktü is ten deaen aheohrnt Wij allen njjn oéder lt tffanssse ess-

rangen; de Christus alleen staat buiten de erfschuld, en dus ook buiten

de erfzonde, eeniglijk krachtens zyn ontvangene uit .lm H- iligen Geeft

Dat dit niet anders kan, bhjkt ook nog op andere wjjte. Er zyn erfelijke

gebreken, en erfeujke zonden, die men soms drie, vier geslachten van

vail' id ziet overerven. En al dient . ik. •ml. dat veel in die gebreken

en zonden ook te wijten ia aan opvoeding en gelijksoortigheid van levens»

og, toch mag nimmer gezegd, dat de afstamming in die soort erfelijke

zonden niet meespreekt Immers zelfs tot in dl formatie van het In-haam

en in de menging van het bloed gaan zekere bepaalde zondige neigingen

are er alzoo hij bet mysterie der Vleeschwortling sprake van zulke

tonden en gebreken, dan zeer zeker zou te belijden h.-t

een zeer groot verschil maakte, uit welk geslacht, uit welke familie en mt

welke persoon .1»- geboorte plaati greep I tij mi Pt noemen .erfelijke

zonden" rekent toch het verschil tusechen de ééne en de andere familie.

en tnaschen de ééne of de andere moeder wel terdeg <*>k al denkt

ge slechts aan die eigenaardige tonden, waarin het karakter uitkomt. Maar

juist van die soort .erfelijke zonde»" is hier in het minst geen sprake; er

ier alleen sprake van .de erfzonde", wst heel iets anders is. Erfschuld

en erfzonde toch komen ons niet toe uit onze moeder, maar uit Adam.

>«volgens ia deze erfschuld en erfzonde voor allen die mt \<tam ge-

boren zyn. geheel dezelfde .AUn zijn in /..mie ontviinu'en Sfl snÖOT»*, Bfl

daarom allerhande ellende, ju. der renfcetMnftl onderworpen," 01 dus

Johannee de Dooper mt I hsabeth, en de prinses die zoo zondig danste

roei llerodea, uit Herodiae geboren wae, deed aan net overgaan van de

erfschuld en de erfzonde, alt zoodanig, niets toe of af. Dit stond voor

beiden gehjk. En overmits nu ook hg de Vleeschwording ven den Christus

de vraag niet loopt over erfeiyke familietonden, maar uitsluitend over de

erfschuld en erfzonde die ons uit ons verband niet Adam toekomt, springt

ook langt dezen bet oog, hoe de zedelgke gesteldheid van II

moeder dee Heeren niet* aan zgn ontvangen worden entte» erfschuld kon

toebrengen, noch OOk iett danmp k<>n nf«l miren

i beschouwt ge de maagd Mans als de betrekketyk neilisjete moe.

ton ook haar kind niet anders dan in zonde ontvangen, en daarom

aan de verdoemenis onderworpen /.yn svweant, tnasni Bint l»«*t irnasin
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van de ontvangenis uit den 1

Iets waaruit dan evenaar volgt, dat dit wonder geheel deaaUde uitwerking

sou hebben gehad, ook al ware die moeder persoonlijk in veel erfeltfke

en dadehjkc sondt» verwikkeld geweest Bi

ssdolylre gesteldheid van de moeder van Jezus, maar uitsluitend uit de

ontvangenis uit den w*fl%Mi Geest dat het rtiin buiten de mftebuld en

dus ook buiten de erfzonde in den Messias, althans instrumenteel, moet

verklaard worden. We zeggen: althans instrumenteel. Nog hooger genomen

toch, was alle wesenbjke gemeenschap tnssehen Christus en onse erfacl

afgesneden door zyn God zyn. Omdat hg self God was, daarom kon hij

mat geen schuld of sonde in wesenhjke gemeenschap treden. En omdat

hij dit niet kon, daarom is hy ontvangen uit den Heiligen Geest, en waa

sJh amalsts MfvmnjMii bf in < arsstM mmmmmst.

De poging om zuivert!* .»p deze ontvangenis te laten vallen door

.de maagd Maria" ïdve, 't zy ia, hetzij na baar ontvangenis, volstrektelijk

van de gemeenschap met de sonde uit te sluiten, gaat dan ook eeuet ayds

dieper, dan de voorstelling alsof in Maria's betrekkelijke heiligheid de

oorzaak van Jezus' onzondigheid kon gelegen zyn, maar b

andere zjjde haar doel te missen. Beseffende dat met een verschil in graad

hier niets te vorderen viel, heeft men getracht, gelyk we later nog broeder

MMMMtt, in M.in.i MM MJMM Ik «lurli. kI fel stalsM. Ni«t al^.f iim-ii

de ontvangenis van Maria op eén lyn roet die van den Christus gesteld

had. Veeleer gaf men toe, dat de ontvangenis van Maria uit den wil des

mans was geweest, dat zy alzoo in haar ontstaan deel had aan de erfsclmld

.

en dat ook haar bsfl i «men kon zyn buiten het zoenoffer van

Christus. Maar men nam aan, dat zy reeds in baars moeders schoot ge*

heiligd waa, ja ten slotte, dat dese heiliging van de maagd Maria reeds

had plaats gegrepen vóór het leven in baar kwam Niet allen geven ook

laatste toe, en Thomas van Aquino achtte dit zelfs ondenkbaar, «••

ten alotte behield dese voorstelling de overhand. Ook gaf men nog wel

toe, dat de „fomes peccati", of wat onse belydeni* noemt „de onzalige

fontein" nog potentieel in Maria aanwezig bleef, edoch gebonden, mi

er geen sonde uit opkwam; maar ook hier neigde de voorstelling almeer

naar bet absolute, om feitelyk bet aanwezig zyn der „onzalige fontein

loochenen. Doch h«- k beredeneerd werd, bet doel bleef, om elk

oom het zondige voor den Christus uit te sluiten, en voor zoover

men dit in zyn moeder beoogde, was het juist gaaien, dat men alsdan

ui het betrekkeljkê rusten kon, maar steeds scherper en beslister

oWMMi-heiligc van Maria moest voortschreden. Elke gemeenschap tus-

schen Maria en de sonde bleef daarby een struikelblok, en eerst als die



Ikomenlijk te loochenen viel. iou bet doel bereikt vjn.

Maar lat doel viel niuuner te bereiken, en 'm dan ook niet bereikt

Dat Maria geboren ia uit den wil dea mans blgft, en hiermede blijft de

band beataan, die haar aan de erfsrhuld bindt Ging men toch aoover om
ook dien laataten band door te angden (en dan eerst waa men er), aoo

sou haal net verlossingswerk overbodig worden. Ware het toch denkbaar

dat Maria uit den wil dea mans en nochtans buiten alle contact met de

erfsehuld. ontvangen en geboren ware, soo had God de kinderen van Adam
en Eva slechts op gehjke wysc moeten doen geboren worden, om, buiten

heel het verlossingswerk om, de gevolgen van den val te vernietigen. De
moettgkheid kier ia derhalve, dat men, om zjjn doel te bereiken, olken

sssmhsng tussrhan de maagd Maria en de sonde volkomenitfk te niet moet

laten doen, en dat men juist dit met kan zonder de geheele Vleeach*

wording overtollig te maken. Intuaechen waar Thomas van Aquino self

getuigt dat de Heilige Schrift ons omtrent deze beweerde onsondigheid

van de maagd Maria niets leert ie onsersyds Meren niet nader in te gaan.

Ie Heilige Schrift een tweede kenbron der mystieke

waarheid stellen; iets wat we niet mogen. Genoeg dan ook, soo uit het

aangevoerde maar duidelijk blijkt, dat dus ook de „l

soodanig, aan de eseentieele heiligheid in de ontvangenis van dan Christus

niets af of toe kon doen. De heiligheid dier ontvangenis volgt aatsntieal

de Godheid van den Christus, en wat de wjjze van totstandkoming

betre? ontvangenis van den Heiligen G eest •» uit haar alleen.

Maar geheel anders staat het met hetgeen Johannes in de tweede plaats

betuigt dat het Woord niet maar vleeach ia geworden, waar eek ondmr

ohm hooft gewoond. Dit platweg op te vatten, als werd er alleen mei

genegd, dat Jesus te Nasareth, te Kapernanm en* t^dehjk sgn verbhjf

hield, ware geheel in strijd met de geoatelqks strekking van geheel dit

eerste stuk van Johannes' Evangelie, ja, sein met de door hem in het

oorspronkelijk gekoaan woorden. Letterhjk toch staat beeft onder

ons grimt, vjn tenio opgeslagen, ais m om tont onder ene verkeerd.

« en lont nu duiden op een voor ieder tastbare tegenstelling. In sgn

kuis woont men als in een vaste plaats, waar men te leven beeft, en

«iasreategan slaat men nja tonto op, waar man slechts t«deujk vertoeft

retros vja eigen Hfftmam een toni, ala het heet m SPet

m dezen imbomnkoi ben '. waar evensene betaelfde woord ge-

haagd wordt dat in Jok 114 staat Kn ook in 8 Cor. 5: 1 v.v. wordt

ditzelfde woord tent of tabernakel voor ons aardache lichaam gebrn

r verkeeren we in den tabernakel, na ome opstanding »

ons wvkmi^mi lichaam .een neten*» van (iod hebben, een kuis niet met
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banden gemaakt, maar eeuwig in de hemelen." De tabernakel staat

over den tempel, gehjk de tmd tegenover bet *m#j, reden waarom de

tabernakel ook de .tente der «amenkom- genoemd; en altoos I

de grondgedachte deser tegenstelling, dat wie tabsrnakelt of nog En

tante verkeert, slechts ijfdêljfk vertoeft* terwyl i n een gebouw of

huis woont, blijvend verkeert. Als Johsnnes dus van den Christus segi:

Kird is vleeseh geworden, en heeft onder ons getabernakel.

' ge, onder ons, sis in een tante verkeerd, dan is dit niet hetzelfde

tSl ..n II. ft ..ii. I. r OM SSSSSSSjd W..11.1.. .Imir/aaiii. Mij\»-n»l \%..ii.-n

onder zijn volk sal de Christus eerst in b flor heer!

vertoeven onder ons in de dagen der apostelen bleef een tydelyk kam-

dragen. Het wss niet een opgaan in ome levensgemeenschap, maar toch

een zich tijdelijk aan onze levonsgemeenachip aansl meé in

band treden, er zich iu openbaren Kr volgt dan ook op: .En wy hebben

/nu )i. -.rlijUi.-i.i uii.s, I1..HH.1 een beeriykheid als dal Kes^abstfASi raa

.In. Va.l,r-

Op 6e»de nu lette men. Ecnerzyds ligt er uitgesproken, dat Jezus met

zyn leven in onze levenegemeenechap inging, maar ook and*

er op gedoeld, dat het ingaan van Jezus in onze levensgemeenschap een

sej >•»>,,u.,,,n>n ksjraktsr droeg, I». rnosj nj-t m\ Welke levensga «>•

schap is hier bedo» 1voord mogebjk. Dan kan

men zóó verstaan, dat hier alleen sprake is van de levensgemeen-

schap met het geestelijke in de kinderen Gods, óf wel het zóó opvatten,

i;ii godoeld wT-it ..|. do kmjawmasozsHhan om t ..ns stooMntoifa' loven,

als zoodanig. Het eerste nu sou de eenig juiste opvatting zijn, bijaldien

loos*, n. 1 /nu setoor**, o%oosvdocd wmro gebatvow van do psweoM osmaV

schappij in Israël, en als het ware opgesloten was geweest in den engen

kring der heiligen, en in dien kring der heiligen alleen met het geest»

in dien kring gemeenschap had gehad. Dan zouden de woord» leeft

onder ons gewoond", oatt anders kunnen slaan dan op zyu vertoeven

onder de kinderen Qods, en wel uitsluitend op zyn vertoeven onder hen

in geeetityktn zin. Dit echter weerspreekt heel het Evangelie. Jezus 1

zich niet op in den engen kring der geloovigen, maar gaat oJI

markt des levens en verkeert onder de schare. Hij zoekt de zondaars en

de tollenaars. En dat niet alleen, maar wel verre van enkel bet goestahjka

als sansluitingspunt te zoeken, geneest hij ook de krenken, spgst de bon*

gengen, en laat zich ook in den engen kring der zynen met hun dagehjkarh

bedrijf en leven in. Dat het Woord niet maar Vleeseh is geworden, maar

ook onder ons gewoond beeft, wgst alzoo op een wjjse van ingaan in onze

levensgemeenschap, die het menschelijke in breederen

Woord vleeseh werd, is wel het uitgangspunt voor deze gemeenschap,

maar toch zonder meer zou die Vleeechwording nog ni<
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Isvsnagemeensrhip geleid hebben. De Vleesrhwording op nehiehre iou «Je

frit «tl <»iil«KH|i.iil.;u»r. maar sjsj v.m.i ,|.- \\*-r*l«l *A;mrii«-«Miil.aar zijn

geweest Ze zou buiten de voorkennis en wetenschap van de kinderen der

mensehen om zgn gegaan. De ion moet niet alleen achter de kimman

wezenlek aanwezig rqjn, maar ook boven die kimmen rijzen, om mei baar

stralen in ons leven in te dringen, en dan eerst zien we haar luister als

een neernjkneid Gods. En zoo nu ook moest de Vleesehwcrding niet op

zichzelvf» bhjven staan, maar overgaan tot een verschoning onder de men*

•enen. Ihui eerst kon de heernjkheid des Eeniggeborenen worden gezien.

Bovendien heel de proloog van Johannes komt dan •

• u men aan die woorden: ,*» heeft onder ons gewoond" dien dieperen

toch de apostel in die eerste hemels-

li tot het geestelijke bepaald, «mi m bat gstetmljjlte als opge-

sloten, dan zou men nog wanen kunnen, dal lnj. alsnu tot den Christus

et Vleesch overgaande, ook hem alleen van lijk*? zyde in

Bent poogde te stellen. Maar nu Johannes dit niei doet. nu hij integen-

deel juist begint p „de schepping van alle dingen" te wijzen, en er

rak op legt, hoe de Christus „het Must te nienschen" was, reeds van

de schepping aan. nu zou alle verband met JoJsUsses
1

niaj» stueuze inleiding

i 'roken worden, indien men, aan zyn getuigenis omtrent de Vleesch*

wording toegekomen, nu toch ons menschelyk leven ais zoodanig weer

varen liet, om zich uitsluitend in het geesteujke terug te trekken. Ja, de

kraam* uitdrukking dat het Woord Vleesch werd, verbiedt dit zelfs. Juist

rukking toch doelt op het lang verbeide oogenblik, waarop de

scheidsmuur tasseben bet geesteujke en het vleeschehjke, '• ' />< litbsre

en bet onzichtbare, sou worden weggenomen, om alsnu de volle heer]

beid Gods. niet meer van den Sinal, maar in genade, en niet meer in de

sehadnnmt, maar in naarheid en werkelijkheid te laten uitstralen. .!

rd is Vleesch geworden en heeft onder ons gewoon
|

vol van

genade *•»• »• '«<*> /i»»</ "

Uzoo de apostel aanduiden, dat hetgeen met de heilige ontvangenis

van den Christus begon, zich voortsette in zgn openbaring onder de men*

scben, door zijn ingaan in hun Ie r ititgemeansrhin , dan sou bet uiterst

oppervlakkig en willekeurig z$n, indien men dese Uivonagsmeansohep looier

nikeemdig opvatte, en' alleen verstond van zgn feiteujke omwandeling op

aardiv (ie kunt u als reiziger in een vreemd land op straat feitelijk onder

de wandelende menigte bewegen, tonder dat er tusschen die

oselven van levensgemeenschap ook maar sprake valt Wat ons i

saambindt «o vereenigt, ztfn tal van ongemene banden, zgn ailerlei ver*

houdingen en betrekkingen, die maken, dat er iets s^ksoortigs
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mi hun hart en in bet uwe, en dat op Ui van punten uw levensur

net de hunne eb in oeneelfcle bedding samenvloeit In uw eigen w«»

voelt ge dit met wie nw eigen huiegenooten siju; en ook in den engen

kring net wie ééns genetei met u bleken, komt dei aeer eterk uit; zóó

sterk, dat ge u eome afvraagt of er nog wel een eigen leven door elk der

abonderlgke leden van het gezin, en door elk der afzooderujke pereonen

in dien kring, geleefd wordt. Maar ook al springt buiten uw hui*, en

onder wie verder van u afstaan, dat trekken van de banden der gemeen*

achap. dat gemeenschappelijk leven van één leven; dat één rijn en

één gevoelen, minder in het oog, toch gaat ook daar de levenagemeemv

op allerlei wgze door, ook al koet het u meer moeite, Konachap

van te gev< ontzaghjk verschil maakt niets reeds de enkele taal,

al naar gelang ge die met uw omgeving in hetzelfde vaderland gemeen

hebt, of wel in een vreemd land als een scheidsmuur rgzen ziet tusschen

uw gedachtenwereld en die van de heden die om u zijn Wilt ge

kei ingaan me leem k de tarsaajeenaaseaaia na kei toeoanaag total

verstaan, dan is het hier eisen, dat juist op die onzichtbare banden

ledig Rafel valle, overmits juist in die banden tusschen mentenen en men*

eehen de «gemeene gratie" zich openbaart.

\ \ 1 1.

oond onder late

Eo bot Irladtir— wtoo op. oa word foaUrtt ia doo ywt,

•o trorrald «Mi wfrboid; oa do foaad l God»m ovor bom.

UnuLB S

De grenslijn is alzoo scherp en duiddgk getrokken. Er is twteêrln. Voor-

eerst ie er het mysterie der Vleeeckwording sis zoodanig, en )>

beeft de gemeene gratie niets uitstaande, zelfs niet wat de persoon van

ie sjsagi stade eeétafl Mee* Li ie bereaie Bseate ratjl ea ie vlaasaV

wording wat Johannes noemt: kei wonen onder one, en tonder

de belijdenis der genieene gratie onverklaarbaar. Bg de beschouwing zoo

van Jezus' geboorte, als van zijn verschoning onder Israël dreigt van twee

sijden gevaar. Van den éénen kant is men geneigd den Christus alleen uit

het absolute wonder te verklaren, zonder dat er gerekend wordt met de

gesteldheid van bet menschelgk leven waaronder hg optrad ; terwgl van de

inderi s|ie ep Üea eeaeenaang enssehae leese >n a|n oatgaviag eee
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eenzijdige nadruk woedt gelegd, dat men ten slotte den geheelen Christin

mt zijn afkoniMt en omgeving waant te kunnen verklaren, en niet rust eer

wonder in den Christus geloochend is. Bg toegeven nu aan

de eerst bedoelde neiging behoudt ge niets over dan een Goddelijke ver-

schoning, die scherp tegen al het mensrheiyke om hem heen afsteekt, m
daardoor ook buiten uw eigen leven blijft staan. Verloop! ge daarentegen

op den tweeden doolweg, dan wor.lt t.m slotte alles in den Christus men-

scheüjk en verliest ge den Zone Gods om niets dan den Rabbi van Nasar. tl.

r te houden. Daarom nu mag noch aan de éene noch aan de andere

wgie van behandeling voet worden gegeven. De gespannen eenzijdige

bovennatuurlijke behandeling laat n den Christos} maar ontneemt u uw
is, terwijl de weeke, eenzijdig menschrluke InsasVsiwing u den < hristns

san uw ziel ontrooft, om n m< t> <lan een zekeren Jezus te doen 01

ch kan het geen verwondering baren, dat de beschouwing van

den Middelaar beurtelings naar de éene en dan weer naar de andere zijde

overhelde. De verwaarloozing van bet !••• rstuk te „algemeene genade"

was ook hieraan schuld, en eerst door het leerstuk der „gemeene grat

ook op den Christus der Evsngeliên toe te passen, wordt het mogelijk.

zoowel eenerzijds het sbsolute wonder van zijn Vleesoh woplmg, als an<

sgds zyn ingaan in onze levensgemeenschap, of wil men, zijn wonen onder

ons, tot zijn recht te laten komen.

i?eloovige zijde was meest de eerste fout begaan. Men aanbad in den

•*tus het sbsolunt Goddalfki van zijn persoon, en het even absoluut

..• in het wonder zijner Vleeschwording, maar bad voor zqn aan*

ing aan onze meusohelijke levensgemeenschap ternauwernood een oog.

• Ie korte schetsen, die men bief en daar van de verschoning van den

gaf, viel alle nadruk op dt wonderen die hij deed en op de <

ke orakeleu. die van zijn lippen beluisterd werden. Zoo dood men
ra, dan een kort mttr. -keel leveren uit wat de Evangelisten

ons mededeelen; een uittreksel dat dor, schraal en zonder leven was, en

vaak meer op een lust van gebeurtenissen, dan op een sprekend levensbeeld

geleek. Anderen sloegen daarom den nog altoos beteren weg in, om de

> der vier Evangelisten, zooveel doenüjk naar tijdsorde in elkander

schakelen, iets waaruit de dusgenaamde Evangelische Harmonieën of

•pees geboren werden. Op de catechisatien gebruikte men vaak een

igenboekjes. dia <ht weinig samenhangende nogmaals verbrokkelden,

van een samenhangend geheel deden teloor gaan. (ielukkig

de gemeente onderwijl nog steeds ijverig het Evangelie zelf las, en

daaruit het levende beeld van den Christus in zich opnam. De gebrekkige,

eenzijdige liahanuWlnf, toen van da reraob ip »n «lm chrmtui diubchta

zoozeer tegen de sMssnlgli vtfiahtynmj ra dm] Baflmd h, gej mm »«u

ui lezende, dat Jezus .toenam in grootte en in wjjshiiid en in genade
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geen weg wist; er deewege liefirt overheen las; en, V

\Mjk.-n. /,• doet bmttmatiga iiitl.-m.Min: toogoed eli wngePerde.

Van ongefoovige zgde daarentegen klampte men zich van oudaber bent

na ,i, mder* «uz.- ran behandelmg raet Ook wan» m.-n da roletrektheid

van bet wonder in Jezus' persoon en verschgning nog niet aanstonds

aalweg loochenen dorst, daar stelde men dit wonder toch steeds meer

in da schaduw, en legde er zich op toe, om wat men noemde Jeans „men-

schelgk" te maken • >jn men* 'ingeving te verklaren. Maar

gaandeweg werd men stouter, en vooral in onze eeuw is men toer

schrgven van btograi an Jezus gekomen ¥1 aam

van het o» Jesus door Strauss en Renan, en zoo ook ten on/

door Meyboom, om nu slechts de meest bekende namen te noemen, geleverd

werd, is, zoo al zing, dan toch bij gerucht, <>ok oudei

gemeente wel bekend. Zooals men een Leven van Willem den Zwgger

.-.M Leven ran De Ruyter, of een Leven ma Raacleoa eaareaC aso '««k

moest het Leven van Jezus in beeld worden gebm laar nu een

goede biographie er vooral naar streeft, om de ontwikkeling van bet kar» I

van haar hel«l. an uit die ontwikkeling plus zgn omgeving, ons zgn gedrag

en handelwijze te verklaren, legde m< h in <!••/<• J.«*vens van Jezus**

nmnam rijft on t-»-. en gaheal ad optreden ran Jeans uit zijn volk. tril

zgn afstamminuv uit zijn opvoeding, uit de destgds in Israël bestaande

toestanden, uit de idealen en droombeelden van zijn volk, en uit de per-

sonen n ingeving te verklaren. Ten leste moest alles verklaard

worden. Zoo riep men de phantasie te hul; wat, zonder

overdrijving, de historische roman mag heeten. Een proces dat al

ging, en eerst tot rust kwam, toen men al In-t wonderbare or«i

net bovennatuurlijk»- natuurlijk had gemaakt, en ten slotte Jezus onder

ons dsed tarnen, ja, maar door hem aan óna beeld gelijk te maken

stee dat wg zouden vervormd worden naar het beeld van den Zone Gods.

Bel eaadi nu daa ook, dal Jeans aki ééa oneer natel, een zichzelf mis-

leidend. en alzoo zondig menacheukin.l

t was niet het verloop in alle Levens van Jeans, die het licht sagen.

Zoo heeft ten onzent wglen de hoogleeraar Van Oostersee een nobele

poging aangewend, om tegenover deze vervalschte voorst'

van Jezus, naar eisch van de aVaagabèn, te plaatsen, en zoowel aan hem,

als san zgn geestverwanten m itenland, die zulk een tegenmgn

groeven, komt voor die uitnemende bedoeling onze dank toe. Mits men

slechts om tut uitnemende der bedoeling, aSea nut zelf lokken late naar

li. t doolpail, waarop zg afcwierv. lijk toch poogden ook zij bioy>
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te zyn. en konden bet op «ht lUndpunl *men, dat hun arbeid

steeds in de schaduw van dien hunner tegenstanders bleef staan. Wie een

biographie van Jezus begeerde, sag zich door bet streven van Strauss en

Kenau veel beter bevredigd. Dat waren wezenlijke levensbeschrijvingen en

levensverklaringen, die mm o! meer aan de eisenen van een gewone I

graphie poogden Ie voldoen Wat daarentegen Van Oosterzee en anderen

als tegengif boden, stelde zich wel aan, als zou het ook biogrsplu*

maar bet was het nut: of althans niet dan halfslachtig en ten deele. II- <

nnatuurhjke, dat alle verklaring weigert, werd geplaatst naast het

•lat dan aphoristisch verklaard werd. Zoo faalde het aan een*

beid. Men verkreeg l>i<>k»t ukken van een lma|d, maar geen beeld ui

schoon der eenheid, m <!•• droeve uitkomst was. .lat wis neijds t..t het

ongeloof er niet door ran sfja ongeloof genezen werd, terwijl wie eerst

nog vast in zyn geloof stonü. /u li allengs wende aan e« ting van

Jezus' leven, waarvoor hy een andere oplossing vroeg, dan Van Oosterzee

en zgn geestverwanten hem boden. Ook kier was men in de osjdi fout

vervallen van alle apologetiek, die over de beginselen heengujdt Men Bel

k dooi den vijand op styi» terrein lokken en op <la'

1 >or men den slag. Organisch verklarende levensbeschrijving van Jezus

is met de geloovige erkenning van het bovennatuurlijk*' in hem onvereenig»

baar. Zelfs de levensbeschrijving van een Christenman of vrouw, in I

leven door aangrijpende bekeering aanmerkelijke breuke geslagen werd, is

slechts tot op zekere hoogte denkbaar. Maar ze moet ganschelyk feil gaan,

waar men haar methode poogt toe te passen op hem, die het Beeld dee

Iers was, en die juist omdat hij nesf uit ons menechehjk geslacht en

mensrhehjk leven opkwam, ook ni« t uit onze inenschelyke levensgemeen-

schap kan worden verklaard. Ben «laan Hen verklar.

de wereld loochenen. Niet wy kunnen hem verklaren

verklaart ons

Is het tut dien hoofde begrypelgk, dat de gemeente der geloovigen zich.

geleid door geestelyk in- -t zekeren weerzin van deze .Levens van

Jezus" heeft afgewend, en moet het worden toegejuicht, dat de poging

zulk een biographie te leveren van orthodoxe zjjde gestaakt werd, en

m almeir |ii im ipiHl veroordeeld wordt, tooi *»lgt hieruit geenszins.

men alzoo niets beter sou hebben te doen, dan tot de oude gespannen

beid >n de voorstelling van Jezus terugkeeren I lok Ie worsteling der

geesten, die in deze Levens van Jeans aafl hel licht trad, liet een vrucht

voor ren volk aehter, en de godgeleerde wetenschap is het aan

den Christus niet minder dan aan zyn Gemeente verschuldigd, om met

viuste te doen voor de kennis van zyn im
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bet geheele trotse* van dm Christus onder ons, in bet rech iaag

•rofdea gefield.

komen. Particuliere genade zaligt den zonda-- n Heilige Gods. AU
er dan ook m Lak. 2:40 staat, dat .de genade Gods over hem was", en

in I uk 2 :6S. dat .hij toenam in genade bg God en bg de menscnen",

ia noch in de eerste noch in de tweede uitspraak aan .particuliere" genade

te denken. In de eerste uitspraak is onder «genade" nieta anders te

staan, dan die bgzondere goedgunstigheid Gods, die der engelen vreugde

is, en die ook on Adsjo m bet Paradijs vóór den val rustte; i

tweedi iritapraak reedt de ^voeging ,b{j God sa '<y </• mmmtkmt" \>»>i\\.

dat hier niets anders bedoeld kan zgn, dan uitgelokt en opgewekt welge-

vallen. Is alzoo alle „particuliere" genade bg den Christus uitgesloten, dan

mag de inwoning en ug van den Heiligen Geest in den Mi

hem gegeven zijn van den Heiligen Geest „niet met mate", en wat

iaangaande meer ngeliên wordt uitgesproken, nooit andera

dan Al raa ambtenjkc lalvrag, -f nu pereoonhjke gemeenschap worden

verklaard. Deze gemeenschap van Jezus' men» staan en tnensch

bewustzijn met bet Goddelijk leven en de Goddelijke kenniase mag
vergeleken worden met de wgze waarop wij als wedergeboren kinderen

Gods in <lit N ven geroeenscha|> iwige Wezen genieten, maar
ware alleen voor vergelijking vatbaar met de gemeenschap, die Adam vóór

den val, de engelen buiten den val, en de gezaligde na zgn verh. •

ui bat eeuwig koninkrijk bezitten kan. Geheel gaat deze vergehjk

natuurlijk oooH op, want de gemeenschap met en de kenniase van God
kwam l»ij Jezus uit zgn personeele vereeniging met den Vader en den

ligen Geest voort, en hlijft daarom steeds geheel eenig in haar be*

staanswijze. Slechts in zooverre mag dan ook op deze vergt* 1

gewezen, als se ons een denkbeeld geven van een gemeenschap tusschen

onsen geest en den Geest van God, buiten inmenging van zonde, en alzoo

zonder particuliere genade.

Maar kan deswege bg Jezus van part

heel anders staat h Ie gemsene gratis. Ook een engel beeft n

deel aan de particuliere genade, eenvoudig wyl een gevallen engel onred*

baar, en een zalige engel nooit gevallen is. Haar als een engel uitgezonden

wordt t-.t dienst, en alzoo in ons menschclyk leven optreedt, is het voor

dien engel toch niet hetzelfde in welke omgeving hg verschynt. Verg-

om u <Iit •iuidelijk te maken, maar het optreden van de engelen in So<l

len van de daar schrikkelijk uitgebroken ongerechtigheid, met
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verenhyning van de engelen in IMhleheme relden, om ba hun bemelschen

menechen mi fee roepen. In Sodotn alles hun

tenen «1.- jM.rsi stuitend, aien dm gruwel en sjsjnabsjgke sebaade; sa

daarentegen in Efrata's velden de bekoring van bet schoon der nat

een stel van aantrekkelijke tafereelen van menschelgk leven, niets dat

t, en alles dat aantrekt. Zelfs een engel bad bij zijn vlu« htige ver*

ertigning, als we ons soo mogen uitdrukken. I

gratie aan vrede en vreugde onder menseben in stand hield. En geheel

elfde nu is. en in nog veel sterker mate, op onzen Heiland toepasselijk

Ie graad waarmee de gemeene gratie op het menscbelijk

leven inwerkt, <»m er de ongerechtigheid in te stuiten, en er de ellende

van te temperen, brengt teweeg, dat de levenstoestand bij het eene volk

een geheel andere U, dan hij bet andere, en >»ij saÉealfBe volk, naar gelang

van tijil en levenskring, zeer verre uiteenloopt. Zelfs nu, na negentien

eeuwen, is de levenstoestand bjj de wilde stammen • nea een

gansch jammerlijke, zoo ge kt met bet N-v.-n-.imli. u, waarin

Jezus optrad. Dat onderscheid nu was \ reAvaagea van het Mid-

delaarswerk van onsen Heiland allerminst onverschillig. Denkt ge u den

tttns opgetreden onder een stam, waarbij nog het kannibalisme heers* I

soo sou de opkomst van de kerk dal • rbonds kortweg ondenk-

ebeen bier dus niet van doen met iets bijkomstigs

Jeans van het uiterste gewicht was. Een levenstoestand met zeer zwakke

king der gemeene gratie ware voor bet optreden van den Heiland

geheel ongeschikt geweest Zegenrgk kon zyn optreden dan eerst zyn, als

ii een land en bg een volk en in een levenskring, waarin de

Ier gemeens gratie zeer aanmerkelijk was. Kn zoo mag dan, zonder

tweern van overdrijving, gezegd, dat in zeer beduidende mate profijt van

de gemeene gratie ook aan Jezus voor de vervulling van z$n Middelaars*

ook waar, geujk in Jezus' hoogheilige r/ersiMmnjkhoid .
volkomen a%eeebei*

denheid van de sonde beatsst, verklaart zich uit het karakter zelf, dat

.„.„i.jk .1, ssaaeani gsatfi e%

uit H. -t nlib dar gemeene gratie bezinkt

zirh baan beweegl Aan bal &»<

in dan \oik-t. Mstau.i aanwaaki h



zulk mo volk loeft, geheel eigenen van zgn persoonlijke gesteldheid of

persoonlijke hoedanigheid. Een lend weer veiligheid voor personen en

eigendommen bestaat vertoont hooger greed ven gemeene gretie den een

«•der nog op üjn zwaard leeft Meer ie eenmee! zulk

een gewenechte toeetend ven orde en lendtvrede ingetreden, den k

in onk ten goede een den dief en booswicht, zoolang zijn

misdaad t.1. kt werd. Bet •...•rsnnulgke leven boni hierbg eboo

genecbel m eenmerking. Weer de gemeene gretie een gewenechten

volkstoeetend in het leven roept, biedt die gewenechte toeetend ziji

aan een iegelijk, die te midden ven zulk een volk verkeert En op dien

grond moet gesegd det ven particuliere genede bij Jezus geen spreke kon

zgn, meer det de vraobi «Ier gemeene gretie ook hem in niet geringe

mete is ten deel gevallen.

Ja, we moeten Voor de verschijning van den Zone Gods

kan ook dit \ nicht «Ier gemeene gretie geen toevallige bete zgn geweest

Reeds bet kind ven God verwerpt elke voorstelling, alsof er in zgn levens-

verwikkelingen ooit iets bijkomstigs of onverschillig» zon zgn, en uit diepe

overtuiging beüjrft hij reeleer, <lat Gods b^aondertle voorzienigheid alle

ding en alle omstandigheid b kleinste toe, slzoo voor hem besteld,

bestierd en geregeld heeft, det het eltegeder zóó zgn moest als het is. om

Gods reed met hem te volvoer* waar dit nu reeds ven elk .

ven God geldt en dus ook geldt ten opzichte ven de vracht die de ge-

meene gretie voor elk kind des Heeren afwerpt, deer dwingt allee u els

van* If t..t «Ie belijdenis, det dit derhalve ook, ja, in nog sterkere mete,

moet gelden bij die allerbipottderide voorzienigheid Gods, die geheel het

leven en de verechgning ven den Christus omringt

De stroom der gemeene gretie bewoog zich uk het Paradijs, door bet

leven der voOgsj ia dartel spel, meer volgde de door God

heer voorgeteekende lgn, en groef onder het voortstuwen zelf de bedding

die God voor de gemeene gratie verordend bed. Alleen aldus ontstond

er voor de volkeren een historie. Is nu de verschijning van den Christus

bet middelpunt èssf historie, waarop alle lijnen van het verleden uiÜoopen,

en waarvan alle lgnen voor wat daarna komt uitgaan, dan moet er rnsschen

• ui proces dm leaaeenc gnfii an bet optreden ran don Befland <->i. ter

band hebben bestaan; een verband niet eerst in de uitkomst meer reeds

in Gods voorzienig bestel. Den sloot de Christus zi« h niet aan de toen

bestssnde omgeving een, omdat de gemeene gretie in Palestina destgds

juist dien toeetend in het leven had geroepen ; maar dan sloot omgekeerd

die levenstoestand zich aan Jezus san, omdat doelende op zgn komst en

nng, de werking der gemeene gretie alsoo besteld wee. Dan nam
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Jezus het niet alzoo, omdat het nu eenmaal 100 wat, maar dan tra*

omdat het alzo. • «is* verschijn .u-j /ijn moest Dan was geheel

onze initwikkclmu' <»p hem gerkbt, op bem doelende, sp htm rittooptjidt,

en in hem de reden en oorzaak van haar gang vindende. Ihui was het

levenamilieu waarin Jezus optrad, juist sooals het rrjn moest, om xgn ver-

schijning en zyn optreden te dienen, en vond Jezus de levensgemeenschap,

waaraan hij sich aanslout. jm-t zoó als dk /ijn moest, om die aanslu

iin^-lijk t.- mak. mi.

Let er toch wel op, dat elke omgeving en elke toestand, waarin iemand

sptrtsdt, snsofttl ia, en een <*»</'•»• 5ffcMdtr karakter draagt Een atat<

ii ii«- msnschehjkf toestand, een slgemeene irifhnipri ItflrenaftrattA-

schap is er niet, en is niet denkbaar. Het was destgds in Israël anders

dan '-ij welk volk ook, en het was er anders dan het brj datzelfde >>lk

vroeger was geweest. Ja, het was anders in Galilea dan in Judea. Anders

Jeruzalem dan in Bethlehem Hoezeer Jezus dan ook de slgemeene

menschekjke natuur heeft aangenom*n. en in geheel /ijn )< teekenis van

"smt al- laar voor alle geslachten, all* natiën en alle eeuwen
• edt, kon hij neh toeh niet anders aansluiten dan aan dien éénen

bepaalden volkstoestand, gelyk dis in één bepaald tijdsgewricht zich voor*

deed. Hij nam dus wel onze algemeens menscheujke natuur aan, maar

zijn wonen onder ons kon m.-t anders dan een zeer speciaal karakter

dragen, het karakter van den m dat land, toentertijd bestaanden toestand.

•n in de vormen van dat toenmalige leven, in dat bepaalde land, komt

••n daarin heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard, en van daar is

gerucht dier In iis uitgegaan. Juist «ht nu sjjail

denkbeeld van het toevallige en bijkomstige uit; en dan eerst vindt onze

toekende geest hij bet «rijiM-n naar het betM rat Jam ratt, als *
vastelijk gek»ven, dat die toenmaals in Palestina bestaande levensvormen

en levenstoestanden, in den loop van ds onswikiketia| dra s^ttatM gratie.

zoodanig waren, sis God ze voor de verschoning zrjns lieven Zoons op

aarde van eeuwigheid af verordineerd bad.
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I -.r.l.-n uit crnr vrouw.

1. paTMI •««•• «;:i. ptaM ... h~fiO..<!

BW, gl»tci«

De vrucht van de «gsinnouu gratie" is den Christus niet eerst na zgn

geboorte toegekomen. De aansluiting van den Christus aan de gemeene

gratie ligt reeds tussen. >t vangen n Heiligen Geest en zgn

geboorte uit de maagd Maria in. Zelfls zrj opgemerkt, dat juist hier het

punt S4 huilt, waarby we op de consequente ketterg der Dooperschen

stuiten, (Jetrouw toch aan hun uitgangspunt, d heilswerk boven*

natuurlijk I 'lijft t.»t tel «inde toe, hielden deze juist staande, dat de

< Imstus /ijii \l«esch en bloed niet uit de maagd Maria had aangenomen,

maar door nieuwe schepping zich een kinderlichaampje in Maria bereid

had. Van Maria ging alzoo naar die voorstelling niets uit. Haar bloed en

haar wezen bleef werkeloos. Alleen dit had ze, dat ze «lit nieuw geschapen

kiti<l<rlirhaampje m /i< h droeg, hij manier van een kooi waarin een vogel

wordt uitgehroe ijk bad dit lichaam ook elders, ook htiiten Maria

kunnen berei<! zijn Of zg, dan wel een andere vrouw, ! taanden

h. •rhergde, maakte in geen enkel opzicht verschil ingeschapen

uun daalde in haar neder, rustte in haar en verliet haar weer, soo

er niets was dan doorgang. Op dat standpunt nu had de eerste aanraking

van den Zoon des mensehen met h-t leven te menschen eerst plaats

na zijn geboorte, en ook na die geboorte bleef deze aanraking een bloot

endige. Met zulk een nieuw geschapen lichaam toch stond dan

ïttus buiten ons gesla >ord ware dan wel trfesse*. maar

on» vleesch geworden. Hg zou een op ons gelgkend weten, maar n

onze broeder naar het vleesch zgn geweest Een ander bloed dan bet onze

zou hem door het hart zijn gevloeid. HM M •••«!. maar een vreemd

levensvocht zou op Golgotha zijn vergoten.

Tegenover deze Doopersche ketterg, die geheel den stam der Chri*t>

belgdenis bij den wortel afkapt, en alle verlossingswerk doelloos maakt,

stelt nu de Christelijke kerk de betuiging, dat onze Heiland zgn vleesch

en bloed niet in Maria ingedragen, maar nü Maria aangenomen heeft, en

dat alzoo de uit Maria geborene niet slechts in m aar in der waar-

beid „de Zoon des menschen*' is, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

Doch hiermede is het dan ook voetstoots beleden, dat de Christus reeds

lang vóór zgn geboorte, ja, terstond na zgn ontvangenis, m« •
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met de destgds in Israël en meer bij k m Maria aanwezige rrucht

van de genieene gratie in aanraking trad Ie geheimnia, waarachter

ome eerste vorming in het lichaam onier moeder wegachuilt. kan hier

ontsluierd worden, ook al spreekt het vanxelf. dat eerst een volledige

blooüegging van dit geheimzinnige, ons hier een klaar inzicht in de ver-

houding van den Christus tot de gemeene gratie geven sou. David heelt

in den IS9**" Psalm dat verborgen ontstaan des levens sis voor Gods oog

doorgedacht, en het zichzelven voorgesteld, boe hg als „ongevormde klomp"

geformeerd was in wat hg noemt 9de benedenste deelen der aarde". Panlus

sluit iet het oog op den Christus in Epheie 4 aan die uitdrukking aan,

en stelt dat nederdalen van den Christus in „de benedenste deelen der

aarde** tegenover zgn opvaren, en duidt akoo Psalm 139 in zgn hoofd-

beteekenis ook op den Christus. Kn blijkbaar is hetgeen in «ii«*n Psalm

over .het weven van het borduursel" in de zwangere vrouw geschreven

staat, zoo breed en diep opgevat, en zoo omstandig geteekend, dat bel

re boven het persoonlijk U-lang van Davids eigen geboorte uitgmg

eerst evenredig in zijn afmetingen wordt, zoo we over David heen doorzien

tot op den Christus.

We staan «r «*en wereld van wonderen, met telkens nieuwe

vragen by elk» lijn die neb ombuigt Er is in hetgeen geboren zal wor

én het straks zichtbare, én hetgeen altoos onzichtbaar zal blyven. Er is

een kiem waan bel organisch geheel zal ontwikkelen; er is de

alzijdige stoffe die door deze kiem in wk ft opgenomen wordt, om zich te

len; en er is de drift des levens die tu\\ m .leze ontwikkeling

openbaart hit alles is seraf met de moeder een, niet slechte in haar

aar door eenheid van aderweefsel met haar verbonden; en

liet straks van haar afgescheiden, niet enkel door uittreding

hst levensli. bt. maar ook door afsngding van de aderlgke gemeenscl

veel meer nog is er onder en door dit alles gemeenschap van bet

«geborene met de vrouw, die het draagt Gemeenschap niet alleen

naar bet stoffelijke, maar gemeonechip soms tot fa karakter en tempera-

ment en schier altorM tot in rasverschil. nationaal onderscheid, gelaatetype

i flgende in den jonggeborene, maar achterwaarts teruggaande tot in een

in van vele gealaofrten En dit gemeenechippahjke en solidaire onder-

gaat dan toch weer de wyziging en den invloed van het persoonlijke in

den mensen die geboren werd. Een peraoonlyke variatie die niet terstond

somt, maar soms twaalf en meer jaren sluimert, om daarna eerst haar

sten ken op den nieuw ongetredenen, nn aangroeienden. «traks
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Doch ook al ware het ons nu gegeven, bij om lalf of bij om eigen k

alle dese onderscheiden factoren, waarvan net resultaat in ons eigen leven

ii het leren van om* kind uitkomt, naar zuivere lijnen al te meten,

stiptehjk te begrenzen, en in hun ondereeheiden gewicht en beteekenia

vaat te stellen, dan nog sou hieruit geenszins volgen, dat gebjke precieae

verklaring ons ook bg de Vleeschwording des Woords gelukken sou

echter bg niet één «enigen mensen snik een afwegen van dese vers.

lende elementen doenlijk bleek, en noch in het gemeen nor i

zonder te zeggen valt, boe en op wat wgs dese onderscheiden (actoren

bg de formatie van den gewonen mensen werken, nu ligt len aard

der zaak, dat bg den persoon van den Heiland, wiens ontvangenis geheel

exceptioneel was, zelfs van elke poging ter juister verklaring snoet worden

afgezien. Want wel heeft onze Catechismus op één dier factoren nadruk

gelegd, door te betuigen, dat Christus daarom als kindeke geboren, en niet

als volwassen man opgetreden is, .opdat Hij door zijn on* huid <le zonden

waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangelicht be.l-

maar reeds de woorden waarin dese belijdenis vervat is, toonen genoeg*

saam dat we hier met een geloofsuitspraak van het Verlossingsgevoel.

met een ontleding van de dracht van den Christus te doen hebben.

t dwingt ons, ook op dit |>unt van ons onderzoek, het bgsondere te

laten rusten, en ons te bepalen tot het aangeven van die algemeens lijnen,

de onderscheidene metoren gansrh in het algemeen doen uitkomen.

En dan eischt voorzeker de Christelijke belijdenis, dat we in den Christus

geen erfenis van een persoonlijk helijud karakter aannemen. Wat wj

ons zelv i anderen een persoonlijk karakter noemen, is altoos een

eenzijdigheid. Een plooi van bet wezen, zooals het in anderen niet, maar

alleen in ons wordt gevonden, zoodat wel die ééne plooi rijk in ons

«ikkeld is, maar onderwijl we juist de andere plooien missen. Eerst zoo

ge een gansene menigte van personen, elk met een scher]>

karakter bijeen voegt, ontvangt ge den indruk van den vollen rijkdom van

mênêchdjjk karakter als zoodanig. Poogde men daarom ook in den

Christus zich een zoodanig scherp behjnd karakter te denken, zoo sou

• briefen biennedt beperk! en snrarfrUg betQnd worden, en met meer ,de

Zoon des mensenen" zijn. Natuurlijk mag men evenmin ieggen, dit'

daarom in den Christus yee* karakter was. Karakterloosheid toch

ge gemis aan karakter, wordt door ons als een gebrek gevoeld, en geen

gebrek was in den Christus. En het eenige dat we daarom zeggen kunnen,

is, dat in den Christus niet maar één lijn. niet maar één plooi van

volheid des menachelgken karakters uitblonk, maar dat in organische een-

heid het volle menachelgk karakter fan Hem schitterde. Niet een en)
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straal, maar allo stralen id van stralen in volkomen harmonie

glansen, in volkom* • evenwicht van lm' juist hieruit

volgt dan ook. «lat de Christus dit m«M«e**itfJre in zgn volhekl niet speciaal

aan Maria kon dank weten. Maria bezat slechte één stuk van bet man*

srheüjk karakter, en waar derhalve de Christus bet menschelgk karakter

• n aannam, daar ontving 1 lij dU aiefl speciaal van Maria,

ooi droeg H
i bel als de Zone Gods in Maria in. maar Hij eigende

• iie algemeene menschelgke natu Maria uit Adam
was opgekomen, en die door Maria op den Christus overging.

/oo was de eerste eisch die hier te stellen viel, dat door alle eeuwen

sinds bel Paradgi de ongeschonden menschelgka natuur aso bownordwwd,
dat ss in de tijden op den Christus zou kunnen overgaan. En

nu ware ondenkbaar geweest, indien de verwoesting der sonde

na den val ongebreideld en onbeteugeld ware doorgegaan I gestuit

ware geworden door de gemeene gratie. Indien niet de lankmoedigheid en

verdraagzaamheid Gods tuasrhenbeide ware getreden, om het wilde

«loeien van den zondebrand die wij ontstoken hadden, ook al moest

hij Mijven voorUmew/ew, toch in zijn woeste uitslaan te temperen, zoo zon

zoovele eenwen na den val elk aannemen van de ongesebonden menschelgke

natuur door bet eeuwige Woord kortweg onmog* geweest Hadde

•lood zich aanstonds na den val in ons geslacht voleind, zoo sou er

eenvoudig geen nakomelingschap gekomen zyn. En, ook al rekent men hier

mede, maar stelt, dat de verwildering van onze menschelgke natuur

ongetemperd hare voleinding ware tegemoet gegaan, gelgk ze deae voletn-

m de hel, «no zou reeds hierdoor de ontaarding en verbas*

ng tot een algeheele verminking en schending zgn geworden, en ook

deswege een aannemen van onze menschelgke natuur door den Christus

ondenkbaar zijn gewekt. l>c kusnehantoestand, mrii w n mmmtkm Of

aarde feikeeren, bestaat juist in een zoodanig gestuit zgn van de zonde,

/* onze natuur wil in zichzelve volstrekt hulpeloos laat, maar

temin hare berstelbaarbeid openlaat, en door die open te laten, alle

!

en gegevens van onze natuur nog in zooverre voor vernietiging behoedt,

dat ze door den Christus nog konden worden aangegrepen, persoonhjk k
zgn eigen vleeschwording, en wat ons solven aangaat bg onze inlgving in

zgn wonderbaar Lichaam.

Zoo ligt derhalve de principieele ssnsiiiitiHg van dan Christus aan do

der gemeene gratie daarin, dat do gemeene gratie alle de eenwen

:>a den val, de menschelgke natuur voor algeheele verwildering, ver*

ninking en verderving bewaard, en alzoo teweeggebracht had, dat de

Christus zoovele oenwen daarna, uit een kind dos msnsehsn nog do
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schonden meiisohohjke natuur m devolbei

«ou kunnen aannemen. DM tm hebben we opgevat niet van de zgde van

bei etsasea , maar van de zgde van bel menschelgk karakU,

on bei karakter onzer menschelgke natuur ran den aard ran bet men-

schelgk rleeech en bloed af te scheiden, maar om klaar ia, dat

rlceech en bloed ome boogere natuur, en niet onse hoogere natuur vleesch

en bloed dient Dat de verschillen tnssthen vleesch en vleeech, bloed en

bloed hij rassen, natiën en stammen ssamhangen mei de achak««ringen

in karakter en type, staat wel rast, maar toch mag dit n Urn geest

van bet materialisme worden verstaan, alsof bet verschil in aard en type,

in karakter en stemming slechts bet toevallig resultaat ware ran de

lende bloedmenging. Integendeel, de geest wordt gediend door bet

bloed, en deswege moest bg bet aannemen ran onse menschelgke natuur

door den Christus allereerst de aandacht gevestigd op de ongeschondenheid

van onse menschelijk* natuur in haar hoogste opvatting. Het is niet in de

eerste plaats ons vleesch en bloed, en d
f-»rschhei heid

en schoonheid ran het lichaam, waarover de gemeene gratie z rmd

beeft De gemeene gratie verweert den mensch, de menschelgke nat

•Lu -har fh-s hoogsien UI.MI-. h. lijk. ii Isveu tsgen slgenseM rsrwfldsring

en vernietiging. Vandaar de indrukwekkende karakters, de edele ver*,

ningen, de nobele figuren, de hooge talenten, die ge eeuw aan eeuw
onder de Heidenen net optreden. En het is san de aldus behoudene, n

gespaarde, aldus voor schending en verminking gevrijwaarde menschel

natuur, dat het eeuwige Woord zich, dank zij de gemeene gr»
•

Maar na «lit met beslistheid op den voorgrond te hebben gesteld, voegen

we er thans even beslist bij. dat dit redden en sparen van bet hoogere

in onse menschelijke natuur iurt denkbaar ware geweest zonder een ge.

tijdig sparen van bet menschelgke in onze lichamelijke verschgning. I

nobel karakter spiegelt zich af in edele gelaatstrekken, en een edel gesla

dat eeuw aan eeuw door kloeke karakters beeft uitgemtm aan

in schoooe uitwendige verschgning. Reeds onder de volken ziet men, hoe

diep de lichamelijk* verschgning der menschen hij het voortwoeden der

sonde kan worden nedergedmkt, en ook boe nobel. lige

gestalte van een volk kan opbeuren en verheffen. Dh 1 gaat eei

zgds in de geslachten, en anderzgds tot in de rassen door, en wie nu nog

de afstammelingen van Sem bestudeert, niet En onze Jodenbuurten, maar

in het weelderige Oosten, en onder de Arabieren der woestij i de

rarëet Mentypen die onlangs uit Rusland ons land doortogen, die \

zich onwillekeurig getroffen door de waardigheid der menschelgke

achgning en de edele gelaatstrekken die dit ras kenmerken De schoon!

vooral van den man spreekt bg de zuivere afstam;
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en n nog een vorstelijke Bedoelnenhoofd of een edelen Joodschen

ren berkooHl vi-n-eiijkt net wal Chmeeeof Japenneee, met wat

ugolees te aanschouwen geeft, tast en voelt de gemeene

gratie. ins zuivere en edele nakomelingen de waardigheid der

menschelijke natuur <M»k in «l<- uitwrndsje reraeh^ung irem:iiutim-«-rd In-.-ft

Iets wat hier wordt opgem dan nadruk te leggen op wat

men de schoonheid dea menschen noemt, maar om te doen uitkomen, hoe

er «»ok in de uitwendige gestalte, onaar mens* •h.-iijk»- natuur ajsj sjsjsjr

digheul overbleef, niet by alk \<>lk. niet by elk ras evenzeer, maar in zeer

^e mate vooral in de lijn die van Sem uitging; alsmede hoe deze int-

waardigheid samenhing met <1« • Mioiidenis der menschelijke natuur

m hoogeren ...tin was alzoo door de gemeene gratie gered. Ten

eerste, alle stuk en deel van ouze meusehelyke nataal in haar hoogere

i tweede, hetgeen voor de verschijning van die menschelijke

ischt werd in haar li< ham-lijk optreden. Dat de geboorte van

• liristua reeds d tcha |>r.>fetie aan Sems nakomelingschap werd

«uiden, was alzo., in bet minst geen toevalligheid In <lit alles is één

loopend heilig bestel van Godes allerbüzonderste Voorzienigheid. De

gemeene gratie werkte aldus naar vaste regelen, om den Christus tegemoet

ndere genade deed den < uitreden juist op het

mr de gemeene gratie het snijpunt van haar lijn bereikt, en beide.

• gemeene en deze bijzondere genade, elkander ontmoetten in de

BSBBgd Maria

ra ons van Maria meer bekend, en kon het ons gelukken door ziel*

kundige ontleding van deze gezaligde onder de vrouwen een volledige,

rodigende biographie ter neer schrijven, teruggaande tot in het leven

haar vader en haar moeder, zoo zou er ongetu nheid te

lieid van het werk Gods in het voortbrengen van

«der des Heeren te bewonderen. Al verzetten we ons toch tegen

neiging die onder Rotne'e leiding in een zoo aanzienlijk deel der Chris»

ing vond, en die, althana bg de onnadenkende menigte,

.. I uu ven, toch belijden ook de Gerefor-

.. ganscher harte, dat de maagd Maria Gode een gansch mt

a was, en dat de vrouw, in ziju eeuwig b. -luit uitverkoren, om

les menschen onder bet hart te dragen, op deae hare roeping

n v.lk .nenUjk voor die booge, baar bane<h»ode taak

-•en. geboren, opgevoed, en zoo lichamelijk als geestelijk door haar

waamd was.

lieraoon, de geaardheid, de sin en neiging, het karakter en het tem*

un. ut. de geheele tnenscneltfke g*****-*"11 *** Je vrouw, dia moeder
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des Hoeren iou worden, «u in bel minst niet onverschillig. Ge moogt

niet eggen, dat iedere endere jongedochter evengoed moeder dei Hoeren

bed kunnen zyn. en bet kindeke Jeme een neer borst had kunnen zogen.

Ook al was toch de ontvangenis des Hoeren absoluut uit den

Geest, reeds in de dracht gingen er boo veelzijdige invloeden van Manu
op baar heilig kindeke uit. dat het zinloos ware, ook maar een oogenbhk

te denken, dat dese invloeden, van elke andere vrouw uitgaande, geheel

dezelfde zouden zyn geweest Haar bloed nam Jezus in zijn aderen

van haar vleeach is het vleeech des h'rhssmz van Christus geformeerd,

maandenlang zei» is de klop van het bloed in baar hart, de klop van

levensbloed in den Christus geweest En al is het ons nu niet gegeven

de grenslijn te trekken tusschen dit brjzondere dat de Christus van Maria

ontving, en dat algemeen menechelijke dat hij door Maria uit Adam aannam,

toch ware bet stuitende oppervlakkigheid, het bijzondere in Maria's

schijning hierbij voor niets te rekenen.

Zelfs de Heilige Schrift verbiedt ons dit Ook si stelt toch de Heilige

Schrift de persoon van Maria derwija in de schaduw, dat voor wie aan

de Schrift getrouw blijft, elk gevaar ia afgesneden, om net Kindeke achter

de moeder te doen schuilen, toch laat de Heilige Schrift Maria niet als

een op zichzelf staande jonge maagd optreden, maar veeleer toont ze ons

in Maria bet eindpunt van een heilige lijn. die uit Eva uitkon

en Enoe do- >«m zich weer afscheidt en voorts

Izaik en Jakob, en ten slotte in Juda en David baar nadere bep >

vindt Tot op zekere hoogte zou men zelfs kunnen zeggen, dst het is, of

boel de historie des Ouden Verbond*, wat de geslachten betreft, slechts

het ééne doel najaagt om Maria, en straks uit Maria den Christus, v

ti- ltp'IIL'»II.

De veredeling, of wil men, deze afwering van verba.»

geheel dese lange lijn plaats door afzondering en afscheiding. Zoo raken

de Sethieten af van de Kanaanieten, de Semieten van Chams en Japhets

nakomelingen. Abrahams geslacht van /.ijn bloedverwant Ö /aak van

Isroaël. Jakob van Ezau, Juda van Simeon en Jakobs overige zonen, en

straks nogmaals in Davids huis of Isai's stam van de overige Judaeêrs.

urlijk is die schifting ook daarna in Davids stamhuis, zij bet ook met

overspringing van geslachten, doorgegaan, al ia bet ons niet very

tot in byzouderheden na te gaan. En zoo is dan ten langen leste deze

levende lijn uitgeloopen op Maria, om in baar bet door God bestelde,

bereide, en alzoo alleszins geschikte instrument te doen optreden, waar-

én de menechelijke natuur uit Adam, én de vrucht der gemeene gr

bet rykst en zuiverst rot '*hng des Woords gereed zou zyn.
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• te merken ie hierbij alleen nog, dat het voor ons niet altoos gemak*

keljjk i* r gemeene gratie hierbij van de bjn der particuliere

genade afgezonderd te houden. Sems verkiezing, Abrahams roeping. Davids

lalving behooreii t..t bet laatste terrein, en mogen niet met de daden der

gemeene gratie, ook al loopen d volk en volk naar graadverachil

persoonlijk heil der verkorenen, de werking der particuliere genade nawerkt

ook in de gemeene gratie. Ismaêl ontvangt een vrucht, een zegen, een

bel. ia particuliere positie van Abraham voortkomt, maar door

Isin.fl in het gemeene leven der volkeren ingaat En op gelijke wgze nu

It .Ie behoudeode werking der gemeene gratie voortdurend door de

lingsebe mw. rking der particuliere genade verst, ik t -.lijk men nu

nog ziet, hoe het algemeene menschel istenlanden ook voor

/enden, die geheel buiten nart* uli.-re genade leven en sterren,

t..i.ir hooger staat dan in landen waar de Islam of waar het Bud*

dhisine keoneht

XI X

Jezus' toeneming.

Md* b«OodMd« iii-fcn Lmu* t : St.

Ii. hei behoeft nauwlijks betoog é» aanraking van Je

de n r gemeene gratie voor ons veel diudehjker uit na stfr* jsêoorvs.

iepen, greep die aanraking wel metterdaad plaats, en ging de

' Maria op Jezus over, maar dit onttrekt zich aan onze

zgn geboorte daarentegen heeft die aanraking in het zichtbare plaats.

twaalfde jaar schier alleen in den huislgken kring, en daarna in aansluiting

aan het openbare leven In broei lot groei! of sf M loafdNl •» ••>•»••

OB eerst op dertigjarigen leeftijd openl»aart hij zich aan den Dooper «n

angt aan de Jordaan zijn wgding voor het MeasiaaambL

weten we van die lange dertig jaren uiterst weinig, /ets van hei

eerste jaar zgns levens op narde. Daarna één enkel voorval uit zyn twaalfde

levensjaar. En voorts büjft alles in onbekeodboid schuilen tot aan don

p i.ij de Jordaan. Toevallig is dit notnnrlfjk niet. God heelt hei zoo
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gewild En wat uit de traditie over Jezus' kindsheid in geschreven i

halen overging, is 100 niets beduidend, deels zelfs zgn heiligen persoon

derwgs onwaardig, dat de rennissw ervan u eer smart baart, dan dat hei

u naar breeder verhaal aoo doen verlangen. De Evangelisten toooen klaar

dat ie aan de kinmisse dier eerste levensjaren geen waarde hechter

althans dat net voor de kerk aller eeuwen geschikter is. haar Heiland

alleen l»ij de kribbe, en voorts terstond by den Doop te leeren kennen,

dan dat ie die dertig lange jaren de ontwikkeling van den Heiland van

schrede tot schrede volgen kon. kelt het soms ome heilige weet*

gierigheid, om ons het kindeke Jesus bg de eerste ontwikkeling van rijn

bewustzijn, by' zgn verkeer als knaap in den huisbjken kring, bg zgn

leeren leien, bg sgn omgang met andere kinderen, en zooveel me*

kunnen voorstellen; maar God schoof er een gordijn voor, en bet is

daarbij «lat de QeasJ dst I leeren on» wil ophouden. Wat out moet toe-

spreken is tweeërlei: De gifte van Gods Zoon aan de wereld, als J<

geboren wordt; en daarna het komen van Jezus tot de wereld, als

zich san Johannes den Dooper openbaart.

In zooverre zou men dan ook kunnen zeggen, dat de aanraking wa.>

Jeans in de jaren zgner opvoeding en ontwikkeling met de vm
gemeens gratie trad, zich schier in nog sterker mate voor ons in de nevelen

van hst jstmiij hulde. En indien men uitsluitend op bepaalde feiten en

ontmoetingen sou willen wgzen, is dat ook metterdaad het geval. Maar

•ht BjBjssJ koek nut weg. dst we twee dingen met zekerheid weten,

eerste, dat Jezus in Nazareth, aan den oever van net meer van

is opgegroeid: dat hg van zijn twaalfde jaar af aan den eeredienst in

Sions tempel deelnam; en dat hij reeds destgds in de Schrift ervaren

was, en straks als leeraar onder Israël optredende, kennis droeg van alle

religieuze, staatkundige en maatschap pely'ke verhoudingen in Palestina,

nu toont, dat het kindeke Jesus niet geïsoleerd van de wereld is

opgegroeid, niet buiten het leven van sgn volk omleefde, en niet in gees»

telgke teruggetrokkenheid zich van zgn tgdgenooten heeft afgezonderd,

maar geleefd heeft onder zgn volk en m* Ik, en als we zoo zeggen

mogen in den toenmaligen volkstoestand geheel was ingevoerd. Dit is het

eerste feit, dat vaststaat, en het tweede is, dat we den toenmaligen volks-

toestand in Israël én nH de Kvangeliën én uit andere gegevens kennen,

als een staat van zaken, die alleen dank zg de gemeene gratie alzoo zgn

kon. Natuurlijk niet enkel dank zg de gemeene gratie, want in Israël was

het vooral het werk van Gods bgzondere genade, dat zgn stempel op den

volkfistaat afdrukte. Maar wat breede beteekenis men ten deze ook san

de particnliere genade toekenne, te loochenen valt het daarom n
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de invloed der particuliere genade toentertijd volstrekt Biet meer waa,
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kenland en uit Rome onder Israël werkzaam waren. De tiwftiid gehj*k

Jeans dien bjj zjjn optreden in Israël vond, was derhalve volstrekt niet

een toestand van algemeene volksver* i ld. n-,- nodi sok aan toeasjani, (Êk

zich rechtstreeks en geheel als i ru< ht der particuliere genade voordeed,

maar ook, en voor geen gering deel, uitvloeisel van de „gemeene gratie",

•mi ui Israël zelf. én in dese vreemde invloeden gevoelen deed.

Nemen we uu die Mtfl triten saam: eener/.ij«l.s h. i f.-it «lat lam <l»rliL'

jaren lang onder Israël verkeerde en in Israëls loven inleefde; en ander-

zgds, dat de toeumalige volkstoestand voor geen gering deel was, wat hij

was, dank zij «Ie inwerking der gemeene gratie; dan veèff hieruit vanself,

dat Jesus op zeer ernstige wjjze met de \ nicht «Ier gemeene gratie

ug is gekomen, mei een aokd oogenblik, maar heel een reeks van

u evenmin slechts op een enkel punt. maar in geheel sjjn men*

srheUjke levensontwikkeling. 11* t II ;ian dat leven, gelijk de Heere bet m
Israël vond, dat hij zijn voorstellingen en beelden ontleend heeft 11. t

ui verband met hel men bestaande volksleven, dat hij •!-• dingen des

ijks ons geopenbaard beeft Het is de taal van het toenmalig Israël

Ie gewoonte van het destijds levend Israël die hij volgde;

het is op de vraagstukken die destqds de gemoederen bewogen, dat hu

tl ..ut Kreken ons derhalve de gegevens, om dit alles in bgion*

lieden toe te h.h h.t f.-it zelf kan geen verschil van gevoelen

l»e aanraking met de vru< ht te gemeene gratie, gebjk se zich

destgde in Israël openbaarde, heeft voor Jesus bestaan, en se beeft gew.

lange jaren en op zeer breede schaal.

hehjdenis van Jezus als .God te prijzen in der eeuwigheid*' werpe

daarmj niemand een blinddoek op het oog. Natuurlijk I* lijdt elk Christen,

Ie wetenschap van den Zone Gods alwetendheid, dat zijn Wenen •*?•

genoegzaamheid was, en dat noch aan zjjn Goddelijke alwetendheid, noch

aan zijn Goddehjke seUfeenoegsaemheid. ook maar iets kan worden toege-

bracht. Noch iu die alwetendheid, noch in die zeifceooegzaatnbeid was dan

toeneming of wasdom denkbaar,

len Zone Gods.' als God met den Vader en den Heiligen Geest aan

te bidden, kan noch van ontwikkeling, noch van opvoeding, noch van toe-

neming in kennis sprake zyn. Wie ook maar iets hierop afdingt, vernietigt

titntreeks nb met één slag de Godheid van den Christus. Maar geheel

daarvan afgescheiden is de vraag, boe we ons het bewustzijn te vertolken

i hem, die zichzelven vernietigd heelt en de gestalte

a »
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dienstknecht* beeft ejunjanomen. Reeds onder mepechen komt bet voor,

dat er in ons een ryke kennis schuilt, en dat we toch op een gegeven

oogenblik, of door bijzondere onetandigheden, de beschikking over den
kennis missmi Denkt ge u een man van ryke gedachten, veelomvattende

geeateeontwikkeling en ongemeene wUakracht in den slaap, dan ia nat m.

in dien alaap zyn kennis niet weg, en zyn gedachtenwereld nog in nam,

en zyn wilakraclit nog in hem schuilende, maar sooala hg daar in den alaap

nederligt, komt Int met uit en treedt bet niet naar buiten. Zelf* l

voor, dat in langdurige, ernstige, heel bet wezen aangrijpende ziekte, de

ke organen tydelyk sóó werkeloos worden, dat straks de recon-

valescent eerst van lieverlede weer m sijn nifBn herinnering terugkeert

en weer ingroeit in zijn eigen gedachtenwereld dus niets tegen*

strydigs in, om eenerzyds te belyden, dat ook toen bet kiudeke Jezus in

de kribbe lag, al deze volmaakte Goddelijke kennis en Goddelyke machte-

volhrid in hnii aanwezig was, en dat toch «lit alles wegschool. n am.

ja zelfs in zijn voltooide mensrhelyke natuur nooit andera dan teer ten

deele uitkomen kon. Finünm non capas n,/n» eindige kan

nooit het oneindige bevatten, is de beslissende stelregel, waaraan onze

vaderen steeds vasthielden, en deswege mag het nimmer voorgesteld alsof

de meuschelyke natuur van Jezus, die eindig was, ooit zyn oneindige

Godheid heeft kunnen openbare re bobt was in Jezus, maar

bet kon door het prisma zijner menschelyke natuur nooit verder uitstralen,

dan voor zoover die menschelijke natuur rliet, en in den tint dien

bfj priMna /iju iiM-n^Inlijkr natuur M aan gaf

Staat In t nu vast, dat onze menschelyke natuur een proces van groei

en ontwikkeling doorloopt, en niet anders dan door dien groei en die ont-

wikkeling haar volle afmetingen Icon bereiken, zoo volgt hieruit, dat Jezus,

om inderdaad en in der waarheid onzer één. Zoon dea menachen, te zyn,

zich in gehoorzaamheid aan den Vader, en uit bene voor Gods wereld,

aan dien groei en aan die ontwikkeling moest onderwerpen. Dit is

alxoo uit onmacht geschied, maar juist uit de uiachtsvolheid der Goddel

h< M< II- 1 zoo straks gebezigde beeld van den slapenden wyageer gaat

dan ook alleen by derde van vergelijking door » want >n den slaap ia

de denker lydelijk. en de Zone Gods was én in zgn vleeachwording, én in

zyn menschelyke ontwikkeling actief. Hy wilde het zelf aldus. Hy ging

zelf in dezen toestand in. Het overkwam hem niet, maar by zocht

aldus. Hij zocht het vleesch en bloed der kinderkens. Hy zocht onze men-

schelyke natuur, en dus met de door God voor die natuur gestelde perken

en ordinantién. En hij zorht dit alles omdat hy Gods uitverkorenen zocht

was een nederdalen tot ons, om in ons de glorie zona Vadera te

<)|M'nl>art.n.
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i.mdt groei en ontwikkeling intusschen vanzelf in. dut wie groeit en

wikkelt ren

Hipt Wie dos erkent, dat Jezus de menschelyke natuur """*", en dat

van de menschelyke natuur groei on ontwikkeling ouaiacheidelyk zijn, die

nt daarmee tevens, dat ook Jeans velerlei van botten m /.« h opnam,

en hierdoor onder het opgroeien den wasdom bereikte.

opzichte van bet In-haam is dit al aanstonds klaar en duidelijk

onzer In-lijdt dat Jezus uit Maria's bloed het vleescb en bloed onzer natuur

opnam, en alleen zóó als kindeke kon voldragen en gebaard worden.

• renzoo erkent een ieder, dat Jezus, geboren zynde. aan Maria's borst

gezoogd is, en ook daarna vaste spgze nam en zyn dorst stilde door te

ken. We kunnen er bijvoegen, dat hij als ieder onzer ook de lucht

inademde en straks uitademde, en dat alzoo zyn lichaam in stand bleef

en groeide door wat hij van boiteo in och opnam Kn niet minder wordt

door allen toegegeven, dat Jezus niet geboren is in volwassen statuur.

maar eerst een klein kindeke was, en alleen door te groeien jongeling en

man is geworden, iets wat weer alleen door In opnemen van spys

en drank en lucht denkbaar was. Daarom hechtten onze vaderen er zoo

aan, dat we van Jezus lezen hoe hem hongerde by Sichar en dorstte op bet

S overmits juist dat hongeren en dorsten toonde, Jezus' lichaam geen

ernjfw Krhsim was, dat vanzelf in stand bleef, maar een lichaam als bet

onze, dat alleen door het in zich opnemen van spös en drank in stand bleet

e] lezen we van Jezus, dat hg veertig dagen in de wuoituji vastte,

maar, ook afgezien van bel feit, dat een vasten van vele ook by andere

personen is voorgekomen, wordt toch ook net verhaal van dat vasten be-

sloten mei de mededeeling, dat hem ten leste hongerde, en alle hongeren

w$st op de noodzakelijkheid, om spys en drank in zich op te nemen.

Gaat men nu echter van Jezus' lichaam op Jezus* geest over, dan aar-

zelen velen, om ook hier tot gelyke slotsom te komen. Toch moet die aar-

zeling tegen worden gestian Immers Jeans beeft ingenomen niet alleen

een menscbelyk lichaam, maar ook een menscheujke r*ef, en dos ook in die

ziel de vermogens der menschelyke ziel, en alzoo ook een

bewustzyn en een menschelgken wil Mij was niet God in een

asm, maar (tod geopenbaard in heel onze mensrhehjke natuur, en ook

natuur des titonsrhon was in Jeans echt en isessoajfff; niet

slecht* in schyn n^enscnel^k, maar menschelyk naar al die bepalingen, die

f. toen Hu den mensch schiep, voor de tneescheUjke natuur bad

leerd. Ook hier behoeft men zich alzoo slechts af te vragen, boe

scneppmsordinantie Gods voor ons» geestehjks natuur luidt Of name»

onze gasstanjlr natuur geheel volwassan ter wwrsM tan wel zich

ikkeU. Rn ten andere of ze zich • hzelve. dan wol

door van buiten af in zich op te nemen. Verschil van gevoelen nu is hier»
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over mat denkbaar. Een ieder stemt toe, dei de schepping ven Adem en

i eis volwassen personen niet de ne Gods is toot het geel

dat uit hen iou geboren worden. Integendeel, elk kind begint met ook

geestelgk onontwikkeld te zijn; gesoleerd van alle andere menaehen ion

bet nooit tot ontwik k«-lum komen; en dei bet door ontwikkeling den

weedom bereikt, geschiedt alleen krachtens zgn contact met de menaehen-

wereld om hem heen Ook hier ie een hongeren naar kennis en een dorsten

naar wetenschap, en bet is uit de natuur en uit de menachenwereld dat

at gering deel die honger gestild en die dorst geleacht w.

' alsof dit 's menaehen eenig voedsel ware voor de ontwikkeling van

I uuners bet is ook uit God lelf, dank zg zijn openbaring en de

inwerking van zgn Geest, dat de innerlijke retMehBÜaj en sterking aan

zijn geest toekomt Maar toch is zelfs die openbaring Gods in verre de

meeste gevallen aan den dienst van en den omgang met menaehen ge-

bonden, en in elk geval geeft ieder toe, dat onze geest behalve uit het

Woord en door den Geest zich ook door de natuur en door ons verkeer

Ie wereld der menaehen, allerlei ziet aangeboden, wat ons ven

zin, dat spreekt wel vanzelf, alsof een volwassen geest slechts

/ou zijn. van wat hij in zich opnai zelfs bg ons lichaam

geval. Wie geen gezond gestel bi n baat de spgzc

als in ons niet de kracht schuilt. <>m bloed uit de spijs te maken, blijft

de wasdom des lichaam* zoo nu ook kan 's menaehen geest in zijn

wasdom nooit het eenvoudig prodm t zijn van wa* pnam, maar
ia hg het zelf, die keurt wat hij zal opnemen, en die bet opgenomen*

zijn eigendom maakt en verwerkt Slechts blijft dit vaststaan, dat naar

de ordinantie Gods, ook de geestelgke zgde van 's menaehen natuur aldus

is ingericht dat ze van buiten af velerlei voedael in zich moet opnemen,

en zich daardoor vormt

En dit nu zoo zijnde, zoo kan l inders, of ook bij Jezus moet ge

van twee één etellen : óf dat hij zijn bewustzgn ontluiken deed buiten zijn

omgeving om; maar dan was zgn natuur in dat opzicht ook geen menache*

lijk.' natuur. Of wel, indien hij ook naar zijn geestelgke natuur, voor wat

de ziel en haar vermogens aangeef, waarachtig mensch was, dan mo.

ook bij Jezus geregelde ontwikkeling in zgn menschelgk bewustzgn hebben

plaatsgegrepen, en moei die ontwikkeling hebben plaatsgegrepen, doordien

hij uit de natuur en uit het Woord, en uit de menachenwereld om hem
heen, allerlei voorstelling, allerlei inzicht en allerlei kennisse in nam.

De Schrift getuigt bet dan ook zelve: Jezus nam toe ook in witheid.

kan niet zijn, van binnen uit, want naar zgn Goddelgken persoon

was zgns de volmaakte Goddelijke wgsheid, die juist wijl ze
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•Ikomen is, niet toenemen kan. En dus moet het wel geweest

een toenemen doordien hij uit ik natuur, uit het Woord en uit de

lieen, verryking van kennis en in /i< h opnam. Dat

opnemen dier kennis, en het zich ontwikkelen door die opgenomen

• zus plaatsgreep op een geheel eenige wyze, is hiermede I

vist. Veeleer volgt dit uit het geheel eenige van tij/u persoonlijkheid.

Ons is het genoeg, indien h« /.us zich ontwikkelde, én dat

deze keling tot vollen wasdom plaatsgreep door van buiten af m
tnaar onverkort en onverlet bnjve. Wit «lat toch out-

tien wilde, sou aan Jezus een menschelijke natuur toeschrijven, i

gelijk ze naar de ordinantie Gods zyn moet, maar een denkbeeldige

mensrhel 11, gemeenschap ons afsl

En staat dit nu vast, dan Mijkt .nik met \

den aanvang van dit artikel stelden, namelijk dat de gemeene gratie ook

hierin een vrucht afwierp voor Jezus. Van verre niet de eenige vni

aanmerking komt ; want wat de Heilige Schrift voor Jezus is

geweest, zal geen onzer ooit ten rofls verstaan. Reeds de afstand tussehen

1 Jezus in den tempel en de grijze Schriftgeleerden, die hy onder-

g, bewyst dit. En ook kunnen we slechts bij benadering gissen, wat

dienst des Meeren in Sions tempel voor Jezus tot verdieping van zyn

Iroeg. Is reeds onder ons de indruk dien <l< ééns

mensch van /nik. hefljgbeden ontvangt zoo naamloos veel dieper, dan de

uk waarvoor de ander vatbaar is, tot wat diepte en in wat rykdom moet

deze indruk dan wel niet bij Jezus zyn doorgedrongen. Ook wat de Heilige

Geest mMonder mate" voor Jezus by de geestelyke ontwikkeling van zyn

menschelyk bewustzyn geweest is, blijv. Uer binten hel geding. Dit alles

komt by de ontwikkeling van bet menschelijk bewustzyn van Jezus niet

slechts by. maar het wyst ons zelfs op de hoofdfactoren. Maar dit alles

neemt niet weg, dat Jezus ook de ryke weelde der natuur indronk, en

nsoo m zich opnam de taal, de bewustzijnsvormen, de denkbeelden, en

meoschelyke en geestelyke ontwikkeling, die hy in zyn omgeving en

/yn volk vond. Jezus sprak niet in engelentaal noch in de taal van

1'aradys. maar in de gebrekkige taal der toenmalige Joden. Hoe tonden

hem anders hebben verstaan? En deze taal bracht Jezus niet mede

wereld, maar die heeft Jezus aangeleerd van zyn moeder. Een taal uu

kan men met aanleeren, tonder de gedachten en denkbeelden en voor-

stellingen in nemen, waarvan die taal de uitdrukking is. En

denkbeelden wederom kon Jent niet tot de zyne maken, tonder in de

«ontwikkeling van zyn omgeving in te gaan. Stel nu vooreen oogenMik

Jezus geboren ware by een achterin* volk, dat op teer lagen trap

stond, dan ton ook de gedachtenwereld waarin Jezus opgroeide een veel

armere zyn geweest En dat hy nu opgroeide te midden van een volk,
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dat ook wat het menschelijk leven uit de gemeene gratie betreft, 100 boog

etood en zoo rijk was, als deelde Israël, geschiedde niet b| geval, maar

naar net wijs bestel dea Heeren zijn menscheujk bewustzijn

\ ikkeling sou erlangen, die voor zijn Messiis imbt noodig waa.

En aoo werd dan ook de vrucht der gemeene gratie Jezus juist in dien

vorm en in die mate toegebracht, als naar Gods bestel eisen was voor

XX.

Jfzu«* leveBsemgeving.

Aaaatorfct do loUêo dM volda, boo $ \

ra apiaaaa aio»; ra ik sog o, dat ook Siloia la al

ImriQiriil aio» to b>klo«d gowooat, gottfk oaa vaa i

Uattu. f IS*,

Aan de gemeene gratie danken we ook alle schoon, alle goed dat nog

rbleef m het rijk der natuur. De wet der zonde bedreigde ons, wat

de natuur sangaat, met èm vloek, «lat we in steö van bet Paradijs een

aarde souden bewonen, die slechts doornen en dietelen voortbracht Maar

ti juist is nu de gemeene gratie, dat deze vloek gestuit is, en dit

ja doornen en distelen opschoten, en ook op elk ander terrein vernieling

da natuur doordrong, maar dat toch dB vernielend element niet de

overhand behield, en ons een aardrijk verbleef dat overvloedige, rijk gestof-

feerde natuurweelde aanbiedt. Jezus vond dan ook bf treden n

toen nog niet verwilderde Palestina, een Oostersch-rijke, een Levantinisch-

schoone natuur, wier taal hij opving en aan zijn jongeren vertolkte

sloot zich voor die hem omringende natuur niet af. Van den trek, d

soms overgeestelqke vroomheid openbaart, om zich geestelijk op te slu

en blind voor het natuurschoon te zijn, is in Jezus D uünste spoor

te ontdekken. Meer buitenshuis dan in huis treffen we d<

en dat hij de dalen van Palestina niet doorwsndeld beeft met afgeleid oog,

maar met een oog dat zich voor het natuurschoon ontsloot, bewijst u elke

bladzijde van het Evangelie. Immers het is aan het natuurieven dat

zijn beeldspraak, san het natuurieven dat hij zijn gelijkenissen ontleent,

en telkens weer komt op sprekende wijze uit, dat Jezus in wat hij over

de dingen van 1 rlijke leven zegt, niet afgaat op wat anderen hem

aanzeiden, maar dat hij het alles zelf met eigen oogen waarnam.

ui nu ligt meer dan oppervlakkig schijnt.
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De beeldspraak, die aan de natuur ontleend wordt, ia niet toevallig.

qendeel, als Jezus die beeldspraak gemist had, als er de stoffe niet

voor bestaan had. en ome Heiland alioo genoodzaakt ware geweest, om
waarheid Gods in louter afgetrokken begrippen mede te deelen, zou

de helfte ervan ons xgn aangezegd, en zou wat hij ons nog aanaeide,

er bg de jongeren, bg de schare, en bij de navolgende geslsrhten met ter

helfte zgn ingegaan. Als ge nu nog vraagt, wat zelfs in de aJgedoolde

nen nog van het Evangelie bleef, dan is het een gelgkenis of een

beeldspreukig gezegde, of een dier roerende verwgsingen als naar de

vogelen des hemels of de leliën des velds. Denkt ge dan ook, dat niets van

dat alles Jezus ter beschikking had gestaan, en dat hg steeds gesproken

had in begrippentaal, geüjk Johannes in den aanhef van zgn Evangelie,

zoo zou de prediking van I ïkrijk der hemelen aanstond-

zgn, slechts door zeer enkelen voor een klein deel in zich zgn opgenomen,

en nimmer zgn weg gevonden hebben tot die duizendmaal duizenden, die,

van begrippen wars, alleen in de voortteUmg leven.

En ook dit nu is weer allerminst toevallig, maar hangt rechtstreeks

samen met de scheppingsordinantie Gods. Heel de natuur is symbolisch.

D. w. t. heel de natuur draagt een zinnebeeld van het geestelgke. Er zgn

twee levens: een geestelgk onzichtbaar, en een zinlijk zichtbaar leven; en

leven van natuur en geest seksen God ifl onderling verband. Het ééne

draagt de beeltenis van het andere. Het geestelgke spiegelt t.u-h in het

gelijk het geboomte aan den oever zich spiegelt in kffl rustig

onbewogen watervlak. Of, dieper nog opgevat: God schiep de natuur, niet

opdat er vrucht en bloem zou zgn, maar om in die natuur zgn eigen wgsbeid

en almachtigheid te openbaren. In de natuur schgnen de deugden

Gods door, niet toevallig, maar omdat Hg ze sf uitstraalt. I

God rijk der natuur zinspeelt op bet zinnen Gods in het geestelgk

waar wij mensenen, als naar ziH m l haam bestaande,

zoowel aan bet onzichtbare als san bet zichtbare leven deel nebben, is de

natuur er op ingelegd, om ons net geestelgke te verklaren, en het geen»

ke er op geschapen om bet rgk der natuur voor ons zgn beduiden»

te geven. Tot in onze menschelgke taal gaat dat door. De klanken die

oteit onze lippen komen, behooren tot bet rgk der natuur, maar de gedach-

ten, gewaanvordingen en gevoelens die we in deze klanken voor anderen

vertolken, zgn ofmenhjk en onrichthear van aard.

Hieruit volgt, dat het Koninkrijk Gods in onse zondige wereld inkomende

de taal der natuur voor zgn openbaring niet misswn kan. Gelgk de apostel

Mntthtrftt opmerkt, dat Jezus in s$n gelgkenissen geopenbaarde dingen die

verborgen waren van voor de grondlegging der wereld, zoo Ing metterdaad



l.VJ jmi >' unMHPM

in de natuur van Godswege de afspiegeling gegeven van da dingen die in bat

Koninkrijk der hemelen ons toekomen zouden. Ware nu de vernieling

dan vloek doorgegaan, en ware dese taai der natuur voor oaa uitgewi*.

of althans dit letter*- lintt dat natuur geheel met doornen en distels over*

groeid geworden, soo sou hot middel ontbroken hebben, om ons bet

dar hemelen te openbaren. En ook al stalde men, dat toch

Jezus die sprake der natuur had kunnen kennen, wat sou het gebaat

hebben, indien wij. menseben, die taal niet hadden verstaan ? /ƒ# zou dan

gesproken, maar tvjf hem niet begrepen hebben? Zou derhalve Jeans in

staat zjju in de taal der natuur ons de dingen van het Koninkrijk Goda

te openbaren, dan was I» hem onmisbaar, 1*. dat de natuur in haar

vernieling gestuit werd, zoudat se het geestelijke nog afspiegelen k

•lat Jezus de natuur leerde kennen in een land, waar ze haar eigen

taal nog duidelijk genoeg sprak; en 8*. dat de schare die hem boorde, aan

/elfde natuurtaai gewend was. vTsJsjb, soo greep het dan ook werkelijk

plaats. De .gemeene gratie'* beeft in het algemeen het ondergaan der

natuur in één veld van doornen en distels tegengehouden, Vernieling is er.

Sommige streken des aanlrijks zgn zalm gansch verwilderd. Maar toch

biedt het aardrijk nog steeds een zeer broeden zoom, die bet natuurloven

k< >nt wikkeling brengt.

•• natuurontwikkeling is in bet Oosten veel rijker en weelderiger dan

in bat Noorden. De k Is «1 rijft naar huis, zone DSM Kuiten. Vandaar

dat in het Oosten veel meer in de natuur geleefd wordt, terwijl de bewoners

van Groenland zich ternauwernood even baten wagen. Daarom kan de

taal der natuur in het Oosten zooveel beter dan Noorden geleerd

worden. Het vele leven is «ie open lucht maakt voor het verstaan van de

taal der natuur ontvankelijk en vatbaar. Dat kleurt heel de taal die men
in het Oosten spreekt. Van jongs af wordt het kind er aan gewend. Men
«irinkt er het natuurleven met een diepte in. die ons vreemd ia. En

ia daarom buiten kijf. dat men juist in het Oosten zgn moet, om er den

pracht van den sterrenhemel en de weelde der natuur ten volle in zich

op te nemen. Welnu, dienovereenkomstig ziet ge dan ook, dat Jezus optreedt,

niet in Zweden of Noorwegen, veelmin nog onder de Eskimo's of in Sil»

maar in een Oostersch~land met een natuur vol Oostersche weelde. Meer

nog, heel de voorafgaande openbaring, die Jezus' komst voorbereidde, en

de geesteUjke taal reeds formeerde eer hy optrad, was van meet af

Oosten saamgetrokken. En de lange lijn. <lie van het Paradijs tot op de

kribbe van Bethlehem loopt, verlaat geen oogenblik de Oostersche wereld.

Toch is ook in die Oostersche wereld nog onderscheid Onder de keer-

kringen, en soo ook in onze Oost-Indische koloniën, is het leven der nat
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wel Oostersch van aard, maar onvrij in zijn ontwikkeling. De hitte is er

te drukkend. Dat kleurt te sterk, en geeft daardoor een overbelling naar

een ander uiterste, waardoor ontstaat, wat men soa kannen Doemen Oos-

tersche eemydigheid. De natuur is er overdreven Oostersch, en verteert

daardoor die aaehte schakeeringen, en dien rijkdom van vormen, die juist

de natuur zoo ssrsfcsnd maken. Hooger dan het gemesne Oostersche leren

staat daarom het leven der natuur in wat men noemt ds Lêvoml, d. i. het

land om de Oosterhelft van het bekken der Mi<M< -lluiidsche Zee- Daar

liggen dan ook metterdaad in engen kring bijeen alle de landen, die in de

wkkeling der menschheid vóór Christus den toon aangaven: Egypte,

kenland, Rome, Palestina, en daarachter, op gehjke hoogte, Bab\

Stelt men nu de vraag, op welk deel van onze aarde Jezus had moeien

optreden, om de natuur te vinden in een vorm die voor de vertolking van

de dingen des Koninkrijk* bet meest geschikt was, zoo is niet wel een

antwoord mogebjk, dan dat de Levant daarvoor het aangewezen terrein

was. Hier alleen is de natuur rijk. en toch getemperd, uitkomende in haar

volle schoonheid, en toch van het zware, drukkende en beklemmende van

het leven onder de keerkringen vrij gebleven. Zoo is het de gemeene

gratie, die de vernieling der natuur in het gemeen stunt.-. <lie haar meer

stuitte in het Oosten dan in het Noorden, en die haar op de meest ge-

wensrhte wyze stuitte juist in een land als Palestina. In den bnbJ a|pn>

n zin mag en moet dan ook erkend, dat het de gemeene gratie was,

de Levant, de natuur rost Jezus' om: m /ulke vormen deed

t meest geschikt maakten, om de dingen des

En hier komt dan ten slotte nog als laatste vrucht der gemeene gratie

hg, dat Jezus vanzelf in deze Levantjjnsche natuur, en nader in Palestina.

een bevolking vond, die er van buis uit op was aangelegd, om dese na-

tuurtaai te verstaan Hei loodscne volk had altoos óf in Egypte, óf m
f iu Babyion geleefd, en was dos een Oostersch «all k den

les woords, meer bepaaldelijk van Levantönsenen stemp. I Dat

het zoo zijn sou, lag in Gods bestel. God zelf had Abraham uit het dieper

achteraf liggende Vr naar het Palestina der MkldeUandsche Zes geroepen.

Daar was aan Israël zgn vaderland aangewezen. Daar had het zgn poëtisch

gsesteUjke taal gevormd. Daar agn leven met het leven der natuur ver-

roaagschapt . rji het was de vrucht én van dese bepaling van Israels woon-

stede, én van dat verleden, én van die UaJvorming, dat Jezus, fosntertgd*

en onder dat volfc optredende, hoorders om zkh hoen kon vensmslsn, die

in <leze taal der natu
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Zoo 'm dan de rrucht dor .gemeene gratie** den Middelaar Goda en

der monecben tegemoet gevoerd, ten eerste uit Davida gealachtelinie. ten

tweede hij het opgroeien onder een aoo boog ontwikkeld volk. en ten

van den Christua in hel vleesch had volstr alleen ten doel, om
zich onder ona te vertoonen. door ona geslacht been te wandelen, en

.!./.-! onajonj om o*s wnoréon doi eeuwigen; levee* m verkondigen; hij

aou geroepen worden om ook in het bestaande leren dat hn rond in te

grgpen, er den strgd meé aan te binden, en niet te rusten eer hy er

srhqnhaar in onderging, om juist door en in dien echgnbaren ondergang

te triomfeeren. Jezus was, als we ona 100 mogen uitdrukken, te midden

van de wereld, waarin hij optreedt, een element van gisting. Hg dwom.

heilige sympathie of stootte in doodelyke antipathie van zich af. Tusschen

hem en bet msnscbeujk leven, waaronder hg optrad, bestonden tegen

stellingen, en hij moest den eisen stellen, dat dit menschelgk leven zich

naar hem voegen zou en zich door ryw leven zou laten amimileeren. En
loon. -!<• ntreM dii nu weigerde, km hei met inasts, of om atefl pjoosj

ontbranden. De wereld moest over hem of hg over die wereld triomfeeren.

Hieruit volgt dat Jezus niet, mijdend en ontwgkend, door het leven been

wandelde, maar het leven aangreep, en er de worsteling meé aanbond.

hit komt uit in /ijn wonderen, al> hg k ranken geneest, besetenen ontlast,

dooden in het leven terugroept, de winden gebiedt, de zee aan zich on

werp klijk over de voedingskracht van Int hrood beschikt, en op

zoo menige andere wgze in den bestaanden toestand ingrgpt, en dien

omzet naar offl linlig welbehagen. Maar diezelfde strgd moest ten slotte

ook worden aangebonden met het georganiseerde menschelgk leven, gelgk

bet in de scholen der schriftgeleerden m <i. Ui der priesters en

onder de landsoverheid in vasten vorm optrad. Dien strijd voerde hij

leidend en voorbereidend door twistgesprek en strafrede. maar ten slotte

mp— t daas werooslhoj leiden bot eon lewonoeenfli' t !>•• macht raa biêr>

arrhie en landsoverheid moest voor hem zwichten, of zich tegen hem
opmaken, en hem in geregelden vorm den voortgang zgner zaak betwisten.

schuilt hierin voor ona die gelooven het mysterie van het Verzoe-

ning- en Voldoening»werk, en daarom belgden we met alle Christen!

i

dat de Zoon dea menschen onze zonden op zich genomen en die op het

hout gedragen beeft, en alzoo in en door den dood dea kruises de straf

onzer zonden beeft geboet Maar één ding spreekt toch wel vanz<

aldus beeft het te Jezuzalem bet Sanhedrin, niet alzoo heeft het de Ro-

memsche landvoogd begrepen. In de dagen toen dit ontzettend geding te

Jeruzalem werd gevoerd, waa er niemand die aan de zelfofferande van het

Lam Gods dacht Het Sanhedrin niet, en Pilatus niet sn zelfs de gedachten

.|.-r jongeren worden dooi hooi onders overwegingen iinonoiinm gshondoa.



wm een worsteling tusschen Jezus, en zgn invloed op de schare, en

o macht aan de éene zjjdc, en tusschen de h

keizerschap aan den anderen kant. en in dis worsteling is Jeans op hei

ia ondergegaan, om straks in /ijn rerr|senii over dese beide machten

te zegevieren Er is hier dus twee» is de mystieke achtergrond

van het zoenoffer, en er is de kennelijke worsteling tusschen Jezus en de

twee machten van zyn tijd. En nu gaat het natuurlijk niet aan, die twee

kanten van het geding eenvoudig los. van elkaar m eebeetnitweBdfcb^Mi

te voegen. Integend* in de worsteling met die twee levensmacl

van hiërarchie en keizerschap werd het proces der üoddelyke gerechtigheid

voltrokken, en het is dan ook opmerkelijk, dat onze Twaalf Geloofsarti-

kelen, aan het sterven van onzen Heiland toegekomen, zelfs zwijgen over

het zoenoffer, en alleen het nuchtere f men, «lat hij gestorven is

onder Pontius Pilaluê. Wat, zoo zou men toch vragen kunnen, heeft

met onze verlossing van zonde uitstaande, en wat deed het er to»

Jezus onder Pontius Pilatus stierf, dan wel of hij een anderen dood ge-

storven wan-. Het M toch zijn <1<m*1. /ijn p -wi-ltMailii; sterven, zijn v.riM.n

bloed alleen, waarin onze hope rast

iize Catechismus intusschen wijst . t nadruk op, dat zjjn terdo<»i

veroordeeling door den wereldlijken rechter aan zyn sterven de kracht

leent, om de vrijspraak in het gerichte Gods te verwerpen, en houdt dan

stasnde, dat zijn sterven juist onder Pontius PUatus geen toevallig of

bijkomstig iets was, maar door het wereldverzoenend karakter van zgn

dood werd geflisoht Het mysterie der Verzoening en de uitwendige gang

van het over Jezus gevoerde proces, staan alsoo naar onze Gereformeerde

behjdenis, wel terdege met elkaar in verband, en dit verband wordt daarin

beleden, dat Jezus in conflict is gekomen met de aardsche rechtsbedeeling,

oonli m tich onder «!•• nsoghtnl dm Overheid garomsi had Qt sservna

tui uit en belgd alzoo, dat de Verzoening uwer sonde alleen kon worden

tew.-eworarht. m.ii.-n mY MUdtSBtJ m.-t dsfl aanl>M-h.-n IWÉÉH Bi aan-

raking kwam, en door dezen ter dood veroordeeld werd, en dan springt

bet immers terstond in het oog, dat het bg die aanraking van net hnngste

gewicht wan. hoedanig l.ij «lit prOOSf il MfÉBOhl PMÜK sist voordeed. Si

onder welke rechtabeb^eung bet doodvonnis over Jeans werd uitgesproken,

is nu deze aardsche rechtsbedeeling ? Is se een vracht van de par-

ticuliere of van de gtm tmt gratie een product van gratie is,

behoeft nauwelgk* aanwgzing. In een hellenen staat is rechtsbedeeling

ondenkbaar, want alle rechtsbedeeling bedoelt den triomf van recht over

onrecht, en in een hebenen staat is de triomf van bet onrecht nitgsnga
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punt Ook tiet men boe in geheel verwilderde toestanden echter alle rechte*

bedeeling inankt, om alleen bet ruwe geweld beerschsppy te laten voeren.

Overal waar rechlebedeeling, dien naam waard, heerschappij mag voeren, is

aboo in die reehtabedeeUng een gunst, een genade te begroeten, die God

Almachtig in dese sondige wereld, ons, tegen onse verdiensten, sch«

Rechtabedeeling toch is geen arbitrage. Het is geen uitspraak van kundige,

vroede mannen wat hun voorkomt, billijk en recht te zijn. Neen, rechts*

bedoeling is een macht, die eigener aut. treedt om schending van

het recht te wreken, moet bet, te wreken tot in uw bloed. En 'ook al stelt

men dit thans veelal anders voor, en ai baseert men de reehtabedeeUng

op geheel anderen grondslsg. dit l. lijft t.H-h naar aller getuigenis van het

karakter van alle rechtsbedeeling onafMchei<i< lijk -Ut ie ongevraagd en

ongeroepen tegen de misdaad optreedt, en straft door executie met dwang,

r wie nu in God gelooft, kan <lit m.-t bestaan, of van Godswege moet

recht en de macht hiertoe aan den menschelyken rechter gegeven

zyn, overmits tonder Goddelgke ordinantie de mensch geen macht over

den persoon en het leven van zyn evenmensch bezitten kan. Alle rechts*

bediening is akoo uitvloeisel van een door God gestelde macht, die veror-

dend is, om voor de heerschappij van bet ruw geweld de heerschappij

van een redelijk beginsel in de plaats te stellen. Daarom stelt de Schrift

net dan ook als een straf voor, wanneer God de rechters wegneemt, en

leert ie ons een zegen, een gunst, een genade in tien. indien God zich

ontfermt, en ons weer rechters geeft sis in den beginne. Zoo toch staat

er in Jesaja 1 :26\ J Ik tal u uwe rechters wedergeven, als in het

eerste, en uwe raadslieden als in den beginne. Daarna zult gy een stad

der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. Sion tal door

ticuliere genade" nu kan de rechtsbedeeling uesJ gerekend

werden [avance, isjsJrtswaiesJing was ei niet alleei bi Israël, naar onder

alle niet gebeel verwilderde volken. Er is en was rechtsbedeeling

alleen in de Christenlanden, maar ook onder Heidenen en Mahomedanen.

il altoo geen qnaestie van of •!•• rechtsbedeeling moet tot het terrein

der gemeene gratie worden gebracht, en onze Cstechismutt <\ /eer

juist san, door te spreken van den „werekllyken rechter." Want wel bestond

er ook in Israël rechtsbedeeling, en droeg met name de rechtsbedeeling

van bet Sanhedrin in Jezus' dagen een gemengd karakter, maar bet oordeel

van het Sanhedrin over Jezus is niet beslissend geweest Onze twaalf

Geloofsartikelen maken dan ook van het vonnis van bet Sanhedrin geen

melding; en niet Cajaphas maar Pontius Pilatus wordt als de verant-

woordelijke rechter genoemd. Zoo bevestigt het zich dan van alle zyden,



•Ie rechteordening, waaronder Jezus ter dood gedoemd is. niet Joodscb-

partirulari.sti*ch. maar •Jssjsjsjeszj wi-n-Mlijk waa, m «hit hetgeen in <1m-

recataordaning en recbtsbedeeling uitkwam, is te beschouwen als opge-

sprotcn uit den wortel der gemeens graiiê. En seg nu niet, «lat dit feit

wel verre van Jezus es» vmcht der gemeene gratie te brengen, dan toch

veeleer omgekeerd een booae vervalsching dier gemeene gratie op Jexus

aan deed komen Wie toch eenmaal wel verstaat, dat het Middelaarswerk

kon worden volbracht dan tengevolge van een conflict op leven en

dood met de wereldlijke rechtabedeeling, die erkent hiermee tevens, gebjk

ons nog nader blijken zal, dat het nuummig ey» van zulk een rechta-

bedeeling voor het Middelaarswerk onmisbaar was, en dat alzoo de

gemeene gratie ook in dit opzicht meewerkte, om den raad Gods te

\i»lv<*'p'H

j««/tis' en Kome's rerhubeieeliae;.

Sioa aal door rooht verlost wordra. oa koro

don door gwiiSIlgSrid Jbuja i i IT.

De „gemeene gratie" in Pontius 1'ilatus eiacht nadere toeliet r

naam is hier. gettja de Heidelberger doet uitkomen, bijzaak, zgn beteekenis

ligt daarin, dat hij optreedt als .wereldlijk recht /jja ook «fiiafi

Uflce rechters", en het was in dit karakter dat nat Sanhi-drin optrad. 1

oordeel, net vonnis echter van dezen .geestelijken rechter" was onver-

schillig, en de poorte der gerechtigheid is ont>i

Jezus door den ossafsffloasj, maar alleen daardoor dst 1 ioor den

.wrtidiykm rechter" heeft laten verdoemen. En hier komt nu bg\ dat,

moeat hij vallen voor een wereldlijke rechtbank, er alsdan ter wereld

nergens een rechtabedeeling te vinden was. die op meer serieuze vcgze

wezenhjk recht bedoelde te handhaven, dan de rechtspraak, gebjk se

zich ontwikkeld had bg de Romeinen. In verband hiermede nu willen

we tweeerlei toeoebteu: 1* dat alle geordende rechtabedeeling op aarde

een gameene gratie Gods is; en 2*. dat de ontwikkeling van het recht bg

Komeinen deze gemeene gratie in haar rykate ontwikkeling bood.

Ons menachelyk leven, getijk God het f«ordineerde en schiep, ken-

merkt zich hierdoor, dat bet twee zjjden heeft, 4a ééne hckmmêtyr, de

late steiiyJr. en dat tusschen deze twee de orde is ingesteld, dat de

tiaam beneeracne, en het lichaam da ziel diene. Het
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moot niet dut orgaan en instrument zyn. bet geestcnjke moei leiden en

heersenen en alle ding bestellen. Hierin t mi vloeit voort, dat er tweeërlei

krachten in bet menscheujk leven sgn: eenerzgde die krachten die haar

teeken Tinden in den sterken arm, en anderzijds de krachten van beleid

en wil. Zoo moet er dus naar dese Scneppingsordinauti. m ie wereld der

mcnschenkinderen heerschen een onzichtbare orde, die op on*

onrionhjka wjjze gehandhaafd wonlt hit juist is het onderscheid fnamrhen

oasen -tan.i m.-t men te nWsnwereld, en sterker mg mei bat planten-

rgk en de anorganische natuur. Ook in de dierenwereld toch moge telkens

een onzichtbare macht uitkomen, die de klokben eigen leren wagen doet

om haar kiekens te redden, den vogel dagen lang op zjjn eieren doet

broeden, met een trouw die vaak beschaamt, enz., maar dit alles is in&êind,

d. w. z. het is een werking Gods in bal mar, «lie door r slechts

doorgaat en Maar overigens berust alle orde in de samen*

leving der dieren Op macht en zinn.nlu-t 1 1 * -
1 dief r.N.ft. moordt, ver»

scheurt. • ii all.-, n «Ie vrees van zelf verscheurd te worden h

in. t.-rwijl de zachtere aard van de huisdieren uitvloeisel is van mensche-

leiding. Evenzoo verdringt in het planten rijk de éene plant de an-i

zuigt een groote boom het voedsel weg voor kleinere planten, al

woekerplant op den stam om er de kracht uit te rooven, en dringt de

doorn de weekere plant dood. En nog beslister en vol.--

de anorganische natuur de sterkere kracht de zwakkere op zijde. Optelsom

en aftreksom van krachten bepalen de orde, die aanwezig zal Heen

len mensen daarentegen vindt ge een onzichtbare kracht werkzaam,

die uit de natuur zelve van den mensen opkomt, en een orde in het leven

-4-h.pt. fin- r.-ultaat 1- van S£SSjsl0ml fa-t..ren.

Dat was dan ook in het Paradys bet geding. Zou Eva den on/

nsesfrifllren factor laten heerschen, die baar aan God en zijn ordinantie

bond, of wel zou ze het overwicht geven aan den zinlijken factor van den

lust der oogen en der overige zinnen? Haar val en Adams val was een

oerikeerea *ssj m e-ietelde oidfl De eseetelgka motor boog en waak, m
de ziulijk* factor zegevierde. De ziel gaf de tengels over, en de beer*

schappij ging op net stoffelijke over. Niet natuurlijk, alsof hiermee de aard

Ie beteekenia van den val is uitgeput Er was ook het Satanische, en

ook het zwichten van de hoogere gcestchjke factoren voor de lagere gees*

tehjke factoren. Maar voor het punt, dat ons thans bezig houdt, i»

genoeg, geweien te hebben op de omgekeerde orde, waarin ten gevolge

van den val de ticMbare en de onzichtbare metoren in 'amenseben natuur

tegenover elkander kwamen te staan.



JK7i •* ».\ kmui's OBMMHII MM

Toen du bet menscbehjk leren zich in veelheid Tan psrsonen begon Ie

Ni», moejfl «lit ten gevolge hebben, dat de menschehjke orde

teloorging, en de dierlijke orde in het menschelijk leven indrong; wat

zeggen wil, dat moest gaan heersenen het recht van den sterkste. In Kaïn

sist ge dit dan ook. Ab<*l hindert hem, en hij ruimt met één slag Abel

•len weg. Wan- dit booxe proces nu ongestoord en onbeteugeld door-

gegaan, zoo zoo er onder menschen van geen hoogere samenleving sprake

sjjn geweest De onzichtbare, geeeteüjke orde zou steeds meer verdwenen

tyn, om daarvoor in de plaats te doen treden een puur physieke orde.

tut en sluwheid, den sterkeren arm als instrument bezigend, zou

houding onder menschen bepaald hebber nier zou op zgn

zwaard hebben geleeM. en <le menscheUjke ssamleving zou na tartan tij.i

azs twee droppelen waters aan een ssamleving van dieren in het woud

geujk zgn geworden. Iets wat we te vaster mogen uitspreken, omdat sj

metterdaad van oudsher in sommige oorden een soort menscheujke saam-

iig bestaan heeft, en nog bestaat, die hier wonderwel op leek. Als de

/egt, dat eens het recht zal wonen in de woestyn, onderstelt

dat juist in de woestijn het leven gemeenlijk rechteloos is, en alleen op

zwaard van den sterkere berust. K.n nu DOg vindt BMB m Afrika

geheele streken, waar stam gedurig tegen stam optrekt, om elkaar met

wapengeweld ten onder te brengen, en na behaalde overwinning de weer-

bare mannen doodt, alle have rooft, de vrouwen schendt en de kinderen

li neemt. Vraagt men of dan bfl zulke nomaden in de woestgn, en

•• negervolken in Afrika, alle gemeene gratie ter sake van het recht

ian moet geantwoord, dat deze gemeene gratie er wel ont-

breekt tusschen stam en stam, maar niet onder de stamgenooten onderling ,

eigen boezem bet ben ze, hoe gebrekkig ook, wel terdege rechtsbe-

deeling, maar wat ze niet kennen is, een op rechtsbeginselen gegronde

verhouding tusschen hun eigen stam en de stammen die hen omringen.

nu nochtans, niettegenstaande 's mensrhen zondige natuur hen

om de menschel k̂e orde prgs te geven, en in een éiertyke orde

lust te nebben, toch zekere mensrhelyke orde tusschen de menschen in

gemeen in stand bleef; en zich sela in toenemende mate ontwikkeld

beeft, iê Codes gemeene gratie. Niet de mensen heeft zichzelven van de

vernieling gered; maar die hem, ook voor bet wereldsche leven, tegen

hemzelven beschermd heeft, is God de Heere. Deze reddende daad der

gemeene gratie Gods loopt ten dese nu langs twee wegen: de eene in

den mensen en de andere onder menschen; de eene inwendig, de andere

uitwendig. Die inwendige weg in den mensen bestond hierin, dat God

hem in zgn wilden hartstocht intoomde, behoefte aan vrede en rust

hei. Ie, en zachter gexmdheden in z$> hart deed opkomen. In de

venebge weg onder msnsohsn was, dat God dsn mensen dwong hei
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wilde, nomadische leven te laten varen, op vaste plsitssn te gaan wonen,

en in akkerbouw, bedrgf en handel een leveusbestaan te vinden. Dit stillere

leven toen, «lat aan vaste woonplaatsen gebonden ia, brengt vanself

behoefte net zich, om zieh door een ordeujke mn« l.t in bet U-/.it van zgn

huis en erf beeehermd te zien. Wie zaait, moet zekerheid bezitten, dat

hgzelf zal kunnen maaien, en dat niet een ander zgn oogst rooven komt
En toen nu op die wgz inwendig en uitwendig de geest des "fiwfrf» op

net aannemen van een regelende orde in de simonieving was voorbereid,

beeft God de Overheid ingesteld, en in die Overheid het booge, zedelgke

karakter van de menschelgke orde der samenleving belichaamd en besegeld.

men het was niet maar de vraag. <»f men eist over sn wedav aUBaadef

of al dan niet het besef sou opwaken, dat het niet van ons afhing, boe

we samenleven wilden, maar dat we allen saam hadden te buigen onder

een orde die God voor ons menschelgk leven had ingesteld. De overtuiging

moest gewekt, dat het recht geen prodnol van onze willekeur, maar een

inzetting Gods was, waaraan we ons hadden te onderwerpen. En juist

daaruit moest de booge gedachte opkomen, dat de overtreder tekeer moest

gegaan, niet omdat hij ons benadeelde, maar overmits hg zich aan de van

God gestelde rechtsorde vergrepen had. Eerst op die wijs kon de heer*

schappg van de physieke kracht en mennendijke gemeenheid vernietigd,

of althans getemperd worden, en de heerschappij van een onzichtbare,

geestelgke rechtsorde onder menseben worden hersteld. En «lit nu gaf

God ons in de Overheid, die Hij bestelde, die *ijn dienaresse was, en aldus

op het recht onder menseben een heiligen stempel drukte. Het recht zou

zijn niet een peuterend schikken en plooien tnsschen duiven en i

boe ze goedschiks kwaadschiks het saam zouden uithouden, maar het

heerschappg komen onder menschen van de orde der samenleving die <

voor hen besteld had. Tevens moest daarom de Overheid voorzien zgn van

een macht sterker dan de macht van den sterkste onder hare onderdanen.

De Overheid moest desvereischt den sterksten arm breken kunnen, om
• • lit doof te zetten en te wreken, en den zwakste tegen den sterkste

te beschermen. In alle geweldpleging dook weer de dierlyke n <

op, en deswege moest de Overheid met zulk een volstrekte ov

bekleed zgn, dat zg in den regel reeds door den indruk van haar majesteit

den sterke, die kwaad wilde, in bedwang hield, en juist daardoor den

zwakste alle vrees ontnam.

Nu heeft deze instelling, door de gemeene gratie, van de rechtsbeëteUéng

en de rtcktahondhaving door de Overheid ongetwgfekl noch terst

noch ook overal, noch duurzaam een idealen toestan» 1 in Int leven ge-
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roepen. De gemeene gratie tenu werking der zonde, maar ver-

nietigt haar met. 80 «laar dl Ofrhajd in m« neohonjfcl porsomii optrad.

die ook aelren zondaren, en raak diep zondig waren, is dese Overhelde

macht vaak genoeg misbruikt, om r.-.ht m onrecht te verkeeren. Uiterst

gebrekkig was vaak de bestelling van bei recht, geheel onvoldoende de

rechtspraak, vaak zelfs meer het «spottend dan bet recht eerend,

de wyze waarop de overtreding onderzo* ht. of ook straks gestraft werd.

De voorbeelden dat de onschuldige en benadeelde ongelijk leed, en dat de

booswicht en geweldenaar juist door de rechtspraak triomfeerde, liggen

voor het grijpen Dil alles echt i.-t aan de gnmoonc gratie, maar

aan de zondige natuur, die ze beteugelen kwam. En ook waar de rad

bedeehng op den laagsten trap staat. Sfl tut da -tmt.udste verongehjking

leidt, is nochtans het feit, dat er een rechtama.lit optoeoét, ai «lat er van

een geldend recht sprake is, op zichzcl "oge aanwinst*?.

reeds hierdoor een reik <>f stam boog uitstekt boten elke rr.htloose

samenleving van willekeur en gewei. I v*affif mag dan ook gezegd, dat

onder de verschill»n<l.- l'» <l< i ti.-renheden Gods, die ons m dan weg der

gemeene gratn- /i|n toegekomen, het juist de instelling dor Overhel-

vooraan staat, niet onsdat >l< rln-id ook «nkele gemeenschappe-

Ujke belangen regelt, maar omdat ze in de eerste plaats recht stelt, recht

hamlhaaft. en een macht garand bondt, onj al nii akh hnjoo bant roehn»

orde verzet, neer te werpen. Zelfs het voeren van den oorlog, en het be-

stellen dor daarvoor noodige macht, valt principieel onder o* at /elfde ge*

t-*punt. Omdat naburige stammen al ralfcoi het recht van bet \

waarover de Vorst regeert pogen te schenden, in Itezitten,

tien te weerstaan, en des noodig het recht van zijn volk af te dwingen.

d is nu juist dit recht van oorlog het schandelijkst misbruikt, om
in stede van recht te doen triomfeeren, dit neemt look m» t weg,

dat in beginsel ook bet oorlog voeren eerst in de handhaving van de

rechten des volks zijn rechtvaardiging vindt Overheid en Recht rijn dan

ook twee elkaar zooseer dekkende begrippen, dat, gelijk vroeger in den

broede is aangetoond, bet gebod in Oeneeis 9:6, over bet straffen mot

den dood van wie 's menseben bloed vergiet, en dat alt.-, uitsluitend op

de rechterlijk, functie doelt, de eigenlijke Godspraak is, die hot optreden

van de Overheid, als dioniresso Gods, sanction»

het voorafgaand*' blijkt derl - terdoodveroordreling van

onsen Heiland. Kr ordelijke rechtspraak, waaraan onze taligheid hangt,

n mogelijk is geweest, doordien de geeneens gratie Gods bet ruw

geweld in onze zondige inoneohonjko samenleving had teruggedrongen, en
«•



optreden Tan een „wereldlijken rechter** raogelgk had gemaakt Maar
Mi. r k.-ii.t ii ti ii. & twreedg plaats »

• ij . dei bel >eletiukl niet beteelfcfa was,

onder bet vonnis van iseflrew rechter de Christus besweek. Gelijk we reede

opmerkten, ie er wereldlijke rechtepraak 100 goed ala bg all* volken ; maar

tneechen rechtepraak en rechtepraak is verschil. Bg de Kaffers staat deee

rechtepraak op veel lageren trap dan bg de Chineezen, en toch staat zelf*

• i. been LeietieolM peebtepnak nog rem beneden <M reehtebedeeUng bf

de hooger ontwikkelde volken. Zoo nu wee het ook on

vrees voor tegenspraak meg staande gebonden, dat onder geen volk n

dagen, de bedeeling van bet recht honger stond dan Ie Romeinen.

Iets wat gesegd dient, ook al sluit men er Urn < zonder dat ons

bestek toelaat thans op dit laatste punt nader in te gaan. De

stonden teer u-> op lager trap van ontwikkeling, en de Grieken

gfeld in tal van opzichten de leermeesters ook der Rome
geweest. Maar komt men op bet recht, en de ontwik»

dan rteelri koek de sjgeaaardigi ria wwa hel Romeineche \--ik mor een

welgeordende, scherp uitgewerkte, en deugdelijke waarborgen biedende

rechtebedeeling, zoo hoog boven de rechtspraak van alle toenmalige volken

• lat duidelijk Mlijkt. hoe God aan d uitent

gewichtige roeping had opgelegd, om de beteekenis van I

menschelgke samenleving helder te doen uit komen, en voor de bede.

van dit recht n n. strengen rechtsvorm een juiste b»

vinden. In d de Romeinen niet alleen de leermeesters van

Muii tijdgenooten, maar ook de leermeeetere der wereld geweest

al wordt thans het Romeineche recht zakelijk al meer verlaten, boen mi ijven

de denkbeelden over rechtebedeeling die bij hen i

steeds de opvatting van het recht beheerachen. Werd dan ook, buiten de

historie om, de vraag gesteld, voor welke rechtbank Jezus terecht moest

gesteld worden, om den rechtatrgd tueschen hem en de werel-

• rste beslissing te brengen, dan zou terstond I /aak kundige

geantwoord sqn geworden: Voor een Romeintchen rechter. Dat is bet

dan ook wat onze Twaalf Geloofsartikelen uitdrukken als ze

l'ilntui met name noemen. Dat hij .gekruisigd is onder Fontius Pilatus"

beteekent, dat de rechtatrgd dien net hier g< Ie zuiverst mogdgke
beslissing is gebracht, doordien Jezus terecht beeft gestaan voor een

/.'niii.'mi.i-7i.m redster

Zal men nu zeggen, dat deze booge ontwikkeling van bet recht Mij de

Romeinen toeval was? Natuurlijk i in openbaarde zich Gods

bestel, en het waa zgn gemeene gratie aan ons gevaDen geels-

alleen dat er recht voor geweld kon bestaan, maar ook d | be-

paalde volk de ontwikkeling van bet recht het meest volkomen we*

ie dit nu zoo, dan blijkt lm ruit. hoe God de Heere, door Palestina deetgds
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in de handen der ivometnen te brengen, en dn

ding aldus btfonikl h«-«-ft. «lat .H,k op <lit BBJ

Slechte dient bier, ter voorkoming van misverstand nog iets aan toe-

gevoegd. Ongetwijfeld stond de ontwikkeling Tan bei recht bij de Ro-

ineinen, wat den vorm aangaat, hoog; maar hieruit volgt nog volstrekt

niet, dat daarom ook de sedelgke orde zelve, die door dat recht in de

m«>u*riieiijke samenleving werd iHiandl.auM. ét war.-. <!.• waaruehtw. da

van God gewilde was. Integendeel, alle door dit recht bezwangerde zede-

wereldorde en maatschappelijke saatui>inding, was in den wortel on-

heilig en onwaar. Kn uit den levenskriug, waarin dit recht heerschte. kon,

tengevolge van de valsche uitgangspunten, • koos, ten slotte

nooit anders voortkomen, dan die valsche zedelijke wereldorde, die in het

keixerschap van keizer Augustus, den sis god aangebeden machthebber,

haamd was. Tegen die valsche zedelijke wereldorde plaatste daarom

is de zedelijke wereldorde van het Koninkrijk Gods over, d. w. z.

tegenover een rechtsorde die van de sou\« van het iudindu uit-

ging, en daarom ten slotte én met het sociale element in ons leven, én

met de souveretniteit Gods in botsing moest komen, die eenig ware rechts-

orde van het koninkrijk Gods, die in de hoofdsom der gel»

bet liefhebben van God bovenal, en van den naaste sis onszelven. haar

plechtanker vindt. Tegenover vaUchheid plaatste Jezus waarheid, d. w. z.

tegenover een valsche opvatting van het leven, die in strgd was met de

door God herstelde orde. plaatste Jezus de ware behjdcnis van een zede-

lijke wereldorde, die met Gods ordinantiên overeenstemde, en in z$n

jk verwerkelijkt zou worden. Vandaar dat hij M l'ilatus sprak:

rtoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik dar waarheid getuigenis

sou geven." Woorden die natuurlijk geen zin hebben, ais men se opvat,

sis had Jezus bedoeld te zeggen «Int hij m de wereld wss gekomen on
de zondaarsliefde Gods te openbaren, of gelijk IM.itue bet opvatte, om

•m wygeerig vraagstuk op te lossen. Hij sprak van bet Konmkrjfk. Om
ing te zijn was luj in de wereld gekomen; de wssrw iM, waarvan Inj

sprak, sloeg hier dus op de njkaorde van bet Koninklijk Gods, en deze

stelde h ij sis waarheid tegenover de diepe lengen ven die pseudo-zedehjke

wereldorde, die het liomemscne recht had gevestigd en die in keizer

iistns tot voltooide ontwikkeling wss gekomen. Het staat dan ook

ten slutN- tUSSchen d«l van 0*5 c«/iilfd«n K..nuitf en «I. n fcajasj dien

men te Rome aanbidt I)e uitroei liebben geen anderen koning dan

den keizer/ is wel waarlijk de kreet, waarmee Israël de zenVeroordeelisf



over «gen hastszn uitspreekt. En al* Pilatus ten leste zwicht voor de

vrees, dmt Jent' vrijspraak de keizerlijke msjesteit /ai aanranden, be-

vestigt zoowel zijn vonnis ais het opschrift boven net kruis, dat ook

bet hachelgk geding niet anders dan sis een booge geestelijke worsteling

tusschen het gepretendeerde Koningschap van Jezus en het feitelijk be-

staande keiserschap van Augustus opvatte.

Naardien dit nu niet aan het formeeie rsefci kon liggen, in soover formeel

geen hooger rechtspraak dan van den Romeinschen rechter denkbaar was,

kwam hier slzoo de waarheid der van God gewilde wereldorde tegenover

de leuzen van de wereldorde der onbekeerde mewchelgk. ?•• staan.

Jezus kon ni-t vrggesproken worden, of Pilatns moest den hugmmohkgm
wortel van zijn eigen recht hebben prijs gegeven, en bekeerd 'Hen

wortel der waarheid, waaruit de orde in I *1* opkl

Doch ook -lit sm nut hebben gebs.i m alsdan z$n ton

geroepen, en welhaast zou een ander landvoogd als rechter over Jerus

hebben geseten. fa dM zou hebben aangehouden tot Augustus zelf vjn

eigen sanbidding afwees, en zelf voor Jezus op de knieën was gevallen,

om hem te eeren sis zijn Heere en zgn God. En ook dit zelfs zou niet

gebaat hebben, indien het slechts een pereoontyke bekeering ware ge-

bleven, maar dan eerst doel hebben get ndien geheel de Romein*

sche maatschappij haar vslscbe beginselen had prijsgegeven, om de war*

beginselen in zich op te nemen, en die dan ook ten grondslag gelegd had

aan haar McM Imli.-n men bet slechte ten einde doordenkt, is alzoo

feitelijk m <lit strafproces van Jezus voor PUatus' rechterstoel de ttrfd

uitgestreden tusschen de orde des levens die de onbekeerde mensen*-

1

natuur, bij hoogste ontwikkeling, mt /i. hzelve bad voortgebracht, en tus-

schen die andere orde des levens, die in het Paradijs verordineerd was,

en, in Christus belichaamd, nu optrad als de zenuw van het K

G di Dnarom hssH de wereld dn ml k hst fcodfonnfe, dal overJani
ging, zkhzelve geoordeeld. Staande tegenover dn Zone Gods en dn
Gezalfde des Hoeren, kon zg op dat hoogste punt van rechterlijke

wikkeling, waartoe ze destijds gekomen was, n dat ze in dn Romein-

schen wereldlijken r<
;
treden, krachtens haar onwaar uitgangs-

punt en raUch beginsel niet anders doen, dan hem veroordeeln «4s

schuldig aan majesteitsschennis, zy die zichzelve tésfhi juist bezondigde

door schennis van de majesteit Gods.
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Zoo is bet dan ,<le allerhijzonderste Voorzienigheid Gods", die, in baar

bestel voor dan Middelaar, aan dien Middelaar als vrucht sgner „gemeene

gratie" vinden doel: 1*. .het vleesch en bloed te kinderkeiis" ; 2*. den

kring waarin hij opwast, .toenemende in grootte en wisheid en genade
1 mxI en bij de nienschen"; 3'. den volkskring, die hem den levensvorm,

den denkvorm en taalvorm biedt, waarin hij i icinnlTfii aan Israël, en door

Israël aan de wereld, openbaren kon; en 4*. een op zgn hoogst ontwikkelde

rechubedeeling, voor wier forum door i ochtsstrgd tusseben God
en de wereld kon worden uitgestreden. Thans moet hier nog als vgfde

punt aan worden toegevoegd : Het is ook dank zij die gemeene gratie, dat

4e wereld, na zijn Hemelvaart, in staal bleek, zijn Evangelie in zich op

Is inwe«, en de wereldkerk te doen uitkomen.

De Christus verschgnt op aarde, om haar weder te verlaten. Die neder»

gedaald is, vaart weer op. Maar dat weer heengaan is geen verdwenen,

htspoor dat achterbUjfL .Ia. zelfs kan i re hoogte

leggnn, «lat < hristus eerst zgn stoffelijk lichaam aannam uit het vleesch

en bloed der kinderkens, en daarna u mystiek of geestelijk Lichaam

formeerde uit alle natiën en volkeren. Heengaande laat hg iets achter op

aarde, zoowel in den kring zyner discipelen ais onder het Joodsche volk,

dat zich aan den indruk zijner verschijning niet ontworstelen kon. En wat

meer nog zegt, als hij heengaat, is dat heengaan geen scheiden, geen weer

prijsgeven van dese wereld, geen terugkeer tot den toestand dat aarde en

hemel twee waren, maar uit dien hemel werkt hg alsnu op die aarde in,

brengt een mystieke gomesnschip met die wereld door den Heiligen Geest

stand, en set sgn slechts schijnbaar afgebroken werk voort door ge-

stadig en rusteloos in die wereld, door ign mystiek Lichaam, zgn invloed

te doen uitgaan.

llormnering kan biet volstaan, betoog ware overtollig. Heel de strekking

toch van Jezus' toespraken, vóór en na de instelling van het heilig Avondmaal,

en voorts van geheel den schat van schriftuur die ons zgn apostelen achter*

Beten, niet het minst van de Openbaring, is er als op ingericht, om elk

denkbeeld af te sngden, als ware het met de Hemelvaart uit geweest, en

om het ons op alle manier klaar en dnidenjk te maken, dat de Christus,
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eenmaal geselen mui de rechterhand de* Veders, uit den hemel door

werking op ome sardsche toestanden, zgn eens begonnen werk in dese

wereld voortzet. Zelfs gsst niet te ver, wie beweert, dst voor de wereld

in broeden zin het werk van den Middelaar eerst na zgn Hemelvaart

begonnen ia T..t op ra sloot lnj riet opsetteUjk en welbewu-

Israël op, naar den regel dat het nog de ure niet was, om het bi

kinderkciiA <i. i. van Israël, te nemen, en den .bondekens", d. i. san de

lenen, toe te werpen. Die dam werd eerst doorbroken op den Pinksterdag,

en wel doorbroken niet als een 1«

maar veeleer als het hoofddoel, waarop bet bg die Vleeschwording was
aangelegd. Immers in de klaarste bewoordingen wordt ons telkens betuigd,

(tod zonen Zoon niet aan Isrsèl, maar aan de wereld gal, en juiv

Ie voor die wereld ons den Middelaar besteld had. Hg is een Verzoener

volstrekt leen voor Israël* zonden, maar voor de tonden der geheel*

wereld. Kn als hg van den Olgfberg deze aarde verlaat, luidt zgn bevel

We staan hier alzoo voor een tweede werk van den Christus, maar nu

van uit den hemel gewrocht, dat even wezenlgk is, als het werk dat

nog op aarde zijnde, volbracht; en niet één der minste nadeelen, die de

dusgenaamde Levens van Jeune na zich sleepten, is, dat zg voor dit tweede

stuk van het leven van Jezus bet oog der gemeente hadden, met

ielvaart zgn leven afsloten, en alzoo bet uiterst gewichtige feit mis-

ten van dat tweede stuk van Jezus' leven, dat juist pas bij II -mei-

vaart begint i buiten Jezus leeft, dien deert dst niet, maar wi«

eigen zielservsring weet, wat het werk van Jezus in zgn eigen leven is,

die voelt terstond, hoe op die wgs geheel de beteekenis van zgn Middelaar-

schap miskend en vervalscht wonlt

•iran we ons hier bg dat persoonlijke niet ophouden, alle aandacht

dient thans gericht op bet werk zelf van Jezus na zgn Hemelvaart voor

de wereld in het gemeen . Nu is de werking, waardoor Jezn

werk gewrocht heeft, en nog werkt, en eens voleinden zal, ongetwi|f.-|.|

eensdeels myetiek van aard. Er gaan door <i -en Geest invlo»-

krachten des Koninkrijk*, aandrijvingen, koesteringen der liefde, vertroos-

tingen, bezielingen en leidingen van den Christus uit, die alle ontle<:

schuwen, en slechts geconstateerd kunnen worden; werkingen die geheel

en uitsluitend tot het terrein der particuliere genade behooren, en die met
de gemeene gratie niets te doen hebben. Edoch, en dit mag geen oogei.

uit net oog worden i die verticale werking, als we ons zoo mogen
uitdrakk- van boven, sluit zich san bg een horizontale werking
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over de breedte der aarde. Van boven ia de werking dea Oeeafes, maar

over de breedte «Ier aarde gaat de werking van het Woord uit. en het is

eeret uit de saamwerking van deae beide, dat het groote werk van den

•logden Middelaar onder de volkeren tot stand komt. Iets waaruit

vanzelf volgt, dat het niet onverschillig kan zgn, in welken toestand, ui

welk verband, in welken ouderlingen saamhang, in welke geesteigke ge*

steldheid op het oogenhlik. dat dit werk l>egon, de volkeren en natiën, of,

geslachten der wereld zich bevonden. Die gesteldheid hing

natuurlij tend af van hetgeen door het bestel der getneene gratie

waa tot stand gebracht En uit tfisn aoottfl al bat, dat de Christus ook

* tweede deel van zijn Middelaarswerk geheel afhankelijk waa van

wat hij als vrucht der gemeene gratie op aarde vond. Zelfs komt eerst

de beteekenis van de gemeene gratie voor het Middelaarswerk ten

voeten toe uit. Zoolang toch de Christus alleen in Israël leefde en onder

Israël werkte, kwam hij telkens in aanraking met volkstoestanden, die

ins voor een deel niet door de gemeene gratie, maar evenzeer door

•re genade bebeerscht waren. Zoodra daarentegen de stroom

des levens die van hem uitgaat den dam van Israël doorbreekt en uitvloeit

over de vel wereld, lnm.lt <li> dooreenetrengehng van byzondere

en lflmiminn genade op, en tast en ziet elk dat we te doen hebben met

toestanden, die uitsluitend vrucht waren der gemeene gratie.

Men versta dit wel. De kerk ia er geweest van den aanbeginne der

•ld, omdat God van het Paradijs af, en alle eeuw der historie door,

op aarde zijn o -nen heeft gehad, en deze mtv rk. .renen op de

eene of andere wgze zjjn Naam op aarde verheerlijkt hebben. Zonder

onderdanen waa onze Koning nooit. Maar hieruit vloeit nog volstrekt

lat daarom de kerk alle eeuwen door als een eigen lichaam, in een

eigen bestand, en als een afzonderlyke organisatie zou zgn opgetreden.

gendeel. Tot op Abraham ia bet leven dier kerk met het gewone men»

schelgk leven éei «de vadsf ia het gezin, het ia de koning van

I. gelgk straks nog Melchizedck. die den dienst dea Heeren waarneemt

een kerk naast het ge uut het volksleven blgkt niets. Er ia

geen spoor van te ontdekken. De kerk waa nog geheel in het gewone leven

ingeweven Wit gesegd bad: .Waar i* mg de kerk!** zoo

met hoofdschudden zgn afeewezen. Daarna trekt het »erborgen leven

kerk zich in Abrahams patriarchale tente terug. Doch ook nu merkt

ge van een elretandig, afzonderlyk optreden der kerk. in ooderacheiding

van dat patriarrhale leven zelf, nog niet*. Er zgn geen ambten. Er ia geen

zichzelf staand- organisatie Zelf» onder de Joden in Egypte, die vier

wen lang, ontdekt ge hier geen spoor van. En ak eindelgk Moaea het

.rypte beeft uitgevoerd, en God het in de woeetgn onder

lingen en ordeningen brengt ziet ge wel de ambten en bedieningen



168 jwi- »* H

regelingen opkomen, en /« h m den I lU-rnakel roncentreeren, maar tooh

ie de kerk en de kerk is de natie. En al was ook toen onder Israël de

waarachtige kerke Goó> It totaliteit zijner uitxrrkorenen, boel iets

anders dan kei totaaktyler der besneden Joden, tot een eaamvergaderen

dier verkorenen, tij net al met enkele hypocrieten doormengd, kwam het

Ook al vielen de millioenen af. dat er slechte leven duizend op heel

ï overbleven, die God zochten, toch werden allen besneden, en

bleef de grens des volk* de grens der kerk uitmaken. Zelfs kan men
seggen, dst Israêls volksbestaan opzettelijk m het leren was geroepen,

om aan de kerke Gods dezen in h« ile leven ingeweven vorm te

kunnen aanbieden Wat m, thans onder de kerk verstaan, d. w. z. een

sf*. va» het huisgezin, de familie en den. burgerstaai onder-

scheidene, en daarom zelfstandige organisatie, mei eigen grens in eigen kring

besloten, met eigen ambten en bedieningen, met eigen wet en regeling,

met eigen bezit en eigen symbool, is dan ook eerst na Jeans' Hemelvaart

ontstaan, en in dien zin nu is 6eioV waar, zoowel dat de kerk er geweest

is van den aanbeginne der wereld, al* dat de zelfstandige wereldkerk eerst

opkomt na den Pinksterdag.

•fetiech staat die geheel eenige beteekenia van Jezus voor de

en omgekeerd die hooge beteekenia van den toenmaligen toesta

wereld voor bet werk van den Christus, dan ook uitgedrukt m bat op*
boven bet geboorteverbaal van Lukas: .In de dagen van den keizer

gustus, toen de geheele wereld zou beschreven word. korte wo
toch, brengt de kribbe van Bethlehem aanstonds in historisch verband

de geheele positie van bet toenmalige Romeinache wareJdi

wereldrijk moest de bedding uitgraven, waar de stroom van de wen
rs van den Christus, aarzelen geen oogen-

blik, met luider stem te belij.: Jezus by Rome's keizerrijk komt,

maar Rome's keizerrijk l.ij Jeenm Bat wereldrijk is er, omdat Jeans komen
zou. Het kwam op om Jezus te dienen. En zyn taak zou volei

zoodra bat •!• "-.Kling en vestiging van Jezus' wereldkerk rnogettfl had

gemaakt Toen ging dat keizerrijk onder, en wat bleef was niet de troon

van keizer Augustus, maar 1 nkrijk van h ke, dat te I'.

lehem onder dien keizer Augustus geboren werd.

toebereid zyn nu van de toenmalige Romeinache wereld op die ver-

schijning van de wereldkerk, en de ingang vai tus,

Ie snelle verbreiding van de Christelijke religie en in den even

snellen ondergang van bet heidendom aan bet licht trad, vorm



Mi

i>e*teamli> «weid daa <*>k mi /<*• paneel tenant geaenrtenia, «Ut em ^tnj-i

d*« geloovjgs, en enfeloovigc hirtorieaohryveri riek keèèei nil§epm\ am
deeen wonderen ommekeer in de geschiedenis dezer wereld te verkleren.

De mystiek geeft hier geen verklaring. Of waarom soa de invloed van

SS II- - L? die van den verhoogden Middelaar

uitgaat, thans Blinder zijn dan deetgds? De nevelen kannen dichter of

dunner zijn. en daardoor kt dat ons oog opvangt, doffer of klaarder,

maar de zon blijft altoos deselfde zon en haar uitstraling mindert of neemt

niet toe, hoe ook de glans en gloed van haar licht op onze aarde mogen

verschillen. En zoo thans ook mag het ontzettend verschil tnserhen den

eereten wonderen opgang van h< ndom, en de traagheid waarmee

het thans n Christenwereld voort kruipt, uimuu-r verklaard uit een

sinds ingetreden mindering van j Jezus, maar stoei toegel u Ir

de meerdere of minder»- «lu-htlu-ul iasj dt BSjVSjhb, «In' in het leven der

king van zijn luht hinderen of bevorderen. Stellig

overtreft de missionaire, opzett-

envang, in geldofferande, ai m «Ie bediening door afzonderlijk

personeel, zeer verre de gelijksoortige actie in de eerste eeuw, en toch

uen we orbrefcen, zien we nergens onder il ileidenache of

Mshomedaaneche volken en natiën een zelfstandig, krachtig Christelijk

leven opkomen, en troosten we ons reeds met de kleine triomfen <lie op

/©«-eilanden, op Madagascar. in de Minshassa enz. behaald zgn,

bt voor onszelven verbergende, dat de invloed van dese kleine

winete op het geheel van het wereJdleven, en op de beteekenis van Paga-

nisme en Islam zoogoed als niets ia.

De vier groote brokstukken der wereM. aUt in China en Japan, in Indi«\

•Ie Islamietische wereld, en in Afrika voor ons liggen, hinderen ons

isteUjk gevoel, en telkens komt df u-de en de verzuchting in ons op,

ils een Paulus en Silas in die donkere volksgroepen uitgaande,

slormenderhand aal awen «lu-r analen v<»>r dan Onnnnnnsnwnnena BMMfceni

Saam zgn ie ver over de duizend üHoefl Nochtans vordert men niet des

noemens waard. F.n toch leeft de Christus en ia deasHoc, toen én heden.

bet gebed en de toewijding voor de Zending ontbreekt niet I

nu Mi|k' h ; >t anders, dan dat bg dese natiën door den loop van haar

bistorit nog niet ttte omêmwmmfmmiit aoj sjsj «In- aoasjat |aiaaiaJ la «lu-

ie eerste eeuw een zoo wonderen opgang van hei Christendom in het

leinsche wereldlijk mogelgk maakte; en het ia eerst onder hei Hakt

deae tegenstelling, dat ge tan volle verstaan leert» hooseer God de

Heere door sgne gemeens gratie de toenmalige wereld op de kornet van

den Christus en op den ingang van zgn kerk in deaa wereld had voorbereid.
lige Schrift spreekt van de .volheid der tijden", en wat na is en

re, dan dat niei alle tgden gelgk sgn. dat er tgden sgn van voorban».
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ding, tijden waarin zeker proces ongemerkt doorwerkt, en dan len,

waarin dat proces voleind, r alann een

stand ia ingetreden, die geheel berekend ia op wat God besloten ha

lueid der tgden" tot stand te brengen. En orermits n -stel

Qodi ..\.r .|. rolknren raa ien r^H '"« dan eindt bal *\»*>r te
gemeene gratie volgt, en alleen door die gemeene gratie denkbaar en

mogehjk werd, il I te aterk gesproken, 100 we in heel bt

der gemeene gratie één beleid aan» lat ten slotte al haar stralen

in het werk van den Christus als in één brandpunt deed naAra vallei

•« metterdaad het Kruis van Golgotha het middelpunt der wereld*

historie, waarin al haar stroomen als in een oceaan uitvloeien, en wa.i

omgekeerd ala uit een I ll> heekjea der historie die daarna k

afvloeien.

Wat de wereldkerk l»ij luiar intrede in de wereld voor een sn«

echrgden noodig had, was in hoofdzaak drieërlei: geestelijke ontvanke

beid, historische rijpheid en gemeenschap tusachen de volkeren. De com-

municatie om te kunnen doordringen, de historische rypheid om den keer

in bel leven der volken te kutmen beheerschen, en de geostel

vankelgkheid, om ingang te kunnen vinden m Over elk dezer

• ln« «»en kort woord.

-! uit ing en er kan gemeenschap

afsluiting is er, als, gelgk nu nou fan Afrika, stam tegen stam "gen
volk vijandig overstaat, de grenzen afsluit, en elke gemeenachappeli

tusachen aller leven dientengevolge ttlthieakt Maar juist aan dien toest

had de tri<»mf van Rome's macht destijds e* gemaakt. Rome •

was er in geslaagd, niet alleen om de afzon- !• rln>- stammen vai

maar om alle meetellende volken ui Kuropa, en straks het meelevend deel

van Azië en Afrika, mat •peeache menschheid, tot één geheel saam

te snoeren. Van de grenzen van Indië en China tot aan de weetku-t

l.ntsche eilanden beerachte de Romeinaehe adelaar. Die eenh» il d<-,rhrak

alle grens, niet enkel met zwaard en wet, maar ook door de gemeenschap

internationale handel gaf. Zoo leerde het ééne volk het andere ken

.ren werden aangelegd, poatcommunieatie m bei leren geroepen,

reizen was in gebruik gekomen. In elkanders gedachtenwereld waa men
ingedrongen, en de Grieksche taal diende ala instrument voor al wie

hooger ontwikkeld waa, om de uitwisseling der gedachten mogehjk te

mak waa er voor het eerst een wereldleven ontstaan. Vroeger

leefden er wel huisgezinnen en familicn en stammen en natiën, maar men
kon niet zeggen, dat de wereld als eenheid genomen, tot een eigen leven

ontwikkeld was. klaar thans bestond lurüjk een meeleven van
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heel de wen-hl. Kmmtri «lit ia zelfo nu nog niet het gerei. De wereld als

geheel grimmen kan in haar k«>rn M boofd l«v.-n. .Mik al zijn de BÜOTMI

deelen en einden nog in stamt van verst ij •> leeft ook een huisgezin

on krachtig, al kunnen «!•• kleuters op de kmmrkaim-r «Ie gespreid

tule deel der wereld nu had

keizer deetgds on«l«r zijn mhepter vereen . d <lat onmeU

/.ekere gemeenschap des levens, door een int. rnationaal gouvernement,

door internationale communicatie en door een internationale taal mogehjk

gewaakt. Vandaar dat de man van Tarsen, die taal sprekend, die wegen

bereizend, en onder <li«- wei Lerend, En mmder dan een halve eeuw van

izalem tot in Ie boodschap des Evangelies kon uit.lrau'.n. -n t.n

slotte roemen kon, dal hij lieel de wereld met het Kvangelie had vervnl.i

Maar mj deae eerst, macht der gemeene gratie kwam een tweede. Om
eninaal positie in de wereld te kunnen nemen, moest de intrede van

stendom vallen in een periode van historische rijpheid. Ware het

istendom opgetreden in de periode, toen nog de heftige worsteling

gaande was tusschen Rome en de Germaansche, Grieksche, Aziatisch*

kaansche rotten, ioo MM aller aandacht naar die alles beheerschende

steling zijn afgetrokken geweest, en het UA van het Christendom aan

zegepraal of de nederlaag der Romeüische wapenen hebben gehangen,

laarentegen was onder Augustus metterdaad een periode van historische

>eid ingetreden. Alle groote vraagstuk was beslist Alle machtige worste*

Ittd mt l.'.ime stuitte op geen tegenstand meer. Er was, als we zoo

zeggen mogen, «•••il hiatornwhe Sabbat bNjagw* ,:r hiewafcli ifierwefn

vrede. Kr werd stille rust genoten Men leefde mmém doel, mdee .luvnlijk

te weten waarvoor. Het was ai Int proces der histori* mt had Het waa

als een vergadering waarin niemand meer het woord vroeg,

en die alzoo geheel geschikt waa, om, als ten slotte het Christendom het

•rd kwam vragen, allen eerbiediglQk te doen luisteren. Kon het Chris-

tendom, kon de wereldkerk niet optreden, zonder in de historie der wereld

een geheelen ommekeer teweeg te brengen, welnu JnM m «Ie degen van

iietneehe kei/ waa de wereld hiervoor rjjp geworden

•te. ze had geen bezigheid meer, en zag zich alzoo tijd en

gelegenheid geopend, om zich echier uitsluitend en onverdeeld met de

(%NU*nnê, die welhaast aan de orde kwam, bezig te houden.

het ia, «Jank /.ij dese tweevoudige vrucht der gemeene gratie, «dat

haar derde vrucht, «lic te «Beren ie in de onivmnkêlükhêid der gimotdm-m,

eerst haar volle beteekenis erlangde. Onder de Mahomedanen ie de

msMéonaira arbeid der Christeoeu «laar..,,, /.«. begHHfeeó^g m r.»> mUm
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iMMlOOi Sssdtl • !• M i!i"iu« «l.iati thttl /• lfv"l'li.»ii i". riflh mi /ijii r«'liu'i«-

trots au de religieusmeerdere boren ailen verheft, alle behoefte aan ver-

Inssing in ach veretikt heeft, en allen toegang tot hooger ideaal voor ach

heeft afaealoten. In aommige Heidenlanden vindt men aoms nog een ge*

lykaoortigen torntand, mei name onder de Boddhisten lndiê en China.

tjoa du had ook eens in de onderecheidene landen, die het Romeinecbe

keizerrijk uitmaakten, de dienat der goden zoo hoog io aanzien gestaan.

hij lange eeuwen heel bet volksleven bezielde. IV lie dagen

heelt God den Middelaar nog niet doen geboren worden. Dat toefde tot

de dienat der goden in Rome en in Griekenland in verval was gekomen,

en door Plato en andere wysgeereu hoogere behoeften gewekt waren.

Toen bevredigde de dienst der goden oiet meer. Ook de taal der w
tfsgeeien

kon de behoefte van het hart oiet stillen Kn uit Egypte en uit heel bet

Oosten riep men toen priesters en priestereseen naar Rome, om door

nieuwe diensten en mysteriën den honger van het hart te bevredigen.

Juist omdat alle godendiensten strikt nationaal waren geweest, voldeden

deze diensten niet meer nu er een algemeen mmBchtAjflc besef, een wereld-

bewnstsfn wnkksj was wwotden, m sooaasagisn alk dleastsnsiehdssffsen,

om den internationalen dorst te stillen. En toen nu ook deze poging mis*

lukte, en de weelde verveling • • hart bracht, en bet zingenot het

roepen van het menschelijk hart n vijgen kon brengen, ontstond

er een algemeen gevoel van onvoldaanheid, en zocht men iets anders en

hoogere en beters, gelgk we dit ook in de evangelische verhalen, tot zelfs

bij Romeinsche officieren, zien uitkomen. En overmits nu het Christendom

; alle nationale djjken en dammen doorbrak, om een n%«n$ek$ijfke religie,

qsj ssi sMrsls)aodnmans( si Mfn, m ast wsrss^onstbsnst fe diepste snodsn

en behoeften van het menschelijk hart te bevredigen, mag zonder over-

-Irijving gezegd, dat in de toenmalige Romeinsche wereld een bedding ge-

graven lag, waarin de stroom van Christelijk geloof slechts had uit te vloeien.

Zoo paste de toestand der wereld op het werk dat de Christus kwam
volbrengen. Niet bg geval of door verrassend ssamtreffen, maar on

diezelfde God en Vader, die de wereld alzoo liefhail
i haar zqnen

«eniggeboren Zoon wilde schenken, die wereld op de komst van dien Toon

had voorbereid door het werk van wjn gemeen* gratie.
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tschen mag de poging, om bet verband tussenen de lijn van den

stiis en de lijn der gemeene gratie op te sporen, niet by de eerste

de van let < hristendom in de wereld blyven steken. Dat verband

strekt ach veel verder < loont als een gouden draad door heel de

historie, die sinds Golgotha v. rli. p. Meer nog. dit/< lfde verband moet

rich, aoo waarlijk de profetie van oen < luist us over „de voleinding der

eeuwen" gewis en waarachtig is, voortzetten t..t m de verste toekomst,

re aanbreekt, waarvan Jezus sprak: Dan wal het einde sj/n.

Ut er een. in zekeren zin zelfs wondere, ontwikkeling der

gemeene gratie waar te nemen ook in stroken en landen, die dusver buiten

den >troom van den < 'hn-ti-lijki-n ewiotd Mi-vni. maar Ii.h- koog dn- BBS>

tig ook klom, ze staat buiten de historische ontwikkeling van ons

menschelijk geslacht als geheel genomen, en het is niet door dese landen

en niet onder des* volken dat de breede stroom der gemeene gratie

voortstuwt naar de voleinding. Wy denken hier niet alleen aan China en

Japan, maar ook aan de tamelijk hooge mensehelyke ontwikkeling, die in

Amerika bij zijn ontdekking gevonden w.-rd. 01 nut mmd«r aan lu-t BOSjSjji

standpunt, waartoe I h ophief. Hoeveel er ook op het staatkundige,

maatschappelijk e, zedehjke. verstandelyke, schoonhei<lkundige en god*-

•itige standpunt m dt ontwikkeling dezer volkerengroepen rij af te

dingen, toch zal niemand betwisten, dat se (en dat geheel buiten de

istenjke religie om) zeker wel geordend en ryk gevormd tnenscbelyk

saamleven wisten te scheppen; maar tevens staat vaat, dat ze, dusver

ms, den stroom van dit hun leven niet met dien van bet leven der

hoogere beschaving ineen deden vloeien.

• de waarlgk hooge ontwikkeling waartoe de oorspronkelijke Ame~

.uMcne bevolking, met name in Mexico en Peru gekomen was, is dit

sela een onherroepehjk feit, naardien wat daar eens bloeide, voor altoos

ia ondergegaan, en de .oorspronkelijke bevolking deels uitgemoord, deels

l wenen is. Met Indié staat dit zeer sekse in%! andera. De hooge

• van ontwikkeling waartoe Indiê eens was opgeklommen, en waarop

m zyn aajeeonderd volksleven ten deale nog handhaaft, is niet

zonder invloed op de overige volken gebleven. Hoe boog ook de Himalava

liet noordergrens omkranst, die benjketen bleek geen Ouneesche muur
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te zyn, on vele waren de betr<

tneechen Indie en de Levant waren aangeknoopt; om nu van den invloed

dien Indi* op China uitoefende, nov spreken l

wikkeling van hei menscheljjk leven, geujk n > de Levant en m het

Aziatisch westehjk hoogland vinden, waren teer steUigujk beatanddeelen

van Indieehe beschaving opgenomen. En zelfs nu nog is de levensgec-

ln.li/* soo m tgedoofd, dar h roeleer een nieuw letterkundig

leven ontwikkelt, en de Indische priesters op het wereldcongres der gods-

diensten, te Cbicago gehouden, bhjkbaar met teker telfvertrouwen optraden,

hun religie nog een groote toekomst voor zich had. Het valt daarom

nog niet uit ta maken, of miss*-hu-u de wortel van den stam hier nog

gaaf ia, en allicht bestemd, om bg' nieuwe ontwikkeling tot vernieuwden

bloei te geraken. Maar voorzoover gissing achterwege blyft, en w end

met de feiten der historie rekenen, mag toch vastgesteld, dat de Eoropeeach-

• )i hatelijke invloed, die zich ook in Imlii- heeft doen gelden, als met de

stuwkracht van een aanzwellenden stroom over het oud-Indisch leven

heeuschuift. Er is geen dooreenvloeüng en dooreenmenging van beide ont-

wikkelingen. Wat van ou<l*h<-r m Imli. bestand moge ontzien en gespaard

worden, zich verweren en de leiding in handen nemen kan In t niet meer.

betrekkelijk kleine Engeland heerscht over de meer dan driehonderd

iinllioen bewoners van Indiê met de kalme majesteit van den meerdere.

Komt er nog moeite, dan zyn het niet de oorspronkelijke Indiërs, maar de

Manomedaanache bergstammen in het noorden, die het aan het Engelsche

leger lastig maken. En voor het overige bhjft bet Indische leven wst

was. Van aanneming der Christelijke religie door de massa als massa is

nog van verre geen sprake. En worden al enkele bestanddeelen en voort-

brengselen van Europeesche beschaving, zooals spoorwegen, telegrafen, en

wat dies meer zij. overgenomen, toen b t aJtegader vreemde ele-

menten, die wel in het lm: n worden ingeschoven, maar er i

mee vermengen.

Veel sterker is dit nog in China en Japan bet geval Het m.nsrhelijk

leven, gelyk bet zich reeds voor eeuwen in deze twee machtige Staten

heeft vastgezet, en byna één derde van ons menscheujk geslach

staat betrekkelijk boog. Kr heerscht orde, het kwam tot hooge verstan-

jjke ontwikkeling: niet gering was de kunstvaardige la sterke

aanwas der bevolking bewees, dat er geen geringe welvaart neer» !

Bovendien was dit alles de n ug van een béwutt * Hes toch

droeg een kenmerkenden stempel. Het werd beheerscht door enkele leidende

pséMfatsi l.„/.|.iu mogt di bereftti ontwftkenng is boogt maseguwuesl

zijn, toch was en bleef ze van hooge beduidenis. Zelfs blijkt nu van acht*
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wat oog sterker spreekt, dat de ook i#r*oonlèjke ontwikkeling, dank zg

hei booge standpunt waarop het leven deser Tolken stond, zoover voort-

schreed, staat zgn om zich, schgnbaar zonder veel inspanning,

voetstoots aan te sluiten aan de veel hoogere menschelgke ontwikkeling,

waartoe Inropa ••rst na een worsAehng raa rad stuwen •* offtklsjHkt*,

Vooral van Japan kwam dit sterk uit Nog in de heugenis van bet thans

leveml gsssaeht was Japan whist henMQseh v.-.r Bsjpena n%stlolnm

Alleen ons land moeht onder scherpe controle een kleinen handel op Decima

I is niet veel meer dan veertig jaren geleden, dat een Ameri-

kaansch eskader Japan dwong zijn havens voor den wereldhandel te ont-

is Japan er nu reeds in geslaagd, op zoo breede schaal

Westenene beschaving in /un resjeecmg leger» en vlootfonnatie, admini-

stratie en zooveel meer in te voeren, dat het. gesteund door zijn sterke

vloot, reeds medflteggensfhzp eisrht m li.t kupitt« I i.r zeemogendheden. —
•lt veel langzamer vooruit, maar toch toont reeds de enkele

iiing van een man als Li Hung Chang, dat ook in < hum een per-

i

ing mogelijk is, die aansluiting aan onze Westersch-Europeesebe

erbfj d"*' 1 z 'rn ©chter bet opmerkelijk w'ierlnjnanl voor, dat Ja*km en

ia ons nabootsen, verwonderlijk juist zelfs, nabootsen kunnen, en tot

op zekere hoogte, doen kunnen gelijk \\ ij doen, maar dat deze aansluiting

aan ons leven een geheel uitwendige blijft In onze Oost zgn de Chineezen

tamelijk sterk vertegenwoordigd, maar sinds eeuwen blyven ze op zich

taan lu Anu nka, waar thans tal van Chineezen henentrekUn l. lijven

ze van geheel de overige bevolking afgezonderd. En wie in Japan de

jongste ontwikkeling gadeslaat, wordt getroffen door de zonderlinge

ining van een in zyn hart nog echt heidensch sociaal leven, maar dat

overtogen is met een glans van Europeeach vernis. Hun eigen ontwikkeling

heef /g' de genieene gratie, wel hun vaardigheid en scherpzinnigheid

••ld en hun geest, ak we zoo zeggen mogen, wsJtser gehouden,

en in zooverre ben op de aanneming van een geheel andere heat ha* ing

voorbereid : maar voor het overige is al wat ze aan hun eigen verleden

danken, een kleed, dat niet vermaakt, maar afgedankt moet werden. Orga-

nische samenhang tuascben wst bg ben selven sj en hetgeen

se van het ChhsU*lgk Europa overnemen, is er niet Ze hlykcn van nature

een veelszins hoogen aanleg te bezitten. Die aanleg is door hun eigen

vikkéling niet afgestompt maar in menig opzicht zelfs frisch gehouden,

voorsoover ze thans ons gaan nabootsen, ia er geen voorteyhmsn

een zelfden draad noch ook ern inweven van een nieuwen dnuyl m
oude weefsel. Wat se hadden, moest afgedankt en weggeru imd, om

tgeen se uit Europa overnamen, nrpenfsu te worden. Het is op

dien grond «hit zoowel van de vroegere Meaico en Peru,
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als van de tegenwoordige volksontwikkeling van Japan en China get

moet worden, dat wel de vrucht der getneene gratie onder deze \

een naar overvloedige was, maar dat die \ 4 date volkan salvan

beperkt bleet an niet tan goede kwam aan ons mênsdtêHfk geslacht als

zoodanig. Alsmede dat desa ma gemeene gratie, waar se in aan-

raking komt mei onse hoogere ontwikkeling, geen

op te leveren, maar veeleer schijnt weg te sterven.

Hetzelfde moot, zij het dan met zekere beperking, gezegd worden van

schonk. Onze overtuiging dat Mahomed een „eaJeeas profeet" was, behoeft

ons niet blind te maken voor de onmiskenbare verdienste, die het Maho-

medaniame in <lit opzicht bezat. De Islam waa met tot één volk bep«

maar is van volk tot volk getogen, en is geëindigd roet tal van natiën

onder zijn invloed te brengen; an al waa de Levant de zetel van lyn

hoofdmacht, toch beeft de Islam tot diep in Endiê, in den Indiachen

nlanden van Afrika, en tot zelfs achter den < 'aurasus.

in Rusland, /.iju In erschappü weten te doen gelden Bn tevens il

end, dat, overal waar de Islam binnendrong, dese vervalsehte open*

haringsreligie een eigen, meest eenzelvigen stempel op het leven de

gedrukt heeft Door dit drukken op heel het men* )
-lijk U-ven van een

eigen stempel was het dan ook bekwaamd, om een geheel eigenaardige

levensopvatting ingang te doen vin< op hulslijk. maatachapp*

staatkundig, wetenschap|wlijk. en zelfs schoonheidkundig gebied den tt

gaf tot geen geringe ontwikkeling. Eens zelm is er een tijd geweest, dat

de Islam het Christendom room
helderder licht ontstak dan in de Chriatenwereld de \ scheen. I

heeft niet lang geduurd, maar er is een tijd geweest, dat de LUAn

leermeester was van het duist-

missie onder de Mahomedanen wagen, zonder «iit 1 i te zien, en

nog altoos meer of mm in «len waan verkeeren, dat ze in den Islam i

a« sjwran Insf stMBaV s%adsff ba does hebban, oogsten, in ds teleur-

stelling op huu werk dan ook weinig andera dan de gerechte straf voor

hun onkunde en oppervlakkig oordeel. Zelfs ad dat de Mabo»

medaansche ontwikkeling, waar ze in Heidensche landen intoog, door het

onverbiddelijk uitroeien van alle beeldenvereering een keer in het volks*

besef teweegbracht, waardoor snik een volk voor veel hoogere ontwikkeling

rijpte. Edoch, en ook dit staat thans naar uitwijzen van de leasen

historie, en naar het oordeel van schier alle deskundigen vast, de

wikkeling, die bet Mabometarisme brengt ia een beperkte, die zoodra ze

zekere resultaten verkregen heeft, ophoudt, niet verder kan, en alsdan
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een toestand van versteening doet intreden. Juist in de oudste Mahome-

^nrfft-» landen is de inzinking dan thans ook hei sterkst De eens ge-

prikkelde geest is er weer ingesuft Zoo in Tunis en Algiers, als in Klein*

Azië en Bosnië waren de volkstoestanden eimeer diep ellendig geworden.

Ulam Mijkt een ontwikkeling te brengen, die toot korten tgd opbloeit,

maar wel verre van een profetie voor steeds rgkere toekomst in zich te

dragen, onder den doem ligt van versteening en dood.

Op de overweging, dat de Islam zyn betrekkelijke kracht dankte aan

de elementen van waarheid, die het deels uit Israël, en deels uit de oudste

ontwikkeling in /. ns, kunnen we thans niet ingaan. Een

soo wonder verschijnsel als de Islam m •!• historie der volkeren is, eischt

veel broedere beschouwing, dan deze vluchtige bespreking bieden kan.

Slechts dient in het onderhavig verband het feit geconstateerd, dat de

Islam veel meer dan de Indisch*. < hmoesche of "ti<! Amerikaansche be-

schaving een beteekenis voor de wereldhistorie heeft, en dat het groote

onderscheid tassehen den Islam eenerxgds en die andere beschavingen

anderzijds juist daarin gelegen is, dat die ander i.ijna geheel buiten «Ik

contact met het Openbaringsleven bleven, terwyl daarentegen juist de

Islam eerst opkomt nadat de Christelijke religie reeds de Levant veroverd

bad, en > streken waar de ChristeUjke kerk haar triomfen reeds

gevierd had, het terrein vond voor zijn machtsontwikkeling. In de eeuwen

achter Golgotba liggen was nog nimmer een krachtige religieus*» ont-

wikkeling van Ai tgega&u- Eerst nadat de Christelijke religie én op

Araniê, én op heel de Levant had bgewt i gisting van alle

deze okimontcin een actie te zyn opgekomen, die Arabic M <ht krachts-

betoon prikkelde, en het veld deed "innen, omdat de Levant op deze

nieuwe phase in de volksontwikk* ling was voorbereid. Hoe hoog echter

men de beteekenis van dese door den Islam in het leven geroepen out-

keling ook moge aanslan t ook van den Islam, dat mj een

stroom is die verzandt, en die de kracht noch de roeping bezit, om de

lgwnnwin menocheujke ontwikkeling van ons geslacht te leiden. De Islam

vormt een ttisscbenbednjf. een hoogst belangwekkend en zeer breed tuoschen

bedryf, maar hierbg blgft het De hoofdbedding waarin de ontwikkeling van

ons •~-*rr>K-*>ifr geslacht zich voortbeweegt, is niet door den Is lam gevormd

naar •!•

ld dient alsoo scherp gekt Tweeërlei rtfko werking

dient wel onderscheiden. Br is eenersijds een gemo-

ounnni gratie die, naar tgd en plaat* beperkt enkele

, maar die slechts een beperkte kracht van ontwikke-

perk dier kracht eenmaal bereikt of stilstaat of terug-

u
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loopt en Tent» kenmerk ru dete geïsoleerde werkingen der ge-

meene gretie ie elsoo: 1*. dat ze plaatselijk gebonden is, en si «ver

heel de wereld uitbreidt; 2*. dst se tijdelijk gebonden is, en slecht* voor

enkele eeuwen beteekenis beeft; en 8'. dst se ns kort verloop bssr vollen

weedom bereikt beeft, en dan niet verder kan En daartegenover etnst

een geheel andersoortige lyn van de gemeene gretie, die bet leven ven ons

geslicht als geslacht draagt, en ons meneeneujk leven sis zoodanig votu

h. ipt .,, \ . r.i. r brengt Vracht van èene eotae ren de tr'iii«*«n*- gratie is

een menscheujke ontwikkeling, die zich niet bindt aan een enkele volks-

groep, maar bestemd is alle natiën te zegenen. Een o

een zekere eenm gebonden is, maar gestadig voortgaat in den loop aller

eeuwen. En «i~t»lfflt een ontwikkeling, die niet gebonden is aan zeker

perk van vooruitgang maar nog sltoos voortschreed, en in elke

nieuwe eeuw renzenschreden vooruit deed • één, maar op elk gebied

ven bet menscheujk leven. Tot de eerste soort van actie der gemeene gretie

behoort wet ge in oud-Amerika, Japan, in Indië en ten deele

wat ge in den Islam waarneemt Tot de tweede soort werkingen van de

gemeene gretie daarentegen ie te rekenen de menecheli ik keling

die in Bsbylon en Egypte begon, daarna B nland en Rome

lig gedgen kwam, slstoen door bet < hristendom werd opgenomen,

en sinds onder de auspiciën van bet Kruis ven Christus ai -eda

achttien eeuwen lang in Europs en Amerika heeft voortgeplant. Kort

gezegd zou men de eerste de speciale sctie ven de gemeene gratie ten

dienste van enkele volken en tijden kunnen noemen, de tweede de generale

actie ven de gemeene gratie ten dienste ven de ontwikkeling van ons

menschelijk geslacht Y.u die onderscheiding eenmaal aangenomen, komen

we nu voor het feit te staan, dat die speciale ontwikk*

I sristeefki rehgM onessen, maar .lat mt genvréh nette <i.- gemeene gratis

op de verschoning dei < liristelgke religie is aangelegd, en eerst door de

(Jnristelgke religie tot krechtigen bloei is gekomen.

se nu wel in h» lat de sctie van den Chrietne ni<

zgn opveren van den Olgfberg eindigt, meer eerst met zyn geseten zgn

san de rechterhsnd dee Veders recht begint, dan wordt bet duid*

de Christus voor dit rijn tweede werk, sis we het zoo noemen mogen,

geheel een deze generale lyn der gemeene gratie gebonden wee, en hoe

omgekeerd deze generale sctie der gemeene gratie geheel door den Christus

wordt beheersen t. Doch juist biermede is dan ook geoordeeld elke be-

schouwing, slsof het Christendom als een olievlek op de wat*

historie dreef; alsof de Christelijke kerk zich als een kluizenaar in dese

wereld had te verbergen, tonder verband met het leven dier werel

onaluranudon; en sleoi geheel bet ererk der pertksmete genene eet een

ahamderajken eb i snoet een sta i der eraseene gretie liep, non i >
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ach nut zyn wateren te vermengen. Wat hiermede geoordeeld ligt is M
dualisme, dat natuur en genade ais twee afzonderlijke afaren Tan elkander

afsch.idt. en niet verstaat boe het één werk Gods ia, dat én in de parti-

re genade én in de gemeene gr»'

•eid»\ dat in den Middelaar Gods en der menschen zjjn verbindingalid

en verbinding daardoor gewaarborgd en daaruit verklaarbaar, dat

het l-'iui Gods dat de sonde der wereld draagt tevens het Eeuwige Woord

is, waardoor die wereld en al wat in dü« wereld ia, geschapen werd. I

•iet zoo. dat de particuliere genade een eigen wereld apart te midden

ide wereld schept, en nu die aloude wereld laat ondergaan en weg-

- -n, om straks een nieuw geschapen leven er voor in de plaats te stellen

;

maar het ia en blijft ilwalMa, aloude, eens door God geschapen wereld,

loor de gemeene gratie in stand wordt gehouden, en die door de parti-

•re genade in haar levenakjem hersteld, en van de kanker in den wortel

I wordt Km /al in de voleinding der eeuwen eens dat genezing»-

es ten einde toe zijn afgeloopen, dan zal niet de eerste wereld te niet

• len gedaan, om door een tweede wi vangen te worden, maar

dan zal bet de aloude eens door God geschapen, en door ons verdorven

van Adam zijn. hnstus gered. bnjken zal zulke verborgen

krachten m zich te hebben gedragen, dat zij het zelve ia, die eens in

heerlijkheid voor God zal staan, om zyn majesteit te verheerlijken.

ts het dan ook te verklaren, dat, als Rome en Griekenland, na

ykm en Egypte, ondergaat, aan de wereldkerk des Nieuwen Testament*

leiding der volkeren wordt toevertrouwd, en dat eerst van dat oogen-

af de gemeene gratie die nieuwe rgke banen intreedt, die haar onder

ke religie ontsloten worden. Wat wij thans de Christeujkc

m en Amerika noemen, vertoond OM dl hoogste on

hng van ons mensrheiqk geslacht, die dusv • n loop der eeuwen

en alles profeteert, dat dia ontwftkeBwf bestemd ia, om nog

lang al verder en verder voort te schrijden. Wal ia nog niet te «eggen.

Ie afval vu ristendom die thans intrad, zal aanhouden, en of

.ntaettende worsteling die net einde dezer tegenwoordige bedeeling zal

kenmerken, reeds naderende ia. Ware dit zoo, dan sou natuurlek de vo

iijke ontwikkeling haar keerpunt reeds bereikt hebben.

waarnaar ons oordeel zich richt. Dan toch souden we

staan voor een intredende eataetropne, en hiermede de hiatorie zelve haar

.|«al nabg sgn. Maar ook «onder achter bet gonujn te willen gloren,

dat desa - komst voor ons oog verbergt staat voor ons als resultaat dar

generale actie dar gemeene gratie, gebjk se mt lULylon

en i kenland en Rome opkwam, door bat Christendom ia



ISO

opgenomen, en eerst onder de leiding van den Christus is opgeklommen

tot die aJgemeene menscneujke ontwikkeling, waardoor men zeggen kan,

lat <[} hsttOfif !i.< : '1' r af/"'ii'l>t 1 ij k «
• \"lk<ti. maar </» r turn *rhhrnl r« <ht

begonnen is. En zoo mag derhalve gezegd, dat de gemeene gratie door

den Vader voor dan Zoon bereid is, niet alleen om zyn Vleeschwording

mogeiyk te maken; hem als .Zoon des menseben" onder ons te doen

wonen; hem den vorm en de taal voor zgn Evangelie te bieden; zjjn ver-

zoeningswerk door sjjn sterven onder Pontius Pilatus tot stand te doen

banen; sa dtp woodsren tazjajaj aan <!• < hrJatebjkc k.rk m h.t BosnsÉaiebt

rijk te ontsluiten ; maar veel meer nog, dat die zelfde gemeene gratie door

den Vader voor den Zoon bereid is, om eerst in en door den Christus de

generale ontwikkeling van ons menscheujk geslacht, ja sterker nog, een

historie der meneehheid, in den rgken, diepen zin van dit woord mogelijk

t»- maken.

XXI \

De volheid der tijden.

U, n dit op di urii U. F.mi/i 1 10

De beteekenis, die de «gemeene gratie Gods" zoo voor de verech§
ning in hei vleeech, als voor het werk van den Middelaar is gelegen, mag
thans geacht worden doJdeujk en volledig genoeg in haar deelen te zijn

toegelicht. Van die deelen tot het geheel terngkeerende zij alsnu san die

nauwkeuriger uiteenzetting nog tweeerl* i in 't gemeen toegevoegd.

Het eerste betreft de «tni<l*-lijke openbaring, dat de Christus gekomen

is, en niet anders komen kon, dan in de volheid der tijden. Die uit.Iruk

king zelve is san de Heilige Schrift ontleend. De heilige apostel Psulus

zegt in Gal 4:4: .Maar wanneer de volheid des tgds gekomen is, heeft

God zonen Zoon uitgezonden, geworden uit eene vrouw, geworden onder

de wet," en nogmaals in Kf 1 : 10: .Om in de bedeeling van de volheid

der tgden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide da-

den hemel is, en dat op aarde is." Dit zeggen nu onderstelt dat het Woord

niet op elk willekeurig oogenblik vleesch kon worden, dat niet elk tjjds-

gewrirht hiervoor geschikt was; dat de Vleeschwording wachten en toeven

moest totdat tijd tyj tijd zou gekomen zyn, en totdat eindelijk het hiervoor

bestemde proces van den tojd ten einde toe zon zyn aigeloopen; en zulks
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k slechte één jaar. één dag, één nor wae, waarin

de Christus kon, maar dan ook moest geboren worden, en dat dit moment
beet di- IflB Het ia het beeld ontleend aan een beker

dien ge vult. Onderwijl druppel zich Lij druppel voegt ia de beker aldoor

bexig gevuld te worden, maar eerst als de laatste druppel er aan is toe-

gevoegd is de volheid bereikt En ook, terstond daarna begint de beker

over te loopen, en ia alzoo dat ééne moment reeds voortyj. .Volheid der

verleden voortdurend rijpt dat eindelijk het

moment van volkomen ijjubuid komt. maar ook dat terstond daarna de

•ht van den boom valt, en het rijpingsproces uit heeft De vrucht kan

Alzoo niet een Christus die evengoed terstond na den val

.mi. <>f in Noachs dagen had kunnen geboren worden, of

Vbrahama tenten het licht had kunnen zien. Hoe ook Abraham begeerd

beeft „gijnen dag te tien," de patriarch heeft dien niet gezien, omdat de

dag «on den Chrieiue er nog niet was. Er waa slechts één dag, dat zyn

ien mogelijk waa, en dat was de dag van bethlehem. onder de

regeerintf ran keizer Augustus.

losheid van tijdsbepaling alzoo vastheid, en het verleden dat achter

Bethlehem ligt niet willekeurig toegemeten, maar toegemeten naar vasten

eieeh. En dut natuurlijk niet alsof de bepaling hiervan in het jaarcijfer of

len naam van Augustus school, maar zóó, dat er uit het Parades een

draad werd voortgesponnen, die eerst ten einde toe algesponnen moest

om de geboorte van den Christus en het welslagen van zjjn Midde-

laarswerk mogehjk te maken. Juist hierdoor nu ontvangt het verleden dat

adder Bethlehem ligt reden van aanzijn. Het ia niet maar dat God de

komst van den Christus heeft uitgesteld, ar meé getoefd heeft, en zjjn

geloovigen op aarde heeft laten wachten ; maar er moeet achter de kribbe

een verleden liggen, dat een vast en gesloten geheel vormde. Er moest

eer de Christus kwam een werk voleind zgn, dat voor zgn komst onmis-

baar wa «ast eerst een proces zgn algeloopen, waaraan geen enkele

Iselea incompleet mocht zgn. De .tijden" zgn slechts de

ueii waarin de gebeurtenissen verschonen, maar de inhoud bestaat uit

gebeurtenissen zelve, die ais de onderscheiden parelen aan het ééns

«moer, al» de onderscheiden schalmen in de ééne keten zitten, en eerst

als de laatste parel aan dat snoer is geregen, en de laatste schalm in die

• n is geklonken, is dé .volheid der tgden" aangebroken, en ia de komst
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• t .!. rtrstiu^uing m dn « biittuii in imodzakebjk verband moei staan

loop bad, maar dat de Vtoeachwording de* Woordt er nu voorts uitwendig

en als de Christus in die volheid der tijden moest geboren worden, dan

moet er tosseben dat verleden en de komst van den Christus ook een

i lijk verband bestaan, en moet de reden waarom dat verleden sóó lang

«tuurde, en sóó verliep, en tot dat resultaat leidde, hierin gelegen zijn.

eerst soo voor de komst van den Christus en bet welslagen van /

delaarswerk een toestand kon geboren worden, die juist sóó was, als de

komst van den Christus dien vereischte. II jkt alsoo, dat ome
uiteenzetting, waarin is aangetoond, hoe de Christus en rijn werk op elk

gegeven punt aan de vruebl dar gemeene gratie in net verleden aan-

rust op de onderstelling, die de Heilige Schrift selve ons in de leer

van de «volheid der ttydtn" van Godswege beseg*

II- 1 in. i ii aangeduide bestel, dat de Christus niet vlak na het Paradgs,

of ook niet in Noacbs of Abrahams dagen verschijnen som, maar moest

toeven I en wijle de .volheid der üjden" sou zjjn aangebroken,

bevestigt bovendien reeds uit zichzelf de stelling, dat er tusschen den

«itus en de aan zjjn komst voorafgaande gemeene gratie aansluiting

bestaat Denkt men zich toch die gemeene gratie weg, en stelt men
voor, dat de wereld aan haar eigen zelfvernieling in zonde en vloek ware

overgelaten geweest, dan zou elke eeuw, die na den val verliep, de komst

van dsi I brietui etsadi tsjeseptlfaw hebben gaiiiaait, en soa dt Urn*»

van den Christus alleen op bet oogenblik /• If «lat Qod Adatt

Paradijs weer tot zich riep, denkbaar zijn geweest Zonder de gemeene

gratie toch sou de lijn die zich uit het Paradgs voortbewoog een steeds

afdalende ty* zyn geweest De sonde sou steeds schriklijker verwoesting

hebben aangericht de vloek sou op steeds doorsettender wyse s\jt

ling hebben doen werken, en het einde ware geweest, dat reeds zeer

spoedig alle merkteeken van een menechel^k leven uit de menschehjke

saamleving (stel al deze ware nog mogelijk geweest) zyn geweken. —
Volheid der t$den daarentegen veronderstelt een verloop van tij

een verloop van eeuwen, waarin de mensehheid verder komt en er een

toestan «1 rijpt in de wereld, die geschikt maakt om den Christus te ont-

vangen, en dit nu is alleen mogelijk, indien zonde en vloek niet roekeloos

hun volle kracht kunnen ontwikkelen, maar indien God zelf die on \

spellende ontwikkeling stuit en alzoo een geschiedkundig verloop, dat

bet gewenschte resultaat kan leiden, doet opkomen, en juist dit is

wat we dankweten aan de gemeene gratie.
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Er is nog een andere, niet minder onbelangrijke opmerking , die we hier

aan toevoegen Steeds openbaarde tieh ondei da baafflanda Cfarietenbeid

• re neiging, om aan de waarachtige menechelqke i en het waar-

achtig menschelijk karakter van Jeraa' optreden, Jezus' verschoning en

sein van zijn wezen te kort te doen. Die neiging sproot niet voort uit

ongeloof aan het r Vleeschwording, maar kwam op, toen de kef

natuur meester maakte, om door het leggen

van eenzqdigen nadruk op het menechelyke in den Christus, aan zijn v

ongerepte Godheid te kort te doen. Schier alle opgekomen ketterijen toch

«en aan de volk >•• van Jezus' Godheid getornd. Het heette

dan eerst wel, dat men die Godheid volstandig beleed, maar al spoedig

bleek. <lat er by dat zeggen met het Woord van .God" een minder waardig

spel werd gedreven, want dat men óf bedoelde een inwerking Qode van

•<«g karakt«r in <len mensch Jezus. <>f u, | dat men het God-zijn

van den Christus in het toekennen van een Goddelijk hoog karakter aan

deugden en voortreffelijkheden liet opgaan. Beide malen,

ik vanzelf spreekt, met het droef gevolg, d mijn Ileere en «•$»

tl heel Christus' kerk den apostel Thomas steeds nazong. feit.

— Ook in onze eeuw is het rafelen aan het dogma van

ristus op gelijke wjjze begonnen. Die „domme fijnen" waren hal

spoor hijst-T Zij verstonden het mensen-zijn van den Christus in- 1 /. lf

zou men daarom op dat mensch-zgn van den Christus meerder nadruk

leggen, en juist zou dat meer tot zijn recht komen van het meuêehelffke

•n Christus ook zijn Goddelijk karakter meer en beter doen verstaan.

na eens door dfasj sinnensang de Ueden arht.r sjah te hebben

•enbaarde men al spoedig zijn wezenlijken toeleg, door op alle

manier op de wezenlijk Goddetyka natuur raa den Middelaar te gaan

umaal daarover heen, is men toen al verder van de belgdenia

d aigedoold. Zelfs Wj zich orthodox noemende predikers, is

van d«- belijdenis van Jezus' Godheid thans weinig anders overgebleven.

' Jeans Godaoammfafln op het allerhoogste stond, en God zich in

hem op bel Ikomenst heeft geopenbaarl V. rreweg de messten ach

hebben ook dit stadium reeds verre, verre ach en het meest gewone

onder de theologen is thans de voorstelling, dat we in Chriatna eigen

r* dan een men*th hebben te zien, vromer dan eenig ander menechen-

en in sooverre als r*Ugi*n* genie te eeren, maar die overigens

sein in zedelgkcn sip niét in alle verleiding tot tonde getriomfeerd heelt

Daartegenover nu hield de gemeente dea levenden Gods steeds onver*

k vast aan de belijdenis, dat wie aan de Godheid van Christus

maar even raakt, de plant der < 'hrisU-lyke religie, voor zooveel het

aan hem staat, lig den wortel afaujdt. Alle religie vraagt om gemeenschap

met God, en dan alleen kan de Christelijke religie de ware tjja, indien ze
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•lotte weigerde om te luisteren naar het soet gefluit van wie op haar

MtJoMri in.! -i. rerteUing, Mi wn dmi ndrak op M MMMh<-iijk< natuur

van den Christus hebben te leggen, niet zoo ten onrechte be« tt al

zulk zeggen, slechts de inleiding is op een prediking, aan wier einde de

Godheid van den Christus toch weer sal rijn aangerand. Mm moge dr

de gemeente kortzichtig noemen geval ligt de schuldige oorsaak

bekrompenheid dan niet bg de gemeente, maar bg de geleerde theolo-

gen, die de goedgeloovige en volgzame gemeente, soo keer op keer hebben

Uit die beduchtheid nu is het tevens te verklaren, dat de gemeente soo

weinig oog beeft voor wat de apostel ons omtrent de volheid der tijden

openbaar . nde dat er aan de komst van den Christus iets moest

voorafgaan ; dat er eer de Christus komen kon, iets voorbereid moest /

vreesde de gemeente, dat reeds hierbg een adder onder bet gras school,

en dat men ook op dit punt een soor Ie genade" ging

leeren, waaruit dan straks de Christus, zoo niet geheel, dan toch voor een

deel, sou te verklaren zijn. Wordt nu de Christus, zg het dan ook sle-

ten deele verklaard uit het \> deden, dat achter Bethlchem ligt,

geven we voetstoots toe, is in begiMel reeds san zgn volle G<

kort gedaan. Het God-zgn toch is niet in deelen te splitsen, en kan o

uit andere oorzaak verklaard dan uit Qod nelf.

We stellen er daarom prgs op, hier duidelgk te doen uitkomen, dat de

apostolische leer van de „volheid der tijden" in geen enkel opzicht strekt,

om den Christus, naar zgn God-zgn, ook maar voor het allergeringste deel,

uit het verleden, of «ut den toestand, die achter «lat verleden lag, te willen

verklaren. Niet hij gelf, maar uitsluitend wat hg aannam is door dat ver-

leden bereid, en was in de volheid der tgden tot rijpheid gekomen. Christus

genomen het geslacht Abrahams (Hebr. 2 * sa nu aanneem* is

iisaf dat neemt ge van buiten naar u. Opdat Christus dit zou

kunnen aannemen, moest het er dus zgn, Mr hg kwam. Het moest, als

we ons zoo mogen uitdrukken, bg zgn komst gereed liggen, opdat hij het

zou kunnen aannemen.

En ook bet moest gereed liggen in zulk een gestalte en op zulk een

wgs, sis dit voor de Meeschwording des Woords noodsakelgk was. Wel
is ook de bestiering hiervan Gods werk geweest, en niet ons doen. maar

het eind moest dan toch zgn, dat er op het oog*
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gen» tweeërlei gegeven was. Eenenujds de Zone Gods, die onze

Igke natuur zou aannemen, en anderzijds die meuêéktijfke natuur, die door

hem aangenomen lÓS WOtdl n < »v. rimts mi de ZOM Godi «.m\. ran<l« rlijk

en eeuwig zichzelven gelijk Mijvende is, kon
|

zich toebereiden op

en ffrfrfc—» naar oom meneehehjka natuur, maar moest, zou er aaneen-

ruig zyn, die menachelijke natuur zich d<M>r voorbereiding aan hem aan-

passen; en het is nu dit werk der voorbereiding, dat God zelf in het verloop

dar gemeeoe gratie gewrocht en in de felheid def tijden voleind heeft.

Het ia hetzelfde onderscheid als dat ge hij den korenbouw waarneemt

Ook daarbij toch is tweeërlei. Er ia een zaadkorrel, <li> mi dei bodem en

ich zal aannemen, om straks stengel, halm en are

loen uitkomen; en anderzijds is er een bodem, een akker, een stuk

grond, dat moet worden toebereid, opdat de zaadkorrel er dat uit nemen

ue. De landman heeft dus tweeerlei te doen. Vooreerst den bodem

gereed te maken, door dien om te ploegen, dien vet te maken, dien te

ontblooten in zyn voren; en dan ten tweede om in dien gereed gemaakten

en week gemaakten en ontblooten bodem het zaadkoren te laten vallen,

zoo nu heeft ook God de Heere tweeërlei gedaan. Hij heeft vooreerst

den bodem van ons menschenjk leven omgeploegd en tel ajajeemkl en bloot

gelegd, en alzoo voorbereid en toebereid. En toen dit werk was atgeloo-

die voorbereiding voleind was, toen heeft Hij in de „volli< i<l <l«r

lien gereed gemaakten, week gemaakten, en bloot gelegden

• m van ons meneehehjk leven, zyn eeniggeboren Zoon doen nederdalen.

- eerste I gereed maken van den bodem, geschiedde voor heel

de wereld door de gemeene gratie, en in Israfils bodem door de parti. Mi-

nere genede; en het zenden van den Zoon tot de wereld was een daad van

•ntferming die zich geheel in de particuliere genade saamtrekt.

t nu doorzichtig, dan zal hieruit kunnen blijken, hoe jui>t «Ie leef

gemeene gratie ) Pelagianisme afsnijdt, en het werk Gods tot

zyn eere doet komen. Hetgeen toch het vroom gemoed by het indenken

i de voorbereiding in het verleden hinderde was juist, dat hierdoor de

•ntstond, alsof er dan toch Ma uit dm mensen ware voortgeko-

men: alsof dan toch wy menschen iets uit onazelven aan de Vleeechwor-

ding bedden toegebrseht, ei alsof <l< Chrietae, hei /ij mei eermed femmi,

resultaat waa van tweeërlei werking: eenerzyds van de daad Gods

die ons zyn Zoon zond, maar ook anderzyda ven ons mensehen, die hem

onze menscheiyke o n wel toebereide gestalte, aanboden. En dan

natuurlijk ware de —«g»>*^ m d alleen, maar uit God en men-

schen saam. Weer dus het Pelagianisme.

t echter wonlt .... m de Gereformeerde hohfrlanta, door de leer
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der gemeene gratie ten eenemale afgesneden. Naar luid toch van hei

dogma .1. r gnmei ii. gretfc i..-hj.i.-n wij. .i.it di toebereidinfl dei DBohe-

lg'ke natuur, waarvan de volheid der tgden het resultaat bracht, niet een

werk van menechen was, maar eeniglijk een issrJr Qodë; en wel een zoo-

genadewerk, dat God volvoerd heeft tegen het willen en woelen

tum* ondanks, te spijt van hun verset en tegenwerking.

«•Ik kmd wm <>od ten opzichte van zichtelven belij.lt. dal hem genade

geschied is, niet daas zij zgn medewerking, maar tegen zyn eigen bedoelen

en streven in, dat wordt dan ook de Mijde en vreugdevolle, maar tevens

diep beschamende belijdenis der gemeente ten opzichte van •!

lensohen hadden ons in de dagen van keizer Augustus

zoover ontwikkeld, en waren uit eigen kracht zoover gekomen, dat alstoen

.1. \.tK«-hijiiiiii: \;m - 1 - -
f i Christus: no§anjli werd Maai /•• beh^dl heel

omgeke*
i
mensrhen hadden ganschelgk onsen weg verdorven

nooit zoo dese aarde op de komst van den Christus zgn toebereid geweest,

bijaldien niet God m /ijii gemeene gratie tegen onze zonde ware ingegaan,

de duivelsche doorwerking der zonde gestuit had, en dank zij deze zjjn

gemeene gratie een toestand in hel leven had geroepen, w».

• kristol '1- in.u-h- lijk.- nataai km aaoemen, m /iju Ifiddehmrewarii

k<>ii doorwttsn,

li r i. lijkt genoegzaam van hoe uitnemend belang de neigden» van

de gemeene gratie met name voor het dogma van den Christus is. Zonder

die gemeene grati* koet Mijft óf de intrede van Christus in deze wei

buiten alle verband met het verleden, wordt daardoor onhistorisch, en

leidt vanzelf tot Doopersch dualisme. Of wel /iju komst wordt historisch

met het verleden m \ • rband gebracht, maar om alsdan het Pelagiaansche

gif te laten insluipen, den Christus ten deele uit ons zelven te verklaren,

en ten slotte de belijdenis van zyn God-zijn aan te randen. De zuivere

behjdenis van de Vleeschwording des Woords, als aanneming van onze

menschehjke natuur door den Zone Gods komt alleen tot haar recht, zoo

ge ook tn wat achter de kribbe van Bethlebem ligt, niets, volstrekt niets

eert dan bet dos» Qod*, zyu genadedaad aan ons geslacht, en we! een

genadedaad die tegen ons bedoelen juist inging, door de werking der sonde

in de gemeene gratie te stuiten. By elke andere voorstelling is het, alsof

God, na ons uit het Paradijs te hebben verdreven, de wereld aan i

zelve overlaat, en eerst weer bg de kribbe van Bethlebem zgn genade

betoont, om wat door ons verwoest en bedorven was, te herstellen. Zelfs

het tusschenbedrijf in de arke, in Abrahams teute en in Israël blijft dan

ongemotiveerd. Waarom toch de geloovigen eeuw na eeuw vruchteloos op

de komst van den Messias doen uitzien, indien die komst evengoed reeds
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lis dagen denk»>aar ware geweest? Stemt men daarentegen toe,

•de reden bestond, dat er In dM uitstel geen willekeur

lag, maar dat er aan Christus' komst een voorbereiding in Israël moest

voorafgaan, dan is hiermede reeds • lat er een werk Gods arl

ilehem ligt, dat op Bethlehem doelde, berekend was en paste, en dus

ook toot Bethlehem onmisbaar was. - En w lan

ontstaat hierdoor vanzelf de tweede vraag, of namelijk de historie van

Israël een oliedrop op de wateren is geweest, d. w. z. of Israël geleefd en

ach ontwikkeld beeft §onder verband met de buitenwer* l<l: 61 wel dat

hetgeen in Israël voorviel op allerlei wys met de ontwikkeling van het

osessfs menêchtljjk geslacht in verband stond. Nu toont de historie van

Israël, dat metterdaad dit laatste het geval was. Ook al ontkiemde Israël

een eigen heilig zaad, en ook al gr • t op eigen wortel, toch

toont heel Israëls historie van Abrahams dagen af, dat zyn verleden ge*

c in de historie der ander* ruften wordt ingeweven, en dat m ht. -reen*

volgens Egypte, Babvl<m. Griekenland en Rome's keizerrijk op allerlei wgs

den toestand van Israël hebben beheerecht

En • no zijnde moet dus van tweeën één erkend. Of dat hetgeen

ten Israël voorviel, geheel buiten Gods genadebestel lag; maar dan

komt ge weer tot de slotsom, dat de vorming van Israël voor een deel

aan ons menschen te danken is geweest Of wel ge attent, dat de invloe-

den die van buiten af op Israël werkten, niet anders dan onder Gods

bestel konden staan; maar dan is hiermede ook tevens beleden, dat de

genade Gods óók in het leven dier andere volken aan ons menschelyk

geslacht ten goede moet zijn gekomen. Iets waaruit dan rechtstreeks voort*

loeschwording van set W<iord alleen dan geheel en on

deeld aan de genade Gods wordt dank geweten, zoo ge osiris even vol-

standig belijdt: én dat sgn particuliere genade wrtxht fa Israël en fa

Maria, én dat zrjn gemeen* gratie een eigen doel nastreefde, en in de

volheid der tijden bereikt had, in het leven der volkeren van rondsom.

De gemeen* gratir in het geaadV

u 4aa Sm mbmIti m atol mmt. auv d> aaaS» dfc>

la taf «MOL Soa 7 l?
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soortig ooderxoek instellen ten opzicht* van den Christen en diens toe*

brenging ten eeuwigen leren. Ook op dit punt ie de belijdenis der gemeene
uT.iti.' in .1 uu «Lr II. r\..nniiiu' nut t..t VoUtdfp int.-.-ii/.-Miii»: geltOSAS*,

en ook hier tal alzoo op feiten te wijzen zyn. die wel niemand betwist noch

ontkent, maar die toch dusver in de dogmatiek zich niet de hun toeko-

mende plaats zagen ingeruimd; en dat niettegenstaande ie voor de zelf-

kennis en de zelfbeschaming van bet kind van God uiterst belangrijk zyn.

In de stichtelyke letterkunde, soms ook in het dicht, kwamen de nebbe*

vindingen ten dese tot uiting; maar noch in den Catechismus, noch in de

handboeken voor leerstellige Godgeleerdheid, noch ook in de Catechistische

toelichtingen en predikatièn werd genoegzaam mei de gemeene gratie by

de toebrenging ten eeuwigen leren gerekend. In afzonderlijke leerstellige

studiën kwam er een en ander aan het woord, maar zonder toch de zaak

die bet gold tot een zelfstandig afgerond geheel te vormen. Calvyn was er

in voorgegaan, om wel de gemeene gratie als feit te belyden, en in de

grondtrekken van bet gebouw haar plaste san te wyzen, maar zonder haar

verder uit te werken; en de missus de Calvin" hebben ook ten dese ajn

voorbeeld gevolgd. Dei thans de nieuw ontwaakte Gereformeerde Theologie

dese schade poogt in te halen, bedoelt intusschen in het minst niet een

botvieren san de zucht, om „de vaderen" op de vingers te tikken ; of om
u>t overdreven schoonheidsgevoel een onevenredigheid in den gevel van

leerstellig gebouw, zoo goed zoo kwaad het lukt. hij te werken; maar

is geboden door de droeve ervaring, die kerk en theologie ten gevolge

van dese leemte hebben opgedaan.

Vergunne men ons dit laatste vooraf met een kort woord nader toe te

lichten.

De „gemeene gratie" raakt de verhouding van natuur en genade, of wil

men, want <lit komt ten slotte op hetzelfde neer, de verhouding tusschen

kerk en wereld, tusschen de Godgeleerdheid en de wereldsche weUned

tusschen onzen oude* en onsen niemnxM menseh, of ook, sis we het zoo

mogen uitdrukken, tusschen ons ik en Christus, en ons ik en onsselven.

is een oud en er is een nieuw leven, waarvan de tegen-

sterker aan het licht trad dan toen Paulus schreef: „Wat ik (zondigs) doe,

dst doe niet ik. maar de zonde dV Dat tweeërlei Ie.

dat zoo schoon in onze Gctoofsbehjdenis, Art. 35, geteekend werd, isscl

onderscheiden, en nochtans verwant. Iets waarvan het gevolg steeds was

en nog is, dst de ééne maal het geestelijk leven zóó sterk sis nieuw uitkomt,

dst het si den indruk maakt, alsof het buiten alle verband met het na-

tuurlijke stond, en door principieel nieuwe schepping ontstaan war*

dus als een tweede zelfstandig iets naast het natuur I De behoefte

om zich zoo uit te spreken was zelfs zóó sterk, dat de heilige apostelen

in bet minst niet aarzelen van een .nieuwen mensen", van een „maaksel
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Gods," als in Christus „geschapen" te spreken, daarbg uitgaande van de

leven te doen hebben met een tweede geboorte. Zoo opgevat, schgnt het

du* alsof alle gemeenschap saai wat voorafging wan- si t«- sssjtaa, en

alsof dientengevolge ook alle gemeenschap met hetnog nawerkend natuurlijk

leren voor dit nieuwe leven, ware te ontkennen.

Hiertegenover echter staat een geheel andere beschouwing, met gelgke

rechten. Want wel is het zoo, dat Jezus dH m* uwe leven uit een tweede

geboorte doet opkomen; mam de opmerking van Nicodemns te ont-

oen, dat de eigen mensen van de eerste „geboorte" als ware bei weer

/ijn moeders lyf ingaat, en nu zelf ten tweeden male geboren w<

Iets wat geestoüjk genomen beduidt, dat het één zelfde leven is en blijft.

maar een leven dat zjjn geboorte overdoet. In de breede openbaring over

de opstanding komt dezelfde gedachte uit Wat er is sterft, maar sterft,

om vernietigd en door iets nieuws vervangen te worden, maar om,

door den dood hanen, tot een mensen van hooger leven te ontwaken.

Alzoo wordt de eenheid tusseben de natuurlijke en de geestelijke geboorte

toch weer streng vastgehouden. Er gaat niet eenenqjds een oude mensen

weg, om een anderen nieuwen mens* I. in /ijn plaats te doen treden, maar

is sn 1'lyft «1. •/. -Ifilr mensen, die eerst oud is, daarna nieuw wordt, en

alzo leven bd product blykt te 7.iju. nW van een tweede

tohfpprsX die gelijk aan de eerste zou sgn. maar van herschepping. Zelfs

I. lij ft na die herschepping de oude mensen nog voortbestaan en nawerken,

en bet is juist uit dat voortbestaan en nawerken van het ik in sgn eerste

gestalte, dat zoo tal van pijnlijke vraagstukken voor het leven van Gods

I. van de kerk en van de Christelijke maatschappg geboren worden.

Ook ui bel stuk van het genadeverboml kamt dese zelfde waarheid tot

trekking. Immers hei genadeverbond bindt juist hei nieuwe leven aan

het genealogisch verloop van het natuurlijk leven, wel niet in volstrekten

maar zóó toch, dat het geestelijk verband tusseben Gods heiligen

saamkwpt met hot gealachtarerband in bet natu naar de formule:

ven zede," of: .u en uwen kinderen"

idehjk, dat de ééne zaak van bet nieuwe leven, of van

leven der genade, van twee zeer verschillende sgoeu kan bezien worden.

Men kan óf drang gevoelen om den nadruk te leggen op het n i*nm$ in

leven, en dan dit nieuwe soo sterk mogelijk doen uitkomen. Of wal,

er kan oorzaak zijn. om de aandacht saam Ie trekken op hei fait, dat

nieuwe leven keteelfde is als hei oude leven, edoch tot in den wortel

9wrmi$mtd. Wie het eerste beoogt, zal soo var mogeUjk doe samenhang
met bet oude ik op don achtergrond dringen; en wie omgekeerd het tweede
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zal dien samenhang 100 breed als het kan uitmebt I nu ontstaat

bet gevaar, dat de eerste tan slotte voor dien samenhang van hei nieuwe

ik met het oude ik kortweg het oog geheel sluit; terwjjl anderzijds de

tweede er licht toe komt, om het oude ik zóó sterk te laten uitkomen, dat

ten slotte dat oude ik voorkomt als de macht waardoor het nieuwe ik tot

aamnjn kwam. Feiteujk heelt lan ook toe geleid, dat op het Chris-

tehjk erf tweeërlei meening, tweeerl* tweeërlei grondbeschouwing

aldoor met elkander worstelde.

Eenersgds toch kwam hei streven op, dat in de dagen der Reformatie

zich in de Doopersehen vastzette, om het ontstaan van bet nieuwe leven

ais een tweede formeew schepping te verstaan; het vleesch en bloed van

den Christen op te vatten als uit den hemel in deze wereld ingeschapen

in samenhang hiermee alle verband tnsschen Gods kind en de wereld te

verbreken, en den Christen geheel van de burgermaatschappij door een

dusgenoemde .mydinge" en het afwezen van de overheidsambten uit te

tegen een richting te handhaven, die omstreeks denzelfden karakter

van net Arminianisme ssnnsm, en die san het oude ik zooveel waarde

toekende, dat ten leste Int m.uwe leven geacht werd uit den wil van

oude ik te ontstaan; iets wat ten slotte op een vernietiging van Gods

almachtige genade en op loochening van het volkomen verderf door de

sonde moest uitloopen. Wis dÜ nu wel in het oog vat, zal terstond be-

grepen, waarom onze vaderen in hun eerste worsteling, toen het tegen de

l»erschen ging, zeer beslist met hun behjdenis van de gemeene gratie

uit den hoek kwamen; maar ook, boe ze in hun tweeden strgd, nu niet

met de Doopersehen, maar met de Arminianen, van de gemeene gratie

zwegen, en al hun kracht saamtrokken op het handhaven van het karakter

ik. Kn overmits nu dis tweede strgd de laatste was, en achtereenvolgens

in dezen tweeden stryd de dogmatische formules zijn uitgewerkt, laat bei

zich volkomen verklaren, hoe onze Gereformeerden, na eerst zoo moedig

met hun belijdenis van de gemeene gratie opgetreden te zijn, nochtans in

hun latere dogmatische uitwerking dit gewichtig leerstuk bijna glipp<

Doch wat is nu daarna gein «en eenmaal de Armini»

enkel door de geestelijke kracht der waarheid, maar mei behulp der Over-

heid, officieel en kerkebjk was ter aarde geworpen, stak de Gereformeerde

theologie het zwaard op, ze staakte den strgd, en meende het voortaan

af te kunnen met eindeloose herhaling der aloude, eens tegen de Ar

nianen gebezigde bewijsvoering. Daartegenover nu strekte zich de wereld-

geest, om, wetende dat hg geestelijk op verre na m zijn laatste

verschansingen was ontwapend, telkens weer, zij het ook in ander*

den aiouden strgd met ons san te binden. Zonder het zelf te vermoeden
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had ds Oefutoiinemds Thaokgli afca bfna weet ia ta Deeperaenaa naai

van bet dualisme lnt.n • ! ringen, en in de gemeente bep dit /.«-Ifa /-a. r

dat in Enfaland het Calvinisme sicb soogoed ala uitsl
i
de Dooper-

achen of Baptisten staande hield, en dat hier te lande al wat met het

GenadeYerbond in verband stond, en alzoo op een samenhang met het

natuurlijk** leven wees, schier geheel in vergetelheid geraakte, om ja, dan

lerdoop nog te laten staan, maar te midden van een geestelijke levens-

beschouwing, waarbij welbezien alleen Bejaardedoop psssen sou. Dit nu

bracht teweeg, dat de Theologie aan onze hoogeecholen óf weinig anders

deed dan het oude In rkouwen, óf wel kettersch afdoolde; terwijl uit de

gemeente wel drang opkwam, om de gemeenschap wereld af te

snijden, en neh m uaifaaiiki "kken. maar geenszins om
nieuwe, voortgezette en verder ontwikkelde Gereformeerde Theologie

handhaving van het grondkarakter onzer oorspr.mk formatie te

toeken. In minder dan een halve eeuw heeft dit er toen in de gevolgen

toe geleid, dat eenerzgds de Theologie aan onze boogescholen geheel mei
de Gereformeerde belijdenis brak en brutaalweg naar de paden des onge-

loof* oversloeg; en dat anderzijds in de gemeente al wat nog beslist stond,

in het mystieke verliep, en alzoo feitelijk eveneens de Gereformeerde

denis, niet in naam, maar metterdaad i Ben droeve loop der

dingen, die nog in de huidige gestalte onzer Gereformeerde kerken naw.

en waaraan alleen door breed opgevatte en tegelijk diep ingrijpende god-

geleerde studie een einde kan worden gemaakt

Inmiddels had na het inslapen der kerk ai bat bewusteloos imnnken der

termeerde Godgeleerdheid, de gaast der wereld nat terrein vrij ge-

kregen, om op het breeds erf dar wetenschap en des nuuUechappehjken

levens het oud* vernieuwde heerschappij te brengen. Al tpn-rlig

werd dit oud» ik dan ook weer als gaaf erkend, en zelfs in zijn hooge

voortreffelijkheid geprezen. Gevolg waarvan natuurUjk zijn moest en was,

dat hst hastsin zelfs van het miêmwë ik driestweg geloochend werd, ja,

gebrandmerkt werd als het voortbrengsel van dweepsieke verbeelding, en

tegen .de fijnen" als ingebeelde dwazen de strijd mat spot en hoon,

niet maar door ernstige diipussii) werd aangebonden. Er werd zelfs niet

meer geaocht naar de juiste verhouding van da natuur en de genade. Alle

genade werd driestweg ontkend; da natuur was het één en al geworden;

en uit dis natuur moest alles verklaard. Kn toen hier nu bjj kwam, dat

de onderzoekingen op natuurkundig gebied in nog geen eeuw ssn zoo

dim-.-- ongekends rmnht namea> as. »•« me lerteaVewdi raaataata lattin*,

was het gaan wonder, dat tan laste niet alleen de fsnaefe maar zelfs al
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wat oe«afsf0lr was in het gedraaf geraakte, en da dag nabg eeneen waarop

bet raaterialieme voor altoos triomfeeren sou.

Natuurlijk ware bei toen de roeping der kerk en der Theologie geweest,

om tegenover dezen overmoed van bet oude ik en van bet natuuHeven,

bet deugdelyk recht van bet mi—me ik en van bet leven der genade zoo

fier te verdedigen, dat ten slotte bet juiste verband tnsschen beide weer

viel aan te wgzen. Maar hier dacht de kerk niet aan. Ze dacht er met
aan in haar offiaeelen vorm, want die was versteend. En ook dacht se er

niet aan in haar geestelijke kern, want in die geestelijke kern trok se

deels rechtstreeks af naar wat men later de tuchtschool noemde, of wel,

se song het lied der onbedachtzamen in de geestetijke weelde van de

mannen van den Réveil, die deels in philaiithropie, deels in kinderüjke

büjdschap de kracht meenden te bezitten, om dezen storm der geesten te

Dientengevolge is toen de taak, om het geestelijke te redden en de ver-

houding tusschen geest en natuur op te sporen, van de kerk van <

overgegaan op de Philosophie. Omdat de kerk haar plicht niet deed, heeft

de Pbilosophie toen de taak overgenomen. Naar de Theologie luisterde

niemand meer, naar de Pbilosophie een ieder. Daardoor is het toen ge-

ssMed, -i-i' da arnstsji ss Daétakendi Christenen, die bel gewiekt ren

dese geeetebjke worsteling gevoelden, zich aimeer van de Theologie hebben

afgewend, en in den waan gingen leven dat de Pbilosophie ten slotte

Christendom redden moest Schleiermacher was de man, die het eerst

dezen smaad van de Theologie gevoelde, en alanu een poging waagde, om
I heologie weer op het paard te helpen, edoch door geen andere methode,

dan door haar feitelijk in PhUosophie om te zetten. Wat hij als Theologie

aandiende, was f* it<-lijk een plülosophische gestalte m hel theologische

kleed. Zoo schiep Schleiermacher de school der dusgenaamde Vertnitte-

liiugstheologen of bemiddelende godgeleerden, die ten onzent in de I

Theologen optraden; een school juist daardoor gekenmerkt, dat ze de

hoofdvragen van de verhouding van natuur en genade door de Philoso;

uitmaken, en dan daaraan een geheel gewijzigde Theologie vasthaakte.

En daartegenover stonden dan de mannen der meer positieve richHngen

deek aki BfethodbftejB, dit enkel maar de pnetp mooj oogej hadden, es

zich met de dienere vragen nut inlieten, deels als verateenende Gerefor-

meerden, die wel de oude belijdenis met hand en tand vasthielden, maar

zelf niet inzagen langs wat weg z$ zich, van uit hun belgdenis, in deze

meer machtige geestelijke worsteling mengen souden.

I >it alles nu sou geheel anders z$n geloopen, indien de Gereformeerde
kerk en de Gereformeerde Theologie haar belgdenis van de gemeene gratie,
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en, wat daarmee rechtstreeks —rt-^ng . van de Verbondsleer, naar alle

tingen bad weteu uit te werken en door te voeren. Zoo toch zou zg

ten «lotte tot een bevredigende oploasing gekomen zgn van het zoo inge-

leid en moeilyk verband tusschen natuur en genade, wereld en k

en sllsnrini in staat zyn geweest, aan de riiilosophie de leiding bg het nu

mend geding te betwisten Helaas, se heeft dat niet gedaan. Ze heeft

zich ingebeeld, dat de volkomen zegepraal reeds behaald was, toen se te

19 san «Ion vrgen wil van den zondaar, d. i. aan het oude

liet vermogen betwistte, om uit zichzelf ten goede te kiezen; en ze

beeft de noodzak. Iijkh.i.1 niet ingssien, on den pnii.ipièelen strgd

•in school, ook tot op de algemeene fundamenten des levens dooi

zetten. Ze zocht steun l.ij de Overl <h achter het srhiM

der Overheid vmtig. Men sJafl «lun .M>k. h«M> tomkmd sa Dendl <!«• voor

kra< ize Theologie wegsterft. Voetius drong wel dieper door, maar

werd niet begrepen. En zoo sliep onze Gereformeerde Theologie in, om
eerst na jaren van werkeloosheid en smaad -nel. lijk weer naar haar schoon

>ig te grgpen, maar om dan nu ook de gerechte straf te moeten

ondergaan, dat se aanvankelijk met wantrouwen begroet werd. Zelfs mag
ze h«-t als een bgsondere gonote ••<«!> bsaebovwen, dal <lit wanarevwen

een zoo weinig fel karakter aannam, en reeds zoo spoedig voor meerdere

sympathie plaats maakte. Een onverwachte voorspoed, die ten onrechte

te weinig teerder gewaardeerd werd door menig predikant, die, optredende

in een gemeente die op dezen keer der dingen ganschelyk niet was voor-

bereid, achtte bestraffend en van uit de hoogte te kunnen spreken, waar

ii ui let winnen der harten en het zoeken van den geleidelijken over-

gang kracht ware te vinden geweest ter overwinning.

Juist daarom echter is het leerstuk der gemeene gratie, voor het

lig tijdsgew richt van zoo overwegend belang. Tusschen het leven der

en het leven der genade gaapt een breede, diepe klove, die alleen

r de gemeene gratie te overbruggen is. Verzuimt men die brug te

leggen, dan kan het niet anders of de aioode eenzijdigheden moeten weer

om voorts de natuur aan de wereld over te laten; en andertyoV zich

den* ij* in het leven der natuur vastzet, dat men de genade feitelgk ver-

hent Men kan, of men wil of niet, men kan niet bg de quaestie van

den vrgen wil staan blgven. De wil, vrg of onvrg, ie slechts een vermogen
/«o w—e*. Achter den wil ligt de mensen **/, en die mensen zweeft

niet in de lucht, maar is deel van hmt nurelrfpsassf ; en soo ligt achter dan

wil het vraagstuk van ds» mensen, en achter don mensen het maaslui
ron de mcrofrf als geheel genomen. Reden waarom ge nooit tot op don

o van dezen oceaan uw dieplood laat zinken, zoolang ge niet tot op

primordiale gronden van de verhouding oon ds msrokf lef Ood aft
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doorgedrongen. En die verhouding nu. niet van een denkbare, maar van

de feitelijk bestaande wereld tol God, wordt geheel betteerscht door

vraagstuk Tan de samsam gratie. Immers in die feiteujk bestaande wereld

is de sonde. Op die wereld werken de gevolgen van de sonde. En alles

resumeert neb dus ten slotte in de vraag, hoe een wereld, die mmdi'j

ru Qodswegt BOg m reelssini bsgsnadifd Uu B^soaaWs^nsssMarsiM

heiligheid in het gading te brengen. En juist op die alles beheerschende

vraag is geen antwoord te vinden dan in de belijdenis der oswissim gratie.

Heel de stryd gaat ook nu weer tusachen het natuurlijk.-, en tnssrhen

dat hoogere, dat uit de natuur niet kan verklaard worden, en zich noch-

tans te midden van het leven der natuur openbaart II' is het ééne zelfde

raadsel, als ge Jasna te midden der menachheid, de kerk in de wer

het geloof te midden van bel mensehelijk overleg en beleid, hei wonder

!• n leep dar gebeurtenissen, of de genade in het 01

optreden; en altoos weer komt het bf sik dezer tegenstellingen op de

verhouding aan, waarin beide tegenover elkander staan; en alle dese ver-

houdingen moeten eenzelfden grondslag bezitten, ssnself

hebben, onder eenselfden regel vallen. Op zichzelf bestaat deze tegenstelling

reeds tusachen God en de wereld, tusschen dit aardsche aanzijn en het

eeuwige, tusschen hemel en aarde, tusschen wat geestehjk onzichtbaar en

wat waarneembaar ia voor onze zinnen. Maar die op zichzelf reeds be-

staande tegenstelling wordt uu nog verscherpt en versterkt, doordat de

sonde beide reeksen nog verdat uit.-m.lnjft. en de genade, die tegen de

zonde inkomt, het geestelijke tot nóg hoogere uitdrukking brengt Weder-

geboorte is meer dan geboorte, opstanding is meer dan leven, de vol:

ding der heiligen meer dan de staat der rechtheid in het 1 'anulijs. Waar

alzoo eenerzrjds de wereld, lurljjke, bet zienlijke door de sonde

dieper wegzinkt, neemt anderzijds de genade een hooger standpunt in dan

de oors|

Van twee kanten is alzoo de klove broeder geworden. De wereld is door

de zonde verzwakt en de geestelijke macht ia door de geuad «ger

stand opgeklommen. Die nog dieper klove dreigt daarom alle eenheid, alle

verband, allen aaamhang te verbreken, zoodat ten slotte de wedergeborene

niets meer met de wereld te doen wil nebben, en de wereld al hooger

leven gaat ontkennen; de theologie de wetenschap in den ban slaat, ei

wetenschap aan de theologie alle recht van meespreken betwist; en evenzoo

de kerk doet of er geen wereld is en de wereld met bet bestain der kerk

zijde uitdagend ongeloof. Hier de kerk, ala een geestelijk lichaam, dsi

Utigt en elke belichaming mist, en daartegenover een ontzielde
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wereld, die van geen hemel boven zich meer afweet Moot dit nu tegen

gegaan, en het ie het ome roeping de juiste verhouding tuaachen natuur

en genade, tuaachen de kerk en de wereld, tuaachen theologie en weten*

schap, tuaachen wedergeboorte en opvoeding, tuaachen den ouden mensen

len nieuwen mensen weer voor bet besef onzer eeuw te herstellen,

dan baat geen formule meer, en is in geen vergehjk meer heil te vinden,

maar dan moet de werkelijkheid, de zich van alle zijden aan ons opdrin-

gende werkelijkheid der bestaande natuur, zoo in als buiten den mensen.

• oogen worden gezien; en <lit nu juist kunt ge niet, tenzij gr l»ij

dezer tegenstellingen u rekenschap geeft van het bestaan en het hoe

bestaan van de gemeene gratie.

Voorbereidende genade.

! da orante kwam toe, ea aeida tol ben: Z«f mg,

VI ftJ ee» Romein? la htt, iridi ; Jl b di >wi>t aot-

voordde: Ik heb dit bergerreobt voor eeoe groeit mmm
geld» wkmiB. Ba PaoJttt aaide: Maar Ik beo ook m

«•borao. Hairo. tl l i7. IS.

••n we thans op de beteekenia van de gemeene gratie voor het kind

renten* en praeparans, «1. i. van de voorkomende en voorbereidende genade,

is het spreken van .voorbereidend»

ts begrijp- lik Veelal toch heeft men met deae .voor*

«Ie genade** zekere voorbereiding niet in de gemeene, maar in de

particuliere genade bedoeld, en wil /.nik een voorbereiding die 't s, een

ineen karakter zou dragen, 't rij uit den mensen zou opkomen. Zoo

was men boosehjk op bet Senupelagiaaneche pad geraakt, en juist - i t

«tie is met moeilijk n> te zien. Het uitgangspunt ligt in den toestand

des menschen na den, val. Deamangaande uu [f het de Gereformeerde be-

«üh. dat wel 'smenschen weeën door de sonde niet kon aangetast

•len, maar dat wjn natuur zoo algeheellgk door de sonde verdorven

lot alle voor God geldend goed gansehslf|k onbekwaam werd.

•• noodlottige uitwerking der tonde zou afauo onvernujdeüjk, mj elk en

een iegeUjk, tot op eenmaal doorgaande verharding en veratokking gevoerd
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beid had teweeggebracht tot wat men pleegt te Doemen natuurlijke of

Ook deae burgerujke gerechtigheid intusschen dankt de zondaar niet aan

zkhzelven, maar alleen aan God. Ware toch Gods gemeene gratie

tuaechen beide gekomen, ook deae burg-

taan; en ook, trok God zgn gemeene gratie terug, se tou verdwenen.

Ook deae burgerujke gerechtigheid echter, tot wat boogen trap ook opga»

voord, verandert wel de conditie van dan menerh, maar herstelt zijn natuur

niet Leeuw of tqger mogen onder bet bedwang van den temmer onge-

vaarlijk zijn geworden, en zelfs zich leenen tot bet verrichten van geor-

dende handelingen of kunsten, als de temmer weg is, en ge laat leeuw

en tyger los, keert aanstonds de werking van hun wilde natuur t*

zullen se zich op hun prooi werpen, en die verslinden. Soms zelfs werd

de temmer zelf, in een oogenblik van gebroken wilskractr

offer van. — En zoo nu ook staat de mensen, onder het bedwang der

gemeene gratie, er aan toe. Nu, en zoolang als God bem door de gemeene

gratie temt, is hy betrekkelijk rustig en leent zich tot ordeujke han«l

gen in de burgerlijke samenleving. Maar hief God dit temmend bedwang

op, dan zou zjjn natuur l. lijken nog geheel dezelfde te zgn gebleven, en

die verdorven natuur zou nog steeds bet booze kwaad met telkens

klimmende kracht opwerken. Reden waarom w\j nimmer het recht hebben

van onze vermeende hoogte, laatdunkend neer te zien op het kwaad van

dieper gevallenen. Hetzelfde kwaad schaft in Usa in ons eigen hart

in ons niet zoo ontkiemde, danken wq alleen aan Goddehjke genade

(gameene gratie), en week deae genade van ons, hetzelfde kwaad sou, al

naar de gelegenheden zgn, ontkiemen ook uit ons hart

Daat Oarasonaaaids iM-lijdenis wordt intusschen n«tg steeds door

weersproken, die óf stellen, dat onze natuur als zoodanig, wel verloor bet

sieraad dat baar vroeger in de oorspronkelijke gerechtigheid was byge-

gaven, maar in haar zelve onaangetast bleef, en dies, boe ook verzwakt,

nog altoos een merihtm de eongruo verwerven kan; óf wel staande

bonden, dat er zeer zeker bederf in onze natuur intrad, maar dat

bederf niet zóó diep doordrong, of se behield nog altoos zekere bekwaam-

heid ten goede. Voor den fcitdijken toestand nu levert -lit m zoover geen

verschil, als onze tegenstanders met ons; en wij met ben, Delgden en

erkennen, dat de mensen, geüjk hg gemeenlgk onder ons wordt aange-

troffen, ook buiten wedergeboorte en bekeering, zekere bekwaamheid bezit

burgerujke gerechtigheid; maar we verschillen bg de vraag, hoe dese

bekwaamheid te beschouwen zy. Dan toch zegt de één: Deze bekwaam-
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beid komt uit ome wel verzwakte meer nochtans niet verdorven nat

en de ander: I)ese bekwaamheid spruit op uit onse wel Ie» deele, maar

niet gekeri bedorven natuur: terwijl wg Gereformeerden zeggen: Den
bekwaamheid dankt de zomiaar, niettegenstaande zgn natuur in baar wortel

geheel bedonren ia, uitsluitend aan de gemeene gratie Gods, die de conse-

quente doorwerking van net bederf uit den wortel zgner natuur tij«Mijk,

en met Terecbil van graad, stuit.

Toegepast op bet intreden in de ziel van de particuliere genade, leidt

tot net verschil dat er, volgens Gereformeerde belgdenis, in de

natuur van den zondaar niets ia, en uit de natuur van den zondaar niets

kan opkomen, dat de particuliere genade sou kunnen uitlokken of aan-

nemen, maar dat integendeel al wat uit de natuur van den Boudeer op-

komt, zich tegen de particuliere genade aankant en verzet. Zelfs een

éispeeMio prmaeiens ad conversionem, d. i. een voorafgaande geschiktheid

ter bekeering. kan door geen Gereformeerde worden beleden. Er is naar

onze Iwlgdenis, op bet oogenblik dat God zijn hand aan den zondaar aan-

legt, om hem ten leven te brengen, in hem niets, en er kan niets in hem
zgn. dat. uit zgn natuur opgekomen, anders dan vgandig tegen dese daad

Is over sou staan. Wat de Heilige Schrift ons omtrent de vijandschap

tegen God in het hart van den zondaar leert, moet geheel in dezen zin

verstaan worden. Zij zegt niet, dat er ook onder onbekeerden niet gevoel

van eerbied voor het Eeuwige Weien kan zijn; noch ook dat de onbe-

keerde ondervraagd, zich altoos in boozen, vgandigen sin over den Veder

Ie hemelen zal uitlaten. Integendeel, bet is teer wel denkbaar, dat ook

de onbekeerde lofhymnen op den God der liefde zingt Maar wordt er

mee bedoeld, dat, als de particuliere genade komt, die eischt dat hg zgn

eeuwigen dood bekennen zal. hij plaats van zichselven prgs te geven

en te willen sterven, zich veeleer tegenover God poogt te handhaven, en

ijn boovaardg en trots zich tegen dien God die hem zoekt en redden

als vgand overstelt.

Is dit nu zoo, dan spreekt het vanself, dat er op Gereformeerd terrein

nooit of nimmer van iet*, wat ook, in den zondaar sprake kan zgn, waar-

door hg met iets ook maar van zgn kant bet werk Gods nou kunnen te-

gemoet komen, om, m.Hl.w.rkeiulr met <;. N |. bul tfr.-.t.- werk zijner t.*»

breuginR ten leven tot stand te helpen brengen. De sondaar brengt aan

dat irniote werk met alleen niets toe, maar voor zooveel aan hem staat

rerudèlen. Zelfs al is er zeker* dorst naar eeuwige zalig-

hekl in hem, dan zal hg nog wel zelf allerlei endere

om die zaligheid te verwerven, maar nooit zal hg aten

om den door God verordenden heilsweg te verkiezen Daar ie bf met

maar daar staat hg tegen. Door de engt poorte gaat

bevraging binnen. Allen, tonder onderscheid, lokt de breede wig. En bei
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God den mensen aan zichzelf over, hem de genade enkel aanbiedende, en

hem de enge poorte rc^sende , nooit sou één enkel zondaar door die enge

poorte ingaan. Zonder onderscheid of uitzondering sou een iegelgk oordee-

len, dat (tod mei /ijn enge poorte het mis had, en dat zjj met Iran velerlei

breede wegen het veel beter wisten. Nog juist de positie van het Paradijs.

In dien zin genomen wordt alsoo alle ,voorkomende" of .voorbereidende

aanasV onsen^di op grand ran de 9ehrifl gsloodMnd, • •".< -laar «aar m
zich nog sla wezenlijke genade aandient, en in zooverre bereid is Gode de

eere te geve snefcfl, dat ten deze bestaat, doornat men. Twee*

kan gesteld worden. Men kan óf stellen, dat de geschiktheid om bekeerd

te worden, die aan de bekeering vooraf gaat, buiten Gods genade om. aÜ

den natuurlijken aanleg van den mensen wei vel men kan staande

len, dat de mensen uit zichzelf wel nooit eenige geschiktheid zou In-

zitten, maar dat zekere leiding Gods. zekere voorafgaande genadewerking,

hem zoover brengt, dat hij, als de beker des heils hem san de lippen

wordt gehouden, dien niet afslaat, maar in de hand neemt en «Irmkt

uu verschilt zeer ssksr. In het eerste geval toch komt de zondaar voor

als uit zichzelven geschikt, om als de enge poorte hem ontsloten we

dese willig door te gaan; en in het tweede geval ontkent men dit juist,

en beweert, dat hij dan alleen daar door zal gaan, als zekere voorkomende

genade hem daartoe in staat stelt Doch boe ver dese tweeerlei meening

ook uiteenwykt, ten slotte komen ze toch op één zelfde
j

Beider-

zijds toch wordt dan beleden, dat op het oogenblik dat den zondaar het

heil wordt aangeboden, Bjfn wil beslist, of hij dat heil zal aannemen al

dan in. t Wie het heil dan aanneemt, neemt het zelf aan, en had het ook

kunnen afstooten. En zoo wordt dan toch ten slotte de vraag, wie zalig

zal worden en wie niet, ter beantwoording overgegeven aan de on

schillige wilskeuze des mensenen, hetzjj dan aan de wilskeuze van den

mensen, die er zichzelven toe geschikt heeft, hetzjj dan aan de wilskeuze

van den mensen, die er geschikt toe werd door voorafgaande of voor-

bereidende genade. Niet weinigen br< t laatste dan nog zo.

lijk dese geschikünakende genade in zeer broeden kring, althans san

alle gedoopten, wordt meegedeeld, en dat het alsnu san een ieders keuze

staat, of hij ten leven wil ingaan of niet. Iets waarbij sommigen dan nog

de fout begaan, om deze aan alle gedoopte personen meegedeelde genade

te noemen: de „algemeens genade**; en zoo wordt dan de achoone leer

der agemeene gratie" ten slotte geheel van haar wortel afgescheurd, ver-

zwakt en zelfs misbruikt tegen de waarheid.

Dit nu beeft de Gereformeerden, voorzoover ze theologisch meer

keld zyn, schuchter gemaakt, om 't zij van een voorbereidende,
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ran «en algemeene genade Ie willen hooren. Ze kvw—

-

de vreeze niet

van ach aetten, dat al tulke haringen ten alotte afbreuk zullen doen aan

de volkomenheid en de onwederatandeujkbei«l van 't werk Gods in de

zaligmakende genade. Er schuilt toot hun besef bg al zulke leeringen een

adder onder bet gras, en wgl ze zkhzelven buiten staat gevoelen, om ten

deze de juiste Ign tuner hen waarheid en dwaling scherp en zuiver te trek*

•zen ze toot zich dan liefst de veiligste partg, en verklaren kort

en got*d ran geen voorbereidende <»f algemeene genodt n wfllei voftem

se zoodoende ongemerkt van het Gereformeerde erf naar het Doo*

persene erf overschreden, gissen ze daarbg van verre niet Toch il

Door toch aldus absoluut alle verschil in toestand bg hen die tot

bekeering komen, buiten rekening te willen laten, sluiten ze het oog voor

de Voorzienige werking Gods voorzoover zich deze op den zondaar vóór

wedergeboorte richt, en met het bestel der wedergeboorte in verband

staat. Zij rekenen eerst van de wedergeboorte al Al wat daaracht.

ten ligt, gaat hun m.t am Kn zelfs de vraag, wie en hoe de per-

soon is, in wicn de wedergeboorte tot stand komt, gaat hun niet aan. Hun

boezemt alleen belang in, wat ei dooi de wedergeboorte nieuw in den

zondaar tot stand komt Juist dus het Doopersche dualisme. En overmits

wat als wedergeboorte achter de bekeering ligt voor ons onwaarneembaar

w. houdt dan ten leste ook de eigenlijke tvedergeboorie op hen bezig te

houden. Ze zien feitelijk niets dan de daad der bekêering, en hellen er

steeds meer toe, ooi rk Gods eigenlijk eerst in de bekeering zelve

aanvangen. Zoo gaat het onderscheid tusschen wedergeboorte en

-ering al meer teloor, en als gevolg hiervan verliest de kinderdoop

voor hen zgn ware beteekenis, en zouden ze het eigenlgk redelgker vinden

n de Doop eerst op de bekeering volgde. Juist dus bet standpunt der

Iloo|»erH« -

li»-n.

k uit «hen hoofde noodzakelijk <lit «liep tngrgpend misverstand uit

don weg te runnen, on de belgdenis op dit stok wederom op zulk een

wgs uiteen te zetten, on op zulk een manier toe te lichten, dat tweeërlei

.1 beslist en ftJtfktPg gehandhaafd worde. Eenenqjde de waarheid,

dat wat op het oogenblik van de toebrenging ton leren in don zondaar

voorbanden is, in elk opzicht onbekwaam bleef, om bot heil aan te nemen,

en principieel veeleer.vgand% togen alle aanneming Tan hot heil overslaat

;

lat dan ook de »-»iw»-tt.ti»f van hot heil nooit Tan de Trjje wikken»
Tan den menoch afhangt; nooit waar ze tot stond komt, uit hem kwant,

en nooit waar (tod ze tot stand wil brengen, door hom kan worden o%e»

slagen. Maar dan ook anderzgds de waarheid, dot in bet bestol Godo rijn

rzienige leiding mot zgn uitverkorenen nooit buiten verband met hun
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toekomstige toebrenging staat, maar van meet af daarop werd ingelegd,

aoodat bet reaaltaat der wedergeboorte en der bekeering niet alleen afhangt

van de genade Gods in beide daden, maar ook van de gesteldheid van

den persoon in wien dese beide daden volbracht worden.

Daartoe nu is bet noodig. dat bet onderscheid fnssrhen de werking van

God op onsen persoon als zoodanig, en de werking van God op ons sswmsf

&1fa juist in het oog worde gevat Men noemt het onderscheid tnsschen

dete beide ook wel de bovennatuurlijke en de redelijke werkingen; maar

ons publiek is aan dese termen ontwend, en het is daarom noudzakelgk

bet onderscheid tostonen beide in zulk een vorm te gieten, dst het ons

weer toespreke. Iemand kan krankzinnig worden, óf doordat hij aan hei

tobben raakte, of doordat er zich m /yn hersenen een afwijking ontwik-

kelde, die hetzg van lieverlede, hetzg plotseling zgn denken verwart. In

het eerste geval was net een kranke geestontwikkeling, die in zgn bewust*

zgn opkwam. Hij had zorgen. Hg zag geen uitkomst meer. Daardoor sloeg

hg aan het mgmeren. Dat wicht des denken* werd hem te zwaar. Hij kon

er niet meer uitkomen. Zoo geraakte hg onder valsche voorstellingen en

valsrhe inbeeldingen. De gewone redenen verloren alle invloed op hem.

Hij trok zich- in zichzelven terug. En zoo bezweek ten leste zgn bewuste

denkkracht, die niet op zoo stikkende benauwdheid was ingelegd. Dan
is het kwaad alzoo ontstaan in wat voorviel in *#» benmatëifn, in den weg

van allerlei redeneeren, waarin hij zichzelf verstrikte. Maar het kan ook

heel anders toegaan o zich ook lichamelgk hetzg in de hersenen

zelve, betzg in het zenuwgestel dat op de hersenen inwerkt, zekere

physieke stoornis bg h» ikkelen. Hierdoor kon er zekere druk op

zgn hersenen worden uitgeoefend, die er de normale werking van belem-

mert Die belemmering zal dan op zgn bewustsgn inwerken. En zoo kan

het resultaat worden, dat hij. m midden van de gelukkigste levensomstan-

digheden, zonder dat er iets is, dat hem drukt en benauwt onder een

macht van valsche voorstellingen geraakt, die ten slotte op krankzinnig»

beid uitloopt Beide soorten van krankzinnigheid zgn alzoo zeer wel te

onderscheiden. Bij de laatste zal het de vraag zgn, of men de stoornis in

kranke hereen- of zenuwleven kan wegnemen, en gelukt <ht. dan zal

de patiënt beter worden door schier uitsluitend medisch' urgieche

behandeling. Is daarentegen zgn krankzinnigheid van de eerste soort dan

/.il sMdsnbi behandeling rieoba si soovei haften kannen, aki /> hal stanr-

male dat uit den verwarden geest op het lichssm inwerkte, poogt tegen

te gaan, maar voor het overige een geeetetjjke medicatie moeten zgn. Wat

men tegenwoordig onder psychiatrie verstaat bedoelt eigenlgk alleen den

geest weer vrg te maken, door het wegnemen van de KrJiamehjke stoor-

nissen; wat van Christelijke zgde juist wordt staande gebonden, is, dat de

eerste soort krankzinnigheid óók de geestolgrs medicatie vraagt
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zelfs ook de tweede soort geeatelgk wel niet gensson, maar toch taiatnip

kan versacht worden.

Doch hoe dit rernhfl tuaachen dese tweeërlei oorzaak van krank-

iiaughniil en het verschil van medicatie dat hieruit voortvloeit, springt

bet oog. Bg de eerste soort hebben we schier uitsluitend en althans in

hooM/A.. et bmvuêtëjjm te doen, bg de tweede soort met wat getond

is in den persoon des mcnochen, en eerst daaruit op zgn bewustzgn w»

En juist ditzelfde verschil mi is het, dat ook aan de orde komt bij die

sedehjke krankzinnigheid, die haar verwoestingen aanricht in en door de

sonde, en dientengevolge ook bij de geestelijke medicatie die den zondaar

verlost en heiligt. Ontstaat de sonde, gelgk de Pelagiaan leert, eerst in

bet Bisnsh leven, of wordt het kindeke reeds in sonde ontvangen en

geboren ? In bet eerste geval zit de zonde niet in zgn natuur, maar alleen

tjn redelijk bewustzijn. De mensen is dan zonder sonde geboren. Er ia

geen stoornis in zgn natuur. Maar opgewassen en tot bewustzgn komende,

kwade voorbeelden. Die verlokken hem. Daaraan geeft hg toe. En

zoo toe om te zondigen. Juist echter omdat de sonde dan

natuur zit, maar alleen in zgn s oiiwatsfM, kan hg ook elk oogen-

weer met zondigen ophouden, en evenzoo, nadat hij met zondigen

ophield en zich bekeerde, weer in sonde overslaan. Er is geen achtergrond

/ijn natuur waaruit zekere continuïteit van zgn zedelgk leven opkomt

zedelgk leven is dus op elk gegeven oogenblik. wat lnj If, als bewast

wezen, wil, dat het op dat oogenblik zgn zal.

Heel anders daarentegen komt de zaak te staan, als hij in sonde ont-

vangen en geboren ia. Dan toch hgt de kern der sonde in zgn persoon.

Dan is er een stoornis in zgn natuur. Zoodra hg tot 6sniMsat0u komt, zal

die stoornis in zgn natuur dan op zgn onsnap" inwerken, en ook

ala zondig doen uitkomen. De verdorven natuur zal teweefbrengen, dat

noch zijn verstand noch zgn wil zuiver werken kunnen. En omdat

kwaad uü *#» natuur opwerkt, zal )hi ajet in elk gegeven oogenblik vrg

zgn. om zus of zoo te doen, maar door de boon neiging en den oaneüigen

drang, die uit zgn natuur opkomt, behceracht worden, tens$ medisch die

boose natuur worde getemperd. En ook, de werking van het kwaad zal

tot stilstand kannen komen, alvorens die natuur zelve in hem

genezen is van het haar inwonend bederf.

ts staat de Pelagiaaneehe en de Schriften?)» diagnose van de sonde

Ignrecht tegen elkander over. En al zgn er nu nok velerlei halve stelsels

•Klacht, die wg gevoegl^k als Semipelagiaaneoh kassen aanduiden, en

die strekken om de scherpte van dese tsgnnstilwsj te breken, voor het

helder inzicht was het twodsakel», dat we dese halve stelsels voorshands



buiten geding laten, en tegenover elkander plsstsien, eenersjjds het 1'ebv

gianiame, dat de 100de niet in onze natuur, maar alleen in om betvutUün

zoekt, en de openbaring der Heilige Schrift, gelgk ook de Gereformeerde

belgdcnis die aanvaardt, die one leert, dat onze natuur selve bedorvei

en dat alzoo de tonde aanwezig ia lang voor er nog van bewustzn,'

het kindeke sprake kan zyn. Wel werkt dan daarna de sonde nit de natuur

ook in het bewustsgn op, maar bet verschil ia en blijft <lan toch, dat de

sonde, naar luid van het Pelagianisme Ie natuur zit, maar baar

oorsprong rindt m het bewuste leven, terwijl naar de uitspraak van Gods

Woord, de sonde diep in onze natuur wr.rt.lt. sn deswege bet kiml reeds

heeft aangetast, lang voor bet bewustzijn opwaak te, en zelfs dan als het

vroeg sterft, en alzoo nooit in dit leven tot bewustzgn komt In dien zin

nu vergeleken we de sedelgke krankzinnigheid der sonde met de verstan*

delgke krankzinnigheid. Ook vonden we beide gevallen naast

elkander staan. Eenersgds krankzinnigheid die opkomt uit een stoornis

van de natuur, en anderzijds een krankzinnigheid die haar oorsaak \

in een verwarring van bet bewuete^n.

Is nu deze tweeerlei beschouwing van den aard der sonde helder inge-

zien, dan volgt vanzelf dat ook de genezing van dese zedelijk»-

krankheid, d L da \< rlossittg van sonde geheel verschillen moet, al naar

palanj ui. n Lu ds aoeda 'i ante -f da Iwneda dsnjnoaa m:uikt Wis sjs|

èm !'• lau'iaan Mft, -lat .1. tflOM ni.t m W natuur, maar ttttSSl in h«-t

bewustzijn schuilt, kan ter genezing geen andere middelen noodig keuren

of aanwenden, dam dit op het benmthjfm werken. Hij zal vermanen,

zal aanraden, hg zal lokken, bij zal prikkelen, maar wat hij ook doe, het

zal er altoos op gen< lit nfa, om het bewustzgn om te zetten, en dese

omzetting van het bewustzijn door den zondaar zelven tot stand te doen

komen. Hij zal van geen andere medicatie of genezing weten willen of

weten kunnen, dan die tedeljfkerwifm toegaat, d. L die door vermaan op

redelyk besef poogt te werken. Daarentegen wie met David erk

dat hij in zonde gebor» > ongerechtigheid ontvangen is, of met de

Gereformeerde kerk in haar Doopsformulier belgdt, dat .onze kinderen,

evenals wg, in sonde ontvangen en geboren, en daarom allerhande ellen-

digbeid, ja, der verdoemenis onderworpen zgn", en dat derhalve de zonde

niet eerst in het bewustzgn, maar veel dieper in de natuur selve van

den mensen haar oorsprong vindt, zal terstond verstaan, dat hij hier met

aan /.-i.-iijk. m redalgke, ai èm afcwnndsj M dan aondaat snasaank

medicatie niets vermag. Voor hem is bij den zondaar geen genezing denk-

baar, dan zulk eene, die bet kwaad aantast, daar waar het r de

natuur zeJce. Niet voor, maar achter het bewustzgn. ligt dese onze nat



natuur zelve ligt de stoorni*. In die natuur moet de stoornis dos

worden weggenosjsjk §n eens
1
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kan de genezing van en uit onze natuur ook op ons bewustzijn inwerken.

Ook redehjke middelen komen dan wel te pas; ook de Gereformeerde eert

de redeujke medicatie; edoch poe in kei tweede itadium. Wat eerst ge-

schieden moet, is, dat de geestehjke psychiatrie de stoornis in de natuur

opheffe. Is dat eenmaal geschied, maar ook dan eerst, kan de uitwendige

en redeujke medicatie haar werking doen. Eer niet. Ihensvolgens leert dan

ook de Schrift, SI l»»lij«lt <!«• OenAsOSJSSfOS k»'rk. «lat (;.h! BSM »'er*t tiiH-

schen beide moet komen; dat God door de bovennatuurlijke daad der

wedergeboorte de stoornis in de natuur moet wegnemen; en dat eerst

waar dit geschied is, keer ook in het bewustzijn kan komen. Doch die

daad, waardoor God onze natuur omzet, hangt dan ook alleen aan God,

en kan in geen enkel opzicht van de wilskeuze van den mensen afhangen.

-t als tengevolge van het wegnemen der stoornis in zijn natuur, ook

zijn bewustzijn omgaat, en tot geloof komt, kan de wedergeboren zondaar

nu ook welf willen tcat God wil.

ie onder de Gereformeerden er nog steeds toe neigen, om op de

redelijke middelen den moesten nsdruk te leggen, en het bovennatuurlijke

•lel min of meer in de schaduw plaatsen, mogen dan ook wel beden-

ken, dat se daardoor in den grond het bederf van onze natuur te licht

nemen, en nog altoos min of meer overhellen naar een valsche en op|>er-

vlakkige diagnose van de sonde, die zoo beslist mogelyk door Gods Woord

weersproken wordt

XZTIft

Onmiddellijke wedergeboorte.

God I P«rm« . 1 : Il

Hij elke nadere beoeiing m /nk«- ds i»evw*w)*««li ,,f. gsjp jm-t.r ssjssjd

wordt 'I, de voorbereidend* genade kan noch mag het onderscheid tossenan

de wedergeboorte van den zondaar en zgn persoonlijke Uk*$ring uit het

1
) OrtM» ffinwiwi of woet^emeeê» gmeêe, wordt la

mb w» j g*b«%d fNr «U Nnk 4m4 ém Ut—<*>» •*!**
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oof worden verloren Immer* dit er iu <k bekeering iets voorafgaat, al

ware bet slecht* bet roepen tot bekeering, en dat reeds dese roep

al neemt men se geheel uitwendig, een bewys van genade is, valt

tegen te spreken. Maar soo staat b< n*dergêbo< > htm
wel ook achter de wedergeboorte genade schuilen, maar dese komt in geen

geval soo uit, en beeft ook waar se kan worden aangetoond, een geheel

andere beteekenis en draagt een geheel ander karakt .«-ide. weder-

geboorte en bekeering, by de bespreking der voorbereidende genade dooreen-

mengt, loopt alzoo grootelyks gevaar, de woorden .genade" en •voorbe-

reidend" in onvasten, wisselenden sin te gaan bezigt rdoor te ge-

raken tot een valsche slotsom.

Ter afwending van dit gevaar, waaraan ook onze uiteenzetting bloot zou

staan, bespreken we daarom beide afzonderlyk, en zien alzoo eerst

vraag onder de oogen, of er een voorbereidende genade is die voorafgaat

:ian fa WSéetfSl rte l»i- _•• •.•!• kan ISJBJ t v\.-.-< rl#i aard /ijn tfntdn%a
genade die den zondaar voor de wedergeboorte ontvankelijk maakte, óf wel

een genade • hem tot stand brengen van de wedergeboorte In

Voor de goede geboorte van een kind kan tweeerlei te stade komen: ten

eerste de krachtige gecot au de moeder, en ten tweede de degel

• van <ien vroedmeester. Of wil men de wedergeboorte liever met een

operatie vergelijken, zeg dan dat bet welslagen van een operatie kan

worden voorbereid, ten eerste door het gestel van den lijder op gezonde

kracht te brengen, en ten andere door operatiebed, instrument en heel-

kundige hulp zoo uiUtekend mogelyk te doen wezen m kan

ook by de wedergeboorte worden gevraagd, vooreerst of de toestand van

dan zondaar verschil maakt, en ten and* roornjl iets kan worden

Hiertoe moet de vraag beperkt Want wel gaat er velerlei andere ge-

nadedsad Gods san de wedergeboorte vooral, maar deze draagt geen voor-

bereidend karakter. Een ieder geeft toe dat aan de wedergeboorte roe

gaat de eeuwige verkiezing van den zondaar, en dat de wederger*.

noodzakelijkheid volgt, onui -zing voorafging. En zoo ook

erkent de Gereformeerde kerk, dat de wedergeboorte gemeen I ijl.

de sfeer van het genadeverbond valt in de verbinding oorafgaande

geslachten, maar ook dit is het niet, wat men bedoelt, als er gespp

wordt van voorbereidende genade. Voorbereidende genade zou er dan alleen

•Ie wedergeboorte wezen aan de daad der wedergeboorte een

ontvankelijk maken voor die wedergeboorte voorafging, of ook indien

eer de wedergeboorte tot stand kwam, iets voorafging, waardoor ze werd

ingeleid of bevorder* 1 dergelijke poot, doet vooraf twee»

Hij bsreidl den grond waarin hy poten wil, door dien los en rul te maken

en te mesten, en hy weekt de erwten in water, om de spoedige ontkieming
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te bevorderen. In dien sin nu ware bet op *u*—M ook denkbaar, dat er

iet» in den zondaar vooraf geschiedde, om hem vatbaar voor de weder-

geboorte te maken, en dat er ieta oom of om hem geschiedde, om de

wedergeboorte beter te doen

Juist in «1160 sin echter moet elk denkbeeld van voorbereiding in of aan

den zondaar »>ij dfl Wedergeboorte banaal WOHMJ fearaaBSWSnSB, sensBsJsl

al hetgeen waarop men in dat verband gewesea heeft, wel de bekeering,

maar niet de wedergeboorte voorbereidt; ja, elk denkbeeld van voorbe-

rriiliiik' nift bet eigen karakter asf wnilsnjeeoersi m tfefi la BboMi
twee exceptién / toe te laten. Vooreerst toch kan men naar waar*

beid zeggen, dat, ware geen gemeene gratie tusscheobeide getreden, de

weder te baren zoon er niet sou geweest zgn. Ware er geen gemeene
gratie gekomen in het Paradijs na den val, zoo zou Adam en Eva tan

zelven dage den dood zijn gestorven, en geen mensen na hen het aanzgn

hebben gaaien. En zoo ook, ware er geen verdubbeling van gemeene gratie

Noachs garin gekomen, en heel ons geslacht in den zondvloed onder*

gegizn, zoo zou er na den zondvloed niemand meer geboren zgn, en wie

niet eerst geboren werd, kon niet wafsressti'sw worden. Dat geven we
dus wel t.»\ maar ui.t m% k bat, wat OBÉsf ',,.,,-/„mdemle <jen<id* pSSegf

verstaan t«- worden.

En soo ook erkennen we in de tweede plaats, dat, voorzoover wg kunnen

oordeelen, de wedergeboorte nooit plaats grgpt dan onder zoodanige om*

standifchfdfii. dal er, dank /ij i-alartd roerat gekiimat genade, sakaarksj

boorte bekeering volgt, en ook onze kerk aanneemt en belijdt, dat er veel

jonge, vroeg wegstervende kinderen zgn klifman, aan wie we de weder-

sjsnoarts mat ontaajjgan kannen, af sjm «t salfe faaWaï waas^asjsaarsi

enderstellen durven, en die toch te vroeg uit bet leven scheiden, om tot

bekeering bekwaam te zgn. Zich steeds voorzichtig op dit punt uit te laten,

U alzoo geraden. Maar onder dat voorbehoud dient erkend, dat bg personen,

die nog leven tot bekeering sullen komen, de wedergeboorte mat

anders plaats grijpt, dan onder zulke omstandigheden, dat de iwajanjja noiri

ter bekeering daardoor worde voorbereid. Toen verandert ook dit niets aan

oase stelling, dat er van voorbereiding voor de meVssioirfi safe* gaan

sprake valt Wanneer, op welk oogcnbltk, de wedergeboorte van een be-

keerling onder de heidenen of Uahomedanen plaats grgpt weet niemand,

maar wel mag gezegd, dat, waar zulk een heidoateao man of vrouw weder*

geboren wordt. Gods voorzienig bestal tevens de oiaatsndighzrtan en mid-

delen aanwezig doet zgn, die straks bem of haar dienen kunnen, om door

de aanraking met I htistll «.f ,U,r il prediking PM h« t K.xangehe t..t
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bekeering te komen. Ook dan echter strekt dit alles wel om de bekeering,

maar «est om de wedergeboorte voor te bereiden.

Nog moet hieraan, ter snmpding van misverstand, iets toegevoegd o*r
dê sonde. Volkomen juist toch is opgemerkt, dat wedergeboorte onmogelijk

is, alvorens er tonde voorafga. Adam vóór zijn val was onvatbaar voor

wedergeboorte. Bij d 4us kon evenmin van wedergeboorte sprake

vallen. En wie eenmaal wedergeboren is, soodV • m der sonde in

hem gedood is, kan niet ten tweeden male voorwerp van wederbarende

genade zijn. Het staat alsoo vast, dat net «dood zijn in sonde** de onmis-

bare voorwaarde is, om de genade der wedergeboorte deelachtig te kunnen

porden fa svsjm ii* nt arkend, dal oodet Oodi wersiefbear bestel, som

meer dan één juist een dieper val in sonde één der middelen is geweest,

waardoor God hem tot persoonlijke bekeering heelt uitgedreven. Denk

slechts aan Auguetinus. Maar al wat voorafgaat, en zelfs voorafgaan moet,

is daarom nog geen voorbereiding, en allerminst voorbereidende genade.

Niemand zal zeggen, dat het vallen en breken van zijn been een voor-

bereiding is voor de operatie, om het been weer in bet lid te zetten

geven we dan ook hier toe, dat aan de wedergeboorte noodzakelijk val in

zonde of ontvangen en geboren zijn in zonde moet voorafgaan, met de voor-

bereiding voor de wedergeboorte heeft dit niets uitstaande.

Van voorbereiding voor de wedergeboorte zou alleen onder twee om-

standigheden sprake kunnen zijn. En wel ten eerste, indien eenig zondaar,

zeg de diepst gevallene, als zoodanig voor wedergeboorte ongeschikt was,

en niet in aanmerking kon komen. En ten tweed* ar van mensche-

lijk*» zijde iets, wat dan ook, in de wedergeboorte verricht werd of mee-

werkte, waardoor de daad van het wederbaren tot stand kwam. Ware

toch de zaak der wedergeboorte aldus te verstaan, zoo zou, althans bij de

diepst gezonkenen, zekere voorbereiding moeten voorafgaan, om ze voor

de wedergeboorte geschikt en ontvankelijk te maken. De akker huns harten

zon, als we ons zoo mogen uitdrukken, vooraf moeten worden geploegd

en geegd. En ook, Uslp iets van 's menseben zijde in de wedergeboorte

mede, dan zou, eer het san de wedergeboorte toekwam, deze med«

kende kracht in den mensen moeten worden aangebracht, indien ze ont-

i.r.ik /...., m at tefceifi trenenlffki rooibereiding roorda wadarfoboafte,

zoo al niet hij allen, dan toch bij de meesten zgn aan te nemen, en zou

zelfs de vraag rijzen, in hoever wij menachen onzerzijds iets doen konden,

om bij onszelven en bij onze kinderen deze geschiktheid voor de weder-

geboorte te bevorderen.

Geen der twee echter zal ooit van Gereformeerde zijde erkend worden,

.Al waren uwe zonden als scharlaken, ze zullen wit worden sis aneeu
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«o nooit uil men daarom «maertyds, mot bot Evangelie voor zich toegeven,

dat uoit oenig aondaar zou mogen denken: Mijn zonden ryn te groot dan

dat ze Tergeven worden. Dat ia de Kalnagedachte, niet de grondgedachte

van Integendeel, de grondgedachte van bet Evangelie ia

juist omgekeerd, dat de diepet gevallene genade kan vinden, dat we nooit

aan de toebrenging ook niet van den verst afgedoolde behoeven te wan-

hopen, en dat juist rij die .vermoeid en beladen" zijn, tot den Heiland

geroepen worden. Dat er verharding en verstokking kan intreden, staat

vast, maar over dat stadium m het leven van den zondaar wordt hier niet

gehandeld [mmen . mling en verstokking treedt nooit in dan juiv

de worsteling tegen de genade.

Onze kerk kon nooit anders loeren krachtens haar belijdenis omtrent

het karakter van de zonde in den mensen. Stond ze op het I'elagiaansche

stan lat bij de zonde uitsluitend te rekenen valt met onze zondige

daden, zoo zou de zaak anders komen te staan. Maar zoo leerde onze kerk

ij zocht steeds m« t èfl Heilige Schrift de oorspr -i

sende schuld in den val van Adam. Ze nam het mensebdom als één geheel

en dus solidair verantwoordelijk, niet als een saamvoeging van eenlingen.

is erfschuM Die ertsehnld is foor allen gelyk. Kn in die erfschuld ligt

•vermits we, krachtens die erfschuld, allen in zonde ont-

vangen en geboren worden. Vandaar onze belijdenis tyj den heiligen Doop

•rkens, zoogoed als wy zelven, in zonde ontvangen en geboren, en

daarom 'allerhande ellende, ja, der verdomnmiê onderworpen zyn. De
vraag, tot welken trap zich dese aangeboren zonde in de onderscheiden

personen ontwikkelen zal, beheerscht alzoo de zaak niet Die ontwikkeling

kan in den één zeer ver gaan, bg een ander door genade gestuit worden,

maar beid** staan voor God, wat hun erfschuld en erfzonde betreft, vul-

>en gelijk. „Zij nebben allen gezondigd en derven de beerUjkheid Gods,

en worden om niet gerechtvaardig* 1 i« geen onderscheid." - Op
grond nu van dese belijdenis mag men, met de Heilige Schrift voor zich,

len staande bonden, dat de ééns mensen geschikter voorwerp voor

wedergeboorte sou s^n dan de andere; en dus ook niet, dat genade,

vooralging, den zondaar de vereischte ontvankebjkbeid, on wederge-

boren te kunnen worden, sou aanbrengen. Aan de wedergeboorte gaat

niets vooraf dan de geboorte én sonde en onder de verdoemenis

En evenmin mag ook maar een oogenblik het tweede worden toege-

geven, alsof de menech zelf, of iets van menocbsltfke styde, ssoss mm
wrkm om de wedergeboorte tot stand te doen komsa. of te bet*

doen slagen. Ware dit aldus, dan voorzeker ton er ook voos»
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noodzakelgk zgn, om dit mtdmvmrkmdê iets in den persoon zelf,

..f ui zijn Mlfffriag .i.uiu./.u' t.- -l.H-n /ijn Doflh jui^t « i 1 1 is in. t /«•.. In

dan mensen of onder menochen werkt niets, wet het ook zg, ter weder-

geboorte mede. Eer werkt ven e meneohen zgde ellee tegen. Niemand ken

tweeërlei wedergeboorte stellen. De wedergeboorte ts toot ellen één. Men

ken dne neef nggen: De wedergeboorte ie endere bg een inenechenkind

ren een meend of ven een jaar. den bg een moneehenkind ren volwaas»

leeftgd. Ven tweeën één dne. Ge moei óf elle onnoocele kinderen ren de

wedergeboorte uitsluiten, óf ge moet erkennen, det hij de wedergeboorte

niete ele voorafgaande eiech ken worden geeteld, det n het kleinete

ht aanwezig ken zgn \Wlnu. m mi km.l van een week, een meend

ken eenvoudig niets medewerken n eü, wend die werkt nog

zgn verstand, want dat slaapt nog. Ni.t /ijn gevoel, went det neemt

hij Mg in. t weer. Ook niet de Heilige Schrift of de predikatie, went

kent hg nog niet En evenmin iet* uit zgn omgeving, went die omgeving

mist nog elk middel om op zulk een kind geestelgk in te werken. Er moge

reeds voor det kindeke gebeden worden, meer det gebed boort hg nog

Ik een wicht leidt nog en puur stoffelijk boeteen. Het slaapt,

steroogt, v<m jn spieren, en zuigt melk uit 'e moedere borst Det is

el Reeds ven die zgde staat bet elzoo vast det er ven medewerking

geen sprake ken zgn. Iets wet nog sterker klemt, ele men er op lot, det

volgene de Heilige Schrift de wedergeboorte reeds in den moederschoot

Lm pfcMBl LMi||..-n. Ml PJMlfllHl M iif-iiij'liiu; x - 1 " aUl MelMMJ mV

Nog ven endere zgde ie det duidelijk te maken. Ook bg den monech

hebt ge te onderscheiden tnenehen het middelpunt en tusschen den omtrek

ven zgn leven. Er ie in zgn levens ssnrgn een kern, een middMptm t,

weerven elle levensbeweging uitgaat en er zgn ook levmêbewgingen

uit «In middelpunt uit <li«- kern haar eendrift of aandrgving ontvangen.

Nu grgpt de wedergeboorte niet plaats in dien omtrek, meer in dat i

delj <lie kern. Er is in ons een spil, weer zich heel om leven om

volgen zgn dat elle levensuitingen verkeerd worden. Det ken niet andere.

nu is de wedergeboorte juist het weer rechtzetten van die spil. Nog

niet met het gevolg, det aanstonds ook elle levensuitingen ven den omtrek

recht komen te steen. Det kan niet omdat ook de werking van de spil

op den omtrek door de sonde leed. Meer in elk geval de wedergeboorte,

als het weer rechtzetten van die spil, kan alleen daar plaats hebben,

waar die spil zit d. i. in het binnenste middelpunt van heel om menschehjk

aanzgn. Kon nu de mensen zelf, of enderen voor hem, op die spil, op det

binnenste middelpunt <>p di« m zgn leven inwerken, zoo ware bet

nog denkbaar, dat hier ven medewerking spreke viel. Meer dil zoo.
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Abt levensuiting van ons zclven, of van anderen voor ona, grijpt ver van

bet middelpi den omtrek plaats. Bij die apil kan niemand bg. Die

heeft niemand onder zjjn bereik. Tot die binnenste apil van ona leven beeft

nlhm God dan toegang. En zoo blijkt dan ook langs dezen weg. boe zelfa

bet flaowate denkbeeld, alaof er bg de wedergeboorte van eenige mede*

king van e menachen zjjde, en alzoo van voorbereidende g.

medewerking, sprak»- k«»n weien, Umi et-m-male iikk-i VSfdSB s%fejejnm

Nog sterker treedt dit aan bet Hebt, zoo men let op de twee dingen,

il middelpunt van ona leven wel te onderschei \\ • hehheu

•us ons bestaan, en ten tweede ons benmetaifn van ons bestaan.

*éfM en we denken Hoc die twee samenhangen, weten we niet Slechts

zooveel staat vast, dat in God is vooreerst bet Eeuwige Wezen, en ten

-de bet Goddelijk /• IfUwustxyn van uV
| Wezen, en dat

ila naar den beelde Gods geschapen, evenzoo ondezscheideiilijk

een aaneen en het Belfbenmeteign van dit aanzijn ontving. Nu vindt, let

bekeering uiteraard haar sfeer in dat welfbewuettijn. Ban i«l;

een zinloose, een van net verstand beroofde kan zich, zoolant; hij in d

tueouiinl hlijft. m.t bekeeron Maai andsn itasi bat m.t dswsdsigebosfte

wedergeboorte moet juist even diep doordringen als de zonde door-

drong, en de sonde beeft niet alleen ons bmnmttt^n vervalecht, maar ook

onze n almmr verdorven. Gaat men nu op de apil, op de k

delpunt van ons menschehjk bestaan terug, zoo moet wel én de kiem

ons aanzijn en onze natuur, én evenzoo de kiem voor ons bewustzijn, in

dat mt schuilen. In den omti« k k-.mt uw\> uit, dan wa

delpunt Alzoo ligt én de bron waaruit onze natuur werkt én

t»ron waaruit ons bewustzijn opvlamt in dat ééns middelpunt en

ks wel in zulk een verhouding, dat bet bewueiei/n de natuur volgt

- de natuur bet bewustzijn. En waar nu God alleen dit uitgangspunt

zoo van alle uitingen onzer natuur, als met name van tiet uitingen van

ona bewustzijn, onder zjjn bestel beeft, daar volgt hier noodzakebjk

om actie ten dese onzert^jds mogelijk te maken, eerst de volledige

daad der levendmaking van Goris zgde moet zyn vooralgegaan. Van mede-

king onsettijde, bet/ al onzer natuur, betxy in ons be-

wustsön, kan alzoo eerst dan sprake komen, als de wedergeboorte als

zoodsnig haar volledig* beslag beeft verkregen.

Slechte s$ men op zgn hoede, on hierbij niet in een ander uiterste te

vervallen, en de wedergeboorte voor Ie stellen als een geheel ennfkenke-

Jffe tchippingodmad. Ook dit ia geschied en gwhtint nog, juist ten einde
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bel absoluut karakter der wedergeboorte Ie beier legen alle voorwendsel

van 's menschen zyde Ie verweten. Feitelijk l voorateUing er dan

op neer, dat de eerstebjk geboren mensen wegvalt, en er een andere

wfomesjeêorsw menecb voor in de plaats treedt van dien eerst-

geboren mensch Mijft dan nog wel een tijdlang aan den nieuw geboren

mensen vastgeketend, maar gaal hem niet aan, en in zyn sterven w
die keten losgemaakt, en alsdan vaart de nu vrijgemaakte mensch ten

hemel op. — Dexe voorstelling is ten eenemale onjuist, en men mag ach

ten deze door de uitdrukkingen d ige Schrift, dal we .den nieuwen

mensch" moeten aandoen, en „geschapen zijn in < hrietne Jezus" niet

bet dwaalspoor laten leiden l>e wedergeboorte is een daad niet van

nieume schepping, maar van herschepping. Dienvolgens is de wederge-

boorte wel terdege afhankelijk van wal ze vindt. Een Salomo is een mensch

van heel anderen aanleg dan een David, een Johannes een geheel ander

persoon dan een Paulus. Welnu. <lit verschil, «lit onderscheid lusschen de

personen is bepaald door de eerete geboorte, en kan niet door de w«

geboorte worden omgezet De wedergeboorte kan niet uit David een

Salomo, of uit Salomo een David maken. Af ha: m de eerste

geboorte is alsoo metierdaad aanwezig, maar dit geeft daarom niet bet

minste recht, om van medewerking van iets van 'smenschen zjjde te

spreken, overmits de vraag boe iemand geboren werd, met welken aanleg,

welken karaktertrek dm t welk een inborst, niet van hem zeiven

afhing, en hem ook niet gevraagd is, maar eenigujk afhing van Gods bestel.

ke daad m <l wedergeboorte hangt dus met af van de men*

schelijk»- keus, maar de wedergeboorte als tweede Goddebjke daad -

zich aan aan de eereie Goddelijke daad in de geboorte.

Daarom komt de wedergeboorte dan ook niet tol stand dan do-

«levende en eeuwig blijvende Woord van God", en is ook de herschepping

m de wedergeboorte, evenals de eerste schepping, wel uit den Vader, maar

tegelijk door het Woord, en krachten* den Heiligen Geest Dit bedoelen

we hiermede: Dat alle dingen geachapen zyn door hel Woord; en da?

bnÜea bel Woord geen ding geschapen ia, hebben we zoo te ve.ataan,

dat in elk schepsel zich een gedachte Gods uitspreekt, d.v schepsel

een gedachte Gods werkt « ielichaamt, en dat, overmits

eeuwige WoopI da volheid en de heerlijkheid der gedachten Gods is, geen

ding anders dan door het Woord en uit den Vader kan geschapen zyn.

Zoo is hel dan ook met een iegelgken mensch. De ééne gedachte van

Goddelijk beeld heeft God Drieéenig in de onderscheidene menscbei

onderscheiden wyze belichaamd. W. sjjjn niet allen gelijk, maar ong>

is de veelvuldige wisheid Gods, en daarom zal elk kind Gods eens
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op den witten keursteen een naam ontvangen, dien niemand kent dan

: en h ij /.ir Ging tui de wedergeboorte buiten dien onderscheiden

aard van een iegelyk mensen om, zoo sou men nog denken kunnen, dat

se alleen uit .len Vader was. Maar dit is niet soo. De wedergeboorte

naar den bestaanden persoon, gelyk dese dit zyn persoonlijk

bestaan van God ontving, een persoonlijk bestaan, dat hij ontving uit den

Ier, maar door net Woord. Kn juist uit «ijen hoofde kan het dan ook

anders, of ook by de herschepping van dese bestaande persoonlijk-

heid, heeft een Goddelyke werking plaats, die eveneens uit den Vader is,

maar door den Zoon. Kr is dus zeer zeker in de wedergeboorte een mede-

werking en saamwerking, maar niet een samenwerking tnoachen God en

mensen, maar wel een samenwerking van de Goddelijk- I'.

lie -lit gevoeld hebben. de Bray, de opsteller van onze

«ifsbelijdenis vooraan, hebben dan ook steeds bet schoone woord uit

tr 1 28 v.v. verstaan van de Goddelyke herscheppende km
I .levende en eeuwig blyvende Woord" tot stand k«»n * H.

:

is bet herscheppende spreken van <ht J.m mie Woord" dat ze ook in het

afgeleide woord der Openbaring beluisterd hebben, en het is die stemme

s die voor hen het Evangei maakt. Het staat af zoo

en zoo heerlijk: „<Üj die wedergeboren t uit vergankehjken,

•n zade, door het levende en eenwig blyvende

•rd van God. Want alle vleeseh is als gras, en alle heerlijkli.nl des

mensrht'ii is als eens bloem van l>.t gnaj h.t |T»J || POfdefi, 01 /yin*

bloem is afgevallen. Maar het Woord des lleereu Mijft in dar eeuwigheid.

En dit is tut \N .M»rd dat onder u verkondigd is."

uatuurlyk zy die voor de waar) I ook dese herschepping is

door den Zoon, het ook '»*' openden, konden er dat uut m
lezen, en verstonden daarom dese woorden nog altoos min of meer in den

alsof de wedergeboorte tot stand kwam door ds» Bijbel, d. i. dan

door den inhoud van de Heilige BoMfl <lie door hen zelven gelezen of

door anderen hun gepredikt werd. Klaar en helder was hun «In /.-lven

natuurlijk niet Ook konden se bet nooit duidelyk maken wat het Woord

dan de Heilige Schrift) san de wedergeboorte toebracht. Maar soo

iet» bleven ze dan toch sannomen En op die wys kreeg het dan al dan

jn, alsof er dan toch zekere voorbereidende genade ook voor de weder

geboorte b«.*t«.n«l Des neenl
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Alle gevaar AH de getneene gratie een eoort voorbereiding voor

-aan mt ileu dood ven sou gezocht worden, ie dan nu alge-

anoden. I -e staten, plachten ome ouden te zeggen. Een ziel

is geesteujk dood of gwoetelgi levend. Een tusschenstaat van nog grooten-

deele doode, maar toch eeniguine levende ziel is er niet De wedergeboorte,

de inbrenging van net leven, de besnijdenis des harten, de omzetting van

«teenen hart in een vleeschen hart. de opstanding der met wat

MM p .1. BtJEBfS 'la.i-i Qodi bSf BjeAl -i.-. hnc fSjSj /aliirinaUii.l.- BSSJfade

aan onze ziel ook noemen wilt, is onmiddellijk, kan door niets voorbereid

worden, en is bij den gruwelijksten booswicht geheel deselfde al-

aanminnigst kind. Voorbereid *wm lmm mets wor>l

Maar, en hiermede betreden we een heel ander gebied, voorbereid

niet alleen mogelijk, maar zelfs onmisbaar bij de Bekering. Tot bekeering

komt iemand zelf. Niet uit zich zelf. maar dan eelf t< lelijk als

li ij m «Ie wedergeboorte is, even actief moet >ckeering weten.

b kan gezegd, «lat .« ie bekeeren" de hoogste actie is, waartoe gi

leven komen kunt. Het recht verstand hiervan is wel bijna geheel

teloor gegaan door een prediking, die de wedergeboorte bekeuring

beide als waren ze één en hetzelfde beschouwde, en net diepgaan

scheid tusschen beide ganschelijk uit bet oog verloor. Maar dit moest ons

juist te meer prikkelen, om vastberaden telkens weer beide uiteei

warren, en het voor anderen en ons selven steeds duidelijker te maken,

dat iemand eerst van dood levend moet gemaakt zijn, om zich te kunnen

bekeeren, maar dat dit laatste dan ook een daad is aan hem selven opge-

legd. Immers de Schrift zegt nergens: .Baar u selven weder," maar wel

steeds: Bekeer u .Maak u zeiven levend," maar wel tot den levend-

gemaakte: Sta sj

m nu ligt de oorzaak, waarom de voorbereidende genade even

ondenkbaar hij de wedergeboorte, als onmisbaar hij ds bek**

alleen toch dat hij. die zich na wedergeboren te zijn, bekeert, hiertoe door

den Heiligen Geest geprikkeld en gedreven, en by de daad zelve door den
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ligen Geest gesteund wordt, zoodat hy van achter voor liet feit dat

keerde, Gode dank weet ; maar er moet ook zeer bealintelijk aan

'ekeering een fswsds voorafgaan. Deze aan de bekeering voorafgaande

genade* nu is van tweeerlei aard. Ze is deels particuliere genade, deeb

gemeens gratie. De voorafgaande particuliere genade bestaat hierin, «lat

! aan den zondaar die tot bekeering zal komen, zyn Wet < van-

geJie doet toekomen: /ijn W«t qsj hst Utsef van schuld en zonde aan te

igen, en zgn Evangelie om bem den weg der behoudenis te doen

kennen Vele kinderen der wereld ontvangen die Wet en dat Evangelie

jemengd met genade. Wel als uiterlijk* roeping, l

als inn erlijke roepinc misse nu van Wet en Evangelie, gemengd

met die eigenaardige genade, dat de wedergeborene, die zich bekeeren zal,

er de roepstem van >l tot tfn ziel in boert mtcaan. kan i

ontbreken, v <lat God hem gebiedt: .Bekeer u," die komt

geen bekeering. Bekeering is een daad van geloof ja, maar van

gmnohgekoorwanntheid. V. boort roepen, die denkt er ni.-t aan,

om te kom* laat zich geen bekeering denken, zonder dat

de genade de roeping Gods is voorafgegaan.

voorafgaande particuliere genade der roeping kan óf in het

aaeimretrokkrii. "f onrei langer tijdperk ss^shreJd /ijti I»« M maal /al

zóó staan, dat de persoon wien het gi ten de kennisse van v

Evangelie is opgegroeid, en eerst op volwassen leeftijd, kort vóór

•ering. n en Evangelie in aanraking komt, en dat alsdan dese

kennismaking met Wet en Evangelie bgna onmiddellijk met de roepende

genade gemengd is, zoodat hij schier plotseling tot bekeering komt Maar

een ander maai zal bet • niand gelden, die van kindsbeen af in de

lige Schrift was onderwezen, die jarenlang gekerkt heeft, en vaak zelfs

rome gossJechsppen verkeerde, zoodat hy sinds lang een breede ast

wendige knnnissw van Wet en Evangelie bezat, maar zonder dat deas

'lisse nog vat op hem had, omdat ze niet gemengd was met de gonadu

• odige roeping; en dat eerst jaren daarna de schellen hem van de

oogen vallen, zgn oor geopend wordt, en hij alsnu Gods stem boort en neb

«hen welke twee uitersten dan natuurlijk weer allerlei tus-

schengestalten liggen, die bier voor geen nadere heseindring vatbaar zgn.

tzy dat deze kennisse en dese roepende gsnads pas kort, Itetzy se

bem lang vóór zgn hekeering worde aangebracht, ontbreken kan se niet

Ier deze voorbereidende particuliere genade beeft nooit één eenig zootlaar

meer met tot i«keering leiden. Voor bekeering Is kennisse van Wet on

.-olie noodig. en deze geeft de wedergeboorte niet.
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Doch behalve deze voorbereidende pmHiculimr* yenede werkt hi«

•ti \ .H.rl>«Ti i.|. m.|. BSSBSSM •it'itir • ii ||. •• i% •!• /• !;i.it-t«' •!)• httSJM n:i«l<r

uiteen ie te Betten. Ven de kenniasw der Schrift en ren de voorafgaande

roeping spreken we due niet meer. Dete toch reilen niet onder de
i

gratie. Oemeene gratie ie nooit iete dei bg onze natuur mjkoi

altooe iete «lat mt onze natuur, tengevolge van al

verderf. op\\. I »• S.-hnft •liiarentegen en de roeping komen

ome natuur, maar bg onze natuur I geheel onderenheiden terrein

van particuliere genade en gemeene gratie, blgft dan ook hier met onver-

lauwdu graai oodeneMiden

I Me gemeene gratie nu werkt allereerst in onse herkomst. Die herkomst

hangt aan onse geboorte, en die geboorte staat in verband met heel bet

geslacht waaruit we gesproten zgn. Hier bewegen we ons dus geheel op

terrein van het natuuriiflce lees». Nu zegt de Heilige Schrift ons, en

de uitkomst bevestigt het, dat God zgn uitverkorenen in den regel laat

geboren worden mt uitverkorenen of althans uit dezulken die genealogisch

met uitverkorenen in verband staan. Het gaat niet van schakel op schakel.

worden dikwgls schakels overgesprongen. Maar zeer zelden zal een

kind van God, dat genealogisch zgn geslacht nagaat, twee, drie geslachten

kuiuMii teruggaan, zonder dat er onder zgn ouders of voomu.t ren

I* werden gevonden. mü en uwen wade'* is de formule, waaronder de

Heilige Schrift ons dese gewichtige zaak openbaart

Op zichzelf liet het zich ook anders denken God is vrgmachtig en niets

zou Hem verhinderen, om nu eens de schare zijner uitverkoren ropa,

dan weer in Afrika, een volgend geslacht in Azië en zoo voorts te hebben.

Maar zoo gaat het niet Soms eeuwen lang leven de o ren Gods

ondsf ssnaatfdc reik, m sanselflds nwelddeel, soms kot in geheel teeiM*-

geslachten; onderwgl ge uit andere volkeren, in andere werelddeelen

andere geslachten, niet dan bg hooge uitzondering, iemand tot genade ziet

Ie stad, in één en hetzelfl- dorp, ziet ge

gemeenlgk de éene familie geheel buiten genade blgven, en in de ander

familie de genade zich voortplanten van grootvader op vader, van vader

op kind, en van kind op kleink is geen onomstoosehjke zetregel.

/ijn geshv )it< n die na lang met genade bezocht te zgn, verlaten

/ijn er andere, die na lang in het donker te hebben gewoond, naar de

levende wateren trekken. Soms zelfs komt het voor, dat er uit een dor

leabeht asn ra ag kot tam. kmnt, m ssnlmg b /nn ImzQsi kaffl Hém
ili regel g mnnmnn gaal hei <i.«.r. dei de genade smaesnip in éenelM.

geslachten volhardt, en dat het blgft: « en mem wade. Niet altooe uenutc

maar wel: « en meen gade, gerekend over meerdere generatien.

Zelfs staat deze regel zoo vast, dst de Verbondsgenade zonder dezen

regel ondenkbaar zou wezen, en de voortplanting der kerk zou zgn afge-
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«noden. De kinderdoop rast dan ook geli* • 1 op deze wjjze van bet doen

"gel eis regel niet, soo sou elke grond ontbreken, om de

ie kindeien der geloovigen te doopen, en nooit mag men, om den

geteteijfkên die voor den kinderdoop uiteraard alleen in het vermoeden van

wedergeboorte ligt, den rechtsgrond, die alleen aan bet Verbond kan

(eend worden, in de schaduw stellen. Immers, of een kindeken wederge»

n is of niet, weet ge niet; wat de kerk alleen beoordeelen kan is, of

geboren werd uit geloovige ouders, en m <lit f.-it en ih dit feit alteen

'chtsgrond om t-«t den kinderdoop over te gaan

rmede is de kinderdoop natuurlijk niet sacramenteel verklaard, en om
i sacramenteel te verklaren moet ge altoos op onderstelde wederge-

boorte teruggaan ; maar als de kerk voor de vraag staat, of se een gepre-

senteerd kindeken al dan niet doopen zal, weet se van den sacraraenteelen

grond, van dezen geestelijken grond in de ziel van dat kindeken niets

hoegenaamd af. en dan kan ze alleen rekenen met het uitwendig waar-

neembare feit, dat het kindeken mt zoodanige ouders geboren is. Nu heeft

natuurlijk wie het verband tusschen doop en wedergeboorte naspeurt,

omgekeerd vooral den geeetehjken, den sacraraenteelen grond te on

soeken, gein den soo vroeg ons ontnomen Kramer soo ken

geschied i* Maar hel resultaat van «lat nndemMt Mg SI kan bonk rittl

af- of toedoen aan den rechtsgrond van den kinderd<«>p in de kerk van

istea, en deze kan nooit anders liggen dan in den Verbondsregel. d. w. z.

Ion regel dat God de Heere zyn uitverkorenen gemeenlek in genalo-

jrwrli verband doet geboren worden

•en genade ligt, een daad van gratie, is duid. rdoor

• /.ijn de geroepenen ten leven in den regel in de kerk geboren en

ien in de kerk op; en dit geboren en opgevoed z$n in dezen stiDeren,

•Ier wereldechen kring beeft gemeenlijk de uitwerking, dat de sonde

niet soo schril in hen uitlireekt, dst er veigel$kerderwü» in ben sterker

zonde is, en dat alzoo de terneene gratie krachtiger in hen

«tengevolge maakt, dat ze tyj bet komen tot bekeering minder

i*en af Ie braken Iets smUgmekendt ligt mei m bei uiinet nog niet

den hangen stni der bekeering voor hen aan-

breekt, hebben se minder zondige handen te verbreken, en is net zien

lige hun minder bang. Dit laatste feit sa) niemand

henen. Bg een die tot moord en doodslag kwam is de worsteling in de

nering vreealgk. niet om aan te zien; teorijl er onder de kin-

deren der galoovigen #> .deal soo namj het Koninkrijk leefden,

in dat KonÉnfap soms plaats greep op een wgze en op

een oogenblik, waarvan se zich ternauwernood rihonoohip konden geven.
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Maar juist dit groot* verschil mag en kan nooit daaruit verklaard, dat

Christeujk opgroeieoo kmd niet geheel denzelfden atap had te doen dan

die onverlaat; doch hieruit, dat wie minder ver afweek, een korteren weg

karaf bteJI EMdei /iin .vu rnUtfai doed |eweeet Beslan af» «vaa

aheoluut lgdehjk alleen door > liet leven gent Maar de één stond

op het oogenblik dat hg zich van dat nieuwe leven bewust werd. minder

ver afgedoold op den weg van sonde, dan de ander. En dit nu was

zgn doen, maar alleen vracht van de gemeens gratie <1 tan hem
gewrocht had.

i •••se gemeene gratie nu kan ons toekomen eerst ma onze geboorte,

reeds in onse geboorte, of zelfs reeds van ver achter onse geboorte; en

juist op -lit taaiêtê geval komt i ian, overmits de gsslschf—msn

hang eerst door deze. reeds vóór de geboorte werkende, gemeene gratie

SBjSJ II t <.. n;i.|. \. rl...n.l U-t.-.-k.-n,- Sj|sjHj| Al- SSB BJêfjSJBjl t#»r wen-ld

geboren is, valt in hem te onderscheiden tnsschen datgene wat hg als

wezen van zgn God ontving, en tusschen datgene wat hij als lid van ons

menschelyk geslacht voor en door dat geslacht zich sag toekomen,

onderscheid spreekt duidelijk de twee stukken der Gereformeerde Beh>

dems: ten eerste dat ons ik, onse persoon, niet van onse ouders op ons

overgeërfd, maar rechtstreeks Gods schepping is, én ten andere dat onse

aldus reiti uit Gods hand voortgekomen persoonlijkheid krachtens den

ssimhsng met ons geelacht, erfschuld beliep en met erfzonde bevlekt werd.

Deze beide leerstukken staan onder ons vast Het eerste is de belijdenis

van het Creatianisme tegenover het Traducianisme dat de Lutherscben

voorstaan Ebt tweede is het leerstuk van onsen saamhang met ons Ver-

bondshoofd Adam. En al is het nu. dat de behjdenis van het Creatianisme,

meest voorgesteld als een inscheppen van een ziel in den reeds gereeden

. vleeschklninp". voor de formuleering der termen, ook op grond der Heilige

••formeerde kerken toch steeds vasthouden: Ons ik, onse persoon

heid is geen vrucht van generatie, maar gave Qadê.

van nu uitgaande moet dieselfde onderscheiding ook toegepast op

hetgeen de gemeens gratie in bet Genadeverbond werkt Die werking kan

namelijk niet daarin worden gezocht dat de ééne mensen anders dan de

andere mensch uit de hand van zgn Schepper is voortgekomen. Wel ont-

kennen we niet dat dit zoo is. Zeer stellig geujken niet alle mensrhen
,

krachtens hun persoon en aanleg, op elkander, maar verschillen se veeleer

i/les. Een fabriek levert bq honderden en hij duizenden geheel gelijke

producten naar vast model af; God nooit Het werk onzes Gods kent het

eenvormige niet Zgns is een „veelvuldige wgsheid." en dies een .veel*
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vormige schepping.'* Maar wat ontkaod en betwist moet worden, ia, dat

door rschil in de schepping omer persoonlijkheid, de één vatbaar.

de ander onvatbaar voor zaligheid zou zijn Wit dit toch stelde, zou

hiermee alle mogelijkheid van schuld SB van zedelgke verantwoord* 1

beid wegnemen. De mensen als mensen, Mijft <*>k waar l> redbaar,

en bei persoonlijk verschil rnssrhon mensen en mensen voonooveel dit

aan onze scheppim: uit Gods hand hangt, brengt hierin geen de minste

verandering. Staat het nu desniettemin vast, dat er reed»» l>ij bol geboren

worden, een zeer sterk verschil kan bestaan, en gemeenhjk bestaat, tos*

schen de praedispositie van den één en van den ander, roet het oog op

zyn latere bekeering, zoo resjl fa rschil uitsluitend te

klaren is, uit hetgeen zulk een mensen niet van God, maar nit *ijn ge-

•lacht ontving, en kan de werk r gemeene grati.-. < 1 •- hier plaats

griji ii zijn persoonlijkheid ais zoodanig gezocht worden, maar moet

uisluitend gezocht in den plooi, als we het zoo mogen uitdrukken, die

injn geboorte uit die en die ouders, uit dat en dat geslacht aan zijn per-

isid gaf.

En zulks wel met deze vaste beperking, dat het verschil niet kan schuil*

en verschillende betrekking tot Adam, want onze erfschuM uit ons

i»ondsboofd is voor allen gelijk, maar te zoek die latere wijzi-

ging, die de afkomst en de geboorte uit een bepaald geslacht en uit be-

paalde ouders san dese (lersoonlgkheid gaf. Voor wat onze afkomst mi

Adam betreft, moei bei voor allen er lijk staan, omdat de gemeene gratie

niet kan beginnen dan na den val. Maar zoodra de gemeene gratie op-

tre«' rschil dan ook; en al gaan we slechts tot op Noach

terug, dan maakt het voor een iegelijk onzer reeds verschil, of we onze

sfkomst hebben uit Sein. uit Japhet of uit Chain. Persoonlijk moge dit

met meer zijn na te gaan, maar op zichzelf is bet verschil onloorhenbear.

Sems kinderen hadden reeds omdat se uit Sem sproten, iets voor, Chams

scheid beeft zich van geslicht tot geslacht voortgeplant; eenvoudig w$l de

king der gemwsnr gratie sterker was in het geslacht van Sem, dan m
de nslnnbftsn dei < iiauuct.n

Konden we nu by *-lk kmd des roenschon dat ton leven kwam. van

geslacht op geslacht teruggaande, het .boek zgner geslachten

Senessi het noemt, tol op EfsooTsi iobos ssjsjsAnlssj, sj b| rik gssJnonl

ie al dan niet ten leven verkoren was geweest, zoo zou ganseh

iderbaar de Voorzienige zorge «l voor sgn verkorenen. door al

den bop der teSSSCbtOfl bOsB, uitUink.n Maar dat kuiin-n w. in. t Het
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vier geslachten weten, wie el dan niet fa i>ekeerd werd. Verreweg

de meesten kunnen zelfs dat niet De overgroote mum weet alleen van

vader en grootvader. Wat daarachter ligt schuilt meest in het duister

is sóó zwevend en onzeker, dat het geen houvast biedt Maar ook al wi

daardoor de blik op bet Voorzienige werk Gods, i r onze geboorte

veelal verduist« is sóóveel voor bijna allen duid»

hun voorgeslachten I
• rke Gods behoorden, en de heilige Doo|»

in het verleden van bun geslacht terugging; da' kringen van hun

ouders de vreese des Hoeren gekend was; en meest ook, dut m bet ge*

slacht dat daar achter ligt zijns Naams gedachtenis bestot

.

i wijzigt

bet type van een geslacht Gelijk nog onlangs uit de Minahassa werd

medegedeeld, boe de Christeninlandere in het derde geslacht een geheel

ander en veel hooger menseheujk type vertoonen, zoo staat bet vast, dat

achter ons die geslachten, waarin de vreese des Hoeren, als we zoo zeggen

Msjsn, iooi ••••il reeks ra gpsisehteii een ftasJHag 1 irss, wfsjsjii

neigingen, een gewgzigden zin, een mindere uitbotting van sonde, en

gerechtigheid ook niet atavistisch byna, in onbekeerde geslachten uitkwame,

maar brj dese geslachten staat er dan gem< •

11 trots tegenover of een afdrijven in week tnenschelgk g«

de teederder, ernstiger, ootmoediger gemoedsgesteldheid gemeenlijk alleen

het eigendom werd van die andere familien, door wier geslacht een heilige

verkiezing*!rjn liep.

Krachtens den ssmenhsng nu van e»el en lichaam, en i <ler

krachtens den onberekenbaren invloed der gewoonte, f alk een

gewijzigde levensvorm dan ii ,-esUchten vast. De geheele mensche-

lijke verschgning ondergaat in mlke familien zekere wijzigin er

dan weer een kind in zulk een geslacht geboren wordt, is de uitwerking

van deze veredeling in den regel ook aan zulk een kind te bespeuren

een tweede geslacht is dit eigenaardige nog versterkt en gaat m
weer versterkten vorm op het derde geslacht over. Zoo gaat bet voort en

voort De werking der gemeene gratie op het ééne geslacht werk

bet komende geslacht en gaat straks weer versterkt over op h<

dat huwelijken met andere familien hier vaak storend inwer-

ken, alsook dat persoonlijke ongerechtigheden dat werk der gemeene gratie

Ie gedachten niet telden breken, ge zult daarom het oog voor dit werk

Gods, dat atavistisch door de geslachten gaat met sluiten.

Als binnen den kring van het Genadeverbond zachter neigingen uit*

komen, de hartstocht, n ponder hl woeden, veel schrikk

en weldadiger levensvorm postvat dan ligt dit voorzeker óók aan d«

voeding, aan den levenskring, san den invloed der kerk en zoove*

maar toch sou het ondiep en oppervlakkig, en met heel de Openbaring



ii strijd zijn. bij doen na de geboorte komeodeo invloed te

en staan. Bexrx Ie •oude der raderen aan de kinderen M ">

•Ie geslacht en doet II .'Uladigheid aan duizenden onder de

nakomelingen van wie Hem liefhebben, dan moet tot ts en aehUr

geboorte worden teruggegaan ; dan moet erkend dat de geboorte in bet

Genadeverltond nog altoos m < en meen $ade rekent, en moet eere

gegeven aan de Voonienige xorge van God voor zjjn uitverkorenen, die

>t int <le gedachten terugloopt.

XXI \.

De gemeene gratie in ome opvoeding.
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heb De liefgehad." Gemeene gratie beteek it: aan vorkoren

en niet verkoren personen gemeen. Hiermede hangt ten tweede eaam.

door dezelfde bediening, waardoor ooa een geaeenn gratie toekomt, on»

ook kan toekomen een gemeene diegreMe, ala we onaaoo mogen ken.

Herkomst en geboorte kan in ons voordeel, maar kan ook in ons nadeel

zgn. Er kan een genade, maar er kan ook een ongenode in liggen.
'

een der uitnemendste mannen, die God als Richter over Israël verwekte,

leien we, dat hg een .hoerenkind** was, en in de

den Christus stuiten we op Tnamar, Rachab en Bathseba. Zoo kan

deselfde levensverhouding voertuig van gemeene gratie, maar ook voer

van verdervenden invloed zgn, en het laatste kan aan verkorenen en

korenen even punten zgn als de gratie. En in de derde plaats valt I

aan te merken, dat de gemeene gratie evenals de gemeene ongenade soowel

prikkel ten verderve als instrument ten goede kan zgn. Ijiat God zgn

verkorenen geboren worden uit een goddeloos geslacht en mt boose ouders,

dan werkt de prikkel der tegenstelling, die uit diepe zonde

bekeering h omgekeerd wordt een die den nek verhardt, geboren

in een vroom geslacht, dan wordt hem ge van der jeugd af een

laffe spgze, waarvan hij walgt By een kim) mt geloovigen huize.

slotte den Heere verwierp, valt de opscherping tot bekeering l

weet er alles van, en uw beste woorden missen op hem hun invloed

Deze drie saamgenomen kunt ge dus zeggen, dat de gemeene gratie hieraan

steeds te herkennen is, dat ze 1*. gemeen kan zgn aan verkorenen en

verkorenen; 2*. dat ze werkt door een instm i zoowel ten

goede als ten kwade kan strekken ; en 3*. dat kwaad en goed beide middel

m Gods hand kan zgn, zoowel om te zegenen, als om te verharden.

Diezelfde kenteekenen houden dan ook stand bij het tweede stuk der

gemeene gratie waaraan we thans toekomen. Na herkomst en geboorte

volgen opvoeding en omgeving. Hoe hard het ook schgne, ook deze beide

werken, althans aanvankelijk, op zulk een wgze op het kind, dat het \

er zelf niets aan doen kan, en het is God, die ook dit aldus heeft

•
I

Adam op eenmaal volwassen schiep, had Hij ook elk menschenk

wassnn in bet leven kunnen doen ingaan; natuurlijk niet als kind van

ouders, maar als nieuw gesenapen meosoh. Of ook, gelijk God

Adam schiep, maar zoo dat ook zij aanstonds volwassen was, zoo

die/ «1 ook daarna uit het voorafgaande geslacht het daarnavolgende

in volwassen personen kunnen doen uitkomen. Alsdan zou elk nieuw ge-

schapen mensen aanstonds zelf zgn positie hebben kunnen bepalen, en

opvoeding sou er niet geweest zgn. Aldus echter heeft God het niet ge v.
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ilil •«•tl heel andere wyze van voortbrenging. Niet als

v assen persoon, maar als hulpeloos wicht zoo de mensen voortaan ter

wereld kon* • rel.J komen geteeld en gebaard door vader en moeder,

en daardoor in de eerste levensjaren geheel van vader en moeder afhan-

l «Tst sou het kind des menseben «elf een deel van de moeder

tyn. haar vleescb en bloed, in haar weien schuilende. Daarna zou het

isar om aan de moederborst gevoed en op den moederschoot

gedragen te worden En zoo eerst zou het kind des menseben, met zeer

langzame overgangen, allengs Offtoessz t..t islIssBBSsj^esi, on ssz *l«»tt.-

vader en moeder te verin •• huwen, en alsnu zelf eemelM»

es te vernieuwen, als waaruit hij ssU -.••l»oren was.

rts bad God de Hoen- het kmd des menseben aldus kunnen scheppen

toen geboren worden, dat de eerste levensjaren geen invloeden

ondergaan, en peen bhjvende indrukken /i.h had kunnen opnemen.

In dat geval zou de mensen wel ziju eerste levensjaren in staat van afhan*

bben doorgebracht, maar dat zou niet l>esli*sen over zgn toe-

opleidingsjaren dan 1 hebben als in penant-

-M-rden Maat Maar <-.k dal he.-ft God fts Bt*N wM gtwM lute.-eiide.-l.

laat den mensch geboren worden met een hart als was zoo week en

zacht. Het jonge kind is voor indrukken uiterst gevoelig. Wat men met

•toedermelk indrinkt, of wat ons, geüjk bet volk zegt, met den paplepel

ngegoteii I- lijft ons vaak heel ons leven bij en op heel ons leven

nawerken. Als kindeken stonden we daar machteloos tegenover. We wisten

zelfs niet wst roet ons gebeurde. We werden bewerkt zonder het zelf te

ten. We ondergingen invloeden, die misschien ons leven zonden be-

heersenen, en waaronder we toch volmaakt li/delïk verkeerden Dit i*.

waarom het niet uitgesproken, voor ons gevoel iets ontzettende, en het

laar »en hegt lat een die straks den nek verhardt, er

: netel en goddek»ohjk op stoft, dat bet niet zgn scliuld. maar Gods

doen is, dat hij zoo slecht werd. En al weten wg beter, en al bebjdt Gods

Ie oorzaak niet in Gei hict. maar da» de sonde ook bj

;uii*chen ssamhang van geslacht op geslacht oversloop, het harde

. tt.imu vaststaan, dat de opvoeding aan niet wiinigan ten

laats van ten zegen zs geweest . Men kan zalm verder gaan en

•eggen «lat. zoo de opvoeding, zonder na slecht te zoo. toch in een ver-

keerd spoor wordt geleid, een geheel volk er door ken verzinken en

aarden. Ook ten onzent kerft dit gevaar bestaan, en het is alloen aai.

rgie der vrye school te denken, d eens kwaad althans ten deele

is, en ook voor de toekomst met hoop on goed gevolg kan worden
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Is «l.t nu soo, dan ligt ook hier de «gemeens gratie" toot het grijpen.

il onderscheid, er ie tegenstelling Ia bet machtig werk der opvo« •

liet ge nobele krachten ten goede, maar ook eftiadolHkn invloeden ten

kwade werken. Ge net dat op aDe manier. Wie geboren werd onder een

rolk, dat bet volksonderwjJH ten goede geregeld ha< i Al ir

van dit goede; maar ook wie geboren werd onder een volk dat zyn volks*

onderwys verdorven had, stond bloot aan schadelgken invloed. Gehore i

een kring, die de kinderkem naar de kinderkamer pleegt te verbannen,

opdat moeder rust en vader geen last sou hebben, was uw eerste vorming

overgelaten aan gehuurde sorg, die echadehjk kon zgn, en die in elk geval

irlyke banden niet aantrok. Daarentegen geboren in een ki

waarin het regel is. dst de moeder seraf moeder en pas daarna regentetee

van haar huishouding is, hebt ge van jonge af de koestering orearen

der moederlijk* liefde, en zyn de natuurlijke banden bij u aangetrokken.

En daarby komt dan al het verschil in opvoeding, dat mi het persoonlijke

ui «Ie gesteldheid van ouders of voogden voortvloeit Ouders die bet best,

en ouders d naar sóó zoo met elkander vinden konden. Ouders in

staat en bij machte, om aan uw opvoeding den vollen eisch te geven

die door kleinheid van inkomen i oassoadea moesten, wat hun hart

wenecht en hun m/irht noodig voor u keurde. Ouden met begrip van

opvoeding, met opvoedend beleid en krachtigen opvoeding**, •Iers

/.wak van karakter, meer afdreven op hun gevoel, en met geen uitkomst

rekenden. Ouders self boog staande, en u alxoo een steun biedende, waar-

langs ge u kondt opwelken, of • -miers die u kwalyk steunen I

omdat se veeleer relven steun behoefden. Ouders, om er dit nog br

voegen, met fijn en nauw gevoel van verantwoor

in uien ook hun kinderen gedoopt zjjn, ofte wel ouders, den Doop hm
kinderen nauweujks tellend, en meer hechtend aan het oordeel van vrienden

of geboren, dan aan het oordeel Gods, nu reeds in de connotatie, en straks

in zyii vierschaar.

• lnu. onder alle dese verhoudingen is het slappe, boose en verkeerde

uit de natuur, en wat staalt, sterkt, en verheft en opbouwt, vr

gemeene gratie, waardoor het verderf m dl natuur oneer ouden ge-

werd. Zgn u nu de snoeren gevallen in een oud» -o bedoelen,

dat u ten zegen was, en is de inwerking daarvan op uw eigen vorming

merkbaar; ja, beeft dese invloed ten goede u, we zeggen uw
wedergeboorte (dis toch is absoluut Oodes), maar nHwmkuu uwer

bekeering gesteund, dan is ook in dit deafdettjke wezen uwer opvoeding

u een gifte van Gods erbarming, een geschenk zyner goedertierenheid, een

•• teug uit den beker zgner gemeene gratie toebeechikt. Waaroni

goede u wel, en aan een ander van gelgke beweging, niet alzoo gev

werd, is ook h «doorgrond*
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bet feit iel f hierdoor niet te niet gedaan. Niet alleen in herkomst

en geboorte, maar evenzoo in een niet alleen vrome, maar ook verstandige,

ahujdige en dep-

gratie openbaar. I)e vraag, hoe de enkel témimde werking der

gratie uit ome verdorven natuur dit goede kan doen opkomen, laten we

meten, om die straks bij de inwerking van de gemeens gratie op den

„nieuwen mensrh" te bespreken. Op dit pas van onsen weg volstaan we
met de aanwijzing, flat wie van kindsbeen af onder godvruchtige, ernstige,

weldoordachte leiding mocht opgroeien, reeds daarin een tegen van tgn

ontving, en dat deze tegen, ook al ondersteunt die later uw bekeering,

nochtans niet tot de particuliere, maar wel terdege tot de gemeene genade

bene» •* naar dat vaste kenteeken, dat ook een broeder of

die niet tot bekeering komt, met o in betnelftk voorrecht deelde.

inden we in de tweede plaats de omgeving,

waarin we van kind man werden. Scherp, dit geven we toe, is de grenslijn

hier evenmin bloot te leggen ais de grenslijn tnsrhon htrkomtt en geboorte

Immers ome ouders behooren «elven tot onze omgeving, en vormen voor

menig eerstgeboren kind vaak meerdere jaren lang schier zgn eenige om-

geving; maar toch opvoeding enomgeving zijn twee verschillende begrippen,

opvoeding oefent een gewilden, opsettehjk bedoelden invloed, de om-

geving oefent haar invloed onwUlekeur is hetzelfde verschil als

tiissfhnii de uitwerking die de schaaf, en die de invloed van de Ineki op

: beeft Wie hout schaaft bedoelt opzettelijk iets van bet hout af

••men. Vandaar ons woord: beschaving. Ook dt lucht daarentegen kan

a, en het doen verweren of vermolmen

;

«heel andere. Daar zit noch wil nnrh

Luiten vader of moeder ook in oom
die er zich op toeleggen, om op

ij dan ten goede, in te werken,

Waleden, of bezoekers, zich hierop

«eeeVng, en werken niet langer «alleen

net op de wet der mmbooimng, die in

tomen waar. dat de werking van den

jool vm<lt in de alerhrikkende werking.

•I<l in ons wakker roept, toch

h de werking der lucht

! teling achter. Want wel

breeder»* omgeving mak pe

al» broeder of zuster of ai

••ggen, nemen se deel aan

ui ome omgeving te vet

gent ongemerkt naar on» uit

• »ii/« natuur

ui M
njaj •

waarin • int eet

Al is net toch voli

meest een tegenpo

•ym|iatiek voorn*

en die oahuwende kracht hier op

erste kinderjaren werkt die nabootsende neiging sterk.

>et men na: wat men boort, praat men na: wat men

it men over. Btjna alle kinderspel rast op
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giosdtlag Juist omdat het kind nog geen eigen leven heeft, bootst bet

bet leren ven sgn ongering na. Gelipt een spiegel de beelden die voor liet

Ju eamfefMB, in. t werkdbji hm inbeeennl pnafgesjk, noeekssiejjebl

zich in bet kinderleven net reeele leven der ouders at Ouders, die ook

de zorgvuldigste opvoeding, miei op de ongering van hun kinderen letten,

braken dan ook vaak met de eene band af, wat se net de andere op»

bouwden. Zelfs wie verkeerde familieleden, omdat se familie zyn, te enge*

dwongen in de omgeving van sgn kinderen toelaat, heelt net zich sel

wgten, als straks de schadelijke gevolgen uitkomen. Doch ook al beeft

men de enigeving van zijn kinderen tot op zekere hoogte in de ha

beeft men del neoH geheel. Broeders en snaters moeten aaamleven en

ndnsejsjroesn, ea nMb et Invloed rm broeden ei neeera, \.-.rai van es

• •'!.i. i . gp di fonjen bi i enen pool Voorn ii m.t t itkenen

aan den invloed van wie in onze woning als dienstboden optreden, al

ut waar van dienstboden wel iets meer dengenen

geschiedt on leren gedacht worden. Buiten onze omgeving in engeren

sin om, valt ook te rekenen met de omgeving van familieleden, van vrienden,

van kennissen, van werkvolk op den winkel, en zooveel neer. Voorts is

vooral van gewicht, de omgeving die een kind zich zelf kiest, onder

de jongens en meisjes net wie het omgaat, met zyn schoatneJtken en

speelgenooten. En eindelyk kom- a omgeving zeker niet het minst

in aanmerking, de omgeving van de kerk waartoe bet kind door zijn doop

behoort Van alle dese samenstellende doelen van sgn omgeving, geat

bet kind invloed uit ; een invloed soms zoo sterk, dat niet zelden de vrucht

der opvoeding er geheel door gewgzigd w<

Ook hier nu geldt net, dat alle dese invloeden, die van dese

scheiden personen uit onse omgeving op ons uitgaan, zoowel ten goede ab

ten kwade kunnen werken. Er zijn oudere snaters en broeders die de

jongere zegenen, er sgn er die se verderven. Er sgn familieleden die bet

kind goed, er sgn er die net kind kwaad doen. Vrienden, kennissen, en

ook dienstboden kunnen ons opheffen, maar ook verlagen. Kameraden en

speelmakkers kunnen ons van bet kwade aftrekken, maar ook neer bet

boose lokken. En ook de kerk waartoe we bebooren, kan bet beuV
ons ondermijnen, of ook bet heilige in ons sterken. Het is steeds de moge-

lijkheid van een tweeledige uitwerking, die ons doet zinken of ons opheft

Is bet nu dat uw lot viel in een omgeving, die op alle manier invloed ten

goede op u uitoefende, om n tot ernst te stemmen, u sin voor bet heilige

te geven, degehjkheid van karakter in u aan te kweeken, en uw geest te

richten op wat liefelijk is en wél luidt, dan is u hierin een ongemeen
peel nesreehi sssehonkni m del boem ne nnêj ander, <h.- bM /.ijh
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omgeving allerlei gif inzoog, door die omgeving verslapt werd in zgn a>

ijk we* ; ju «iilijke, lage natuur er door voelde prikkelen. En
wie nagaat hoe één enkel verkeerd persoon in oom omgeving voor om
de duivel kan worden, die het bonze in ona tot ontwikkeling brengt, die

aal hoog met ona de genade onaes Gods roemen, aoo we voor deae •

dar verzoeking in onse omgeving werden bewaard. Waarom dit over i

anders haachoren word, vaK \.M. r .»ii> m . t t. ojaana»; .lat ejejaaJi

mze herkomat en bg onze opvoeding het ondoorgrondelijk mysterie

van Goda vrijmacht. Maar een iegelgk, die dankend roemen mag, dat van

labean af ook zgn omgeving ten goede op hem gewerkt heeft, kan

ui niet andera aieo dan een aeer uitnemende pA van Qodi gaaaMM
gratie, waardoor straks, ook bg en in de bekeering, de vrucht aoo rijk kan

ook hier ia er geen t wyfel, of deae gift van Goda goedertierenheid

behoort wel terdege tot de gemeene gratie, en niet tot de particuliere

genade. Immers ook hier is het vaste kenteeken ; want broedera of zusters

lezelfde omgeving met ona opgroeiden, en dus hetzelfde voorrecht

genoten, kunnen toch eindigen met den nek te verharden en te kiezen

tegen dan Heer»-

i moet deae beschikking van onzen God over ona nog onder een

r oogpunt worden beschouw. i Niet alleen toch dat hetgeen waarop

wezen vrucht der gemeene gratie ia, maar het is tevens &etf gemeene
gratie Wat we Imnnede bedoelen ia dit II. -t is niet alleen een vn

van de gemeene gratie die God in anderen werkte, maar het ia tevens bet

waardoor de gemeene gratie in onszelven werkt. De zielkundige

werking der gemeene gratie ia in Goda Woord niet voor ona ontleed. Hoe

len mensen toegaat, ala God de drift der zonde, die jaagt naar de

tnding der boosheid, stuit en in haar werking verzwakt en tegenhoudt,

nen we alechte bg benadering gissen. Maar aoo uiterst moeilyk als net

r ona ia, om ona van deae verborgen werking, die God in ona hart

••en heidere voorstelling te maken, wat we aeer goed begrg|M n

tien, is dat God om de ontwikkeling der zonde in ona togen te gaan,

en tiaer ala we aoo zeggen mogen, torug te dringen, invloeden gebr

die van buiten op ona werken Het vuur kan gevoed, en dus verst-

worden door brandbare «tof, die ge er meé in aanraking brengt maar het

kan ook getemperd worden door onthouding van auurstof en brandstol

eelfa gebluscht worden door wator of stikstof. Niets geeft u hier dan ook

een aoo duidelgk beeld ala hetgeen ge waarneemt bèj een ernatigan brand.

Earat slaat de vlam uit. maar oV de vlam ttitfebhaseht. Intuaschen

laarotn het vuur nog volatrekt niet vernietigd. Onder de met water

gedrenkte oppervlakte gloeit en smeult de brandend» maeaa nog alti/i
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on moei er weer water op gespoten. En al naar gelang er weer m
«tof bg komt of de zuurstof van <i r Tan geweerd wordt, vlamt

het vuur op of smeult het alleen inwendig. En 100 nu ook ia het met on»

hart. Di vuurgloed der tonde zit en slaat uit ingehouden,

al naar gelang van hetgeen ome omgeving er op werken doet Ia dat

stikstof, dan wordt de sonde onderdrukt; is dat zuurstof; dan vlamt de

sonde in ons weer op. En juist naarmate net eene of het andere plaats

grgpt, werkl fan ons. •>ƒ werkt met de gemeene gratie. Geheel afgescheiden

ook van de mystieke werking in ons hart, die de voleinding der zonde

tegenhoudt, werkt de gemeene gratie ook door de uitwendige invloeden,

die uit herkomst en geboorte, uit opvoeding en omgeving ons toekomen;

en mag hol n zoo zgn, dat deze gezamenlijke invloeden op uw persoon

ten goede werkten, dan hebt ge ook in alle deze dingen middelen te zien,

waarvan Qod »m de zonde in u ten onder te bonden.

middelen zgn dan de vrucht van de gemeene gratie die in u voorouders,

ouders en omgeving werkte, maar tevens zgn ze zelve de instrumenten,

waarvan God zich bedient, om door gemeene gratie de zonde te stii

rii t.- t.-nnnm in u.

Beroep ea Leren*!..».

10: 1H

De graad van kracht, waarmede onze zondige natuur de zonde bg ons

tot uiting brengt, hangt dan, gehjk we zagen, tot op zekere hoogte af

1*. van onze herkomet uit bet vaderlijk en moederlijk geslacht, 2*. van

onze geboorte uit die en die bepaalde ouders, 3*. van onze opvoe

4*. van de omgeving, waarin we zijn opgegroeid van kind tot man. Thans

voegen we hieraan toe ons beroep en ons lot. Niet natuurlijk om doos

beide factoren van onze persoonsvorming bij net licht van Gods bgzondere

Voorzienigheid te beschouwen, maar ten einde te doen uitkomen, hoe ook

beroep en lot vaak middelen zgn waarvan God zich bedient, om de door-

werking van bet zondegif in ons te temperen. Alleen door die tempering•• »/,'>
De keuze van zgn beroep staat volstrtk n ieders eigen macht, en
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£00 weinig, dat Telen ach zelf* uitweiden, pee» Goddelgk beroep te

hebben niet al; iets wat met tuune geldt van jonge mannen mnder vaste

aanstelling, van renteniers, van |epnMtonuuatifa asssaanm, m «bb aaga-

de vrouwen. Bb ui zekeren zin moet erkend, dat in al zulken levens-

staat bet levensberoep nog met, of niet meer, vast begrensd is. Onder
beroep in engeren sin verstaat men eene dsgelgks wederkeerende verbon-

ésnheid lal het verricht— raa sa sfteü, dal aarieM k bb saa baftaU
doel. Aanstelling is geen vereischte. Een winkelier ontving van niemand

tig, en weet toch zeer wel, dat hij een vast beroep, met aange-

wezen doel. en telkens wederkeerenden arbeid heeft In de mensen*

samenleving moet eiken dag een onmetelijke massa arbeids verricht worden

allerlei aard. Die massa arbeids verdeelt zich onder hen die er m
sssmlcvea, en in dat deel arbeids dat óns hieruit is aangewezen, vinden

ons beroep; en alleen de gewoonte heeft, hoezeer ook ten onrechte,

liet spraakgebruik toe gebracht om de kmieijfke saatnJeving, en

ook den limslijken arbeid, hierbij «iel in rekening te brengen. Een win-

r beeft zgn huisgezin én zyn beroep. «i. L zgn winkel. Een naai»

een enkelen dag op naaien in een gezin is, wordt geacht een beroep

te oefenen. Maar de huismoeder, die in dat zelfde gezin eiken dag

's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig is, heeft naar dat foutieve

spraakgebruik, zulk een beroep Biet Iteze engere opvatting heeft haar

oorzaak in tweeërlei. Ten eerste hierin dat men bg beroep meer aan den

mam dan aan de «rosse denkt . sa ten andere dat men bg beroep denkt

aan iets waardoor men zgn brood verdient, of waarin men zgn bestaan

I och ligt in het begrip van beroep noch het een noch bet ander.

weduwe kan evengoed san het hoofd van een winkel of kleine fabriek

staan, als dit vroeger baar man deed; en al zgn er achrgvers en kunste-

naars die met hun werken niet alleen niets verdienden, maar soms nog

schade leden, toch konden se daarom teer wel zgn: achrgvers of kunste-

naar* ros beroep

heel net mensehelgk leven sis zoodanig overziende, en niemand uit

teade, nebben we dus volle recht, om te dezer plaatse onder beroep

alle geregelde bezigheid te verstaan, waaraan we dsgsKjka oase kracht ea

onzen tijd te wgden hebben ; en in dien sin na is niemand sowsW beroep,

ea ia het juist aan font van zoo velen dat se hun beroep niet inzien

doe nu maar niets, want ik wacht op een betrekkin*: .Ik doe au niets

meer. want ik heb mgn peneioen
M

. .Ik heb niets uit te voeren, want ik

leef van nüja rente" .Ik heb niets te doen, waat ik leef nog bg vader

- zgn sitegader uitingen van genus san roeping ea san plicht*-

beest Km ieder moet werken; moet werken eiken dag; moet werken

Biet alle kracht; hetzjj tot verbooging van eigen peraoonlgke waarde,

hetsg om andereu bg te staan, hetzij eaa anderer verwaariooade belangen
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daan bleef, dat toch op afdoening wachtte, kan het niet genoeg betreuren,

dat door ioo veler nietsdoen van eiken morgen tot eiken een

ongelooflijke schat van menachenjke levenskracht teloor gaat. In het onder-

havig verband van ons beroep sprekende, verstaan we daaronder derhalve

olie geregelde bangheid, waaraan we dagelyks onsen tgd on onze kracht

te vrijden nebben, b vaste betrekking, met of tonder loon,

buitenshuis of in den huielgkeu kring.

DM beroep nu is teer uiteenloopend van aard, en voor allerlei soort

van menseben geheel verschillend, maar oefent juist door dat sterke onder*

scheid op elks persoonsvorming een ioo sterken invloed n zoo

waar, dat. in bet groot genomen, de hoofdberoepen zelfs op de uitwendige

Mtng van den mensen hun stempel afdrukken. Onder een gezelschap

dat saam op een boot reist, herkent ge, ook zonder iemand per*.

kennen, al spoedig wie de predikant, wie de notaris, wie de dokter, wie

de schoolmeester, wie de winkelier van hei dorp is. Ook al dragen allen

een gewone burgerkJeeding, toch verraadt uitdrukking van net gelaat,

wyze van optreden, manier van spreken en houding, al spoedig met wien

ge te doen hebt Aan zulk een beroep is nu gemeenlijk ook een mdêljfkê

Moetxengt. hvk «-.k /ijn e^sasnnhg lehfld tegen allerld aantel bitdi

Een winkeli- moet heel den langen heven dag ia zgn winkel bujven;

de verleiding om veel uit te gaan, en in de gciligml om te dolen, bestaat

dus voor hem niet Daarentegen is het achtste gebod gedurig worstelend

met zgn consciéntie. — Een predikant wordt door zgn beroep met afge-

leid van de uitwendige godsdienstvormen ; integendeel, zijn beroep roept

hem telkens naar het vrome terrein; maar omgekeerd ligt het gevaar

voor Farizelsme op zgn weg. Een naaister die uit naaien gaat kent minder

dan een dochter in den huize de verleiding tot verbeuzelen van haar

maar haar gaan van huis in huis stelt haar aan het gevaar bloot van

achterklap en misbruik van vertrouwen. En zoo kan van ieder beroep

gezegd, dat bet ééne beroep meer, het andere minder, zekere verleiding

tot zonde, en zekere beschutting tegen sonde met zich brengt Qemoonlrjk

beeft dit nu de uitwerking, dat een ieder scherp gekant staat tegen de

sonde waartegen zgn beroep beveiliging aanbiedt en daarentegen lichter

telt de sonde die zgn beroep smskelgk maakt Toch moest het omgekeerd

weien. Juist tegen die sonde, waartoe ons beroep zekere verleiding met

zich brengt moesten we ons dubbel scherp wapenen, en eer ten opzichte

van zonde waaraan we door ons beroep minder bloot staan, toegeeflgk

wezen. Maar hoe dit ook * blijft het nat ook ons beroep, en da



geen geringe mate, inwerkt op ome sesTsJfse vorming, au nog buiten

/iilik'jn.ik. -ii. ii- genade génonMa
Ook die verdeeling van bet beroep onder raenechen is nu in God* band.

Dat David eerst barder van beroep ia, en daarna bet beroep Tan koning

ontvangt, ia Ooda bestel. Verwarring voor ons besef komt daarin alleen,

wanneer bet een beroep geldt, dat we relven te kiezen badden. .Wat zal

ik worden?" ia de groote levensvraag, die eiken jongen bezig noodt en

hei ooderhart vaak met kommer ven- uit Kn al ia bet dat bet jonge meisje

dsse vraag minder openhjk stelt, ook voor haar toch hangt aan die vraag

terdege haar toekomst En ook later nog, als men in het ambt ge-

treden ia, keert die zeilde vraag weder, zoo dikwijls men voor de keoze

staat, om óf te blijven waar men ia, óf van standplaats te veranderen.

Dan kiezen wij, en vergeten om die keuze, dat bet toch God is, die over

sas beschikt. Die tegenstelling tusschen onze keuze en Gods bestel kunnen

we dan op bet oogenblik zelf niet anders dan in bet gebed te boven

komen; maar als we een tiental jaren verder syn, en terugzien op die

keuze in ons verleden, wordt het toch voor de meesten duidelijk, dat God
soor hen en door ben gekozen heeft Van die waarheid hier uitgaande,

stellen we alzoo, dat het God is, die, als albestierend Koning, ons beroep

voor ons bepaald beeft, en die bepaling van ons beroep ook met oase

ssdsejfse vorming in verband zette. Strekt alzoo ons levensberoep, om ons

op te heffen, om oas verleiding te sparen, om oas prikkels tot wat lieftgk

is en wél luidt te geven, zoodat de booze vuurgloed der sonde in oase

verdorven natuur eer gedempt, dan aangewakkerd wordt, zoo ia oas beroep

•ods band een middel, om de gemeens gratie, die de sonde stuit in

te doen werken.

net gemeen nu kan dit van rik beroep gezegd worden. Luiheid, zoo

oordeelt de volkswijsheid in haar spreekwoord, luiheid is dêê duieeië oor*

kutmm Juist het beroep nu geeft arbeid, arbeid onder zeker verband,

id dia oas bindt aan zekere orde en regwhnsat Zulke arbeid bant

ledigheid, onderdrukt de willekeur, leert zich onderwerpen aan

tocht des levens, en is sis zoodanig reeds een der machtigst

waarvan God zich bedient, om bet uitbreken dar zonde tegen te

.-angedagen, als er miei gewerkt wordt, sjjn gamisnrtfk dagen van vaal

grover uitspatting, dan dagen vaa garsgeldss disast Terstond na dan val

It aan Adam dan ook de arbeid opgslsgd als etraf. ja, maar als voor-

behoedmiddel tevens Arbeid is het profylactisch middel tegen de haar»

arhappg der zonde ia oas hart Hard werken beneemt vaak den tod om
op sonde te zinnen, en soa soads te denken. Iemand die bat geluk had.

van der jeugd af aan, tot hard werken verplicht te zon, ontving ia dis



voogden en ooderwyzer* m kinderen, papillen of leerlingen, leien

.lummelen en scharrelen", eooele de leeujke woorden voor dit leelgke

nietedoen luiden, en hen niet van meet af aan geregelden arbeid gewennen,

•teen echuldig niet alleen een bet verspelen van de toekomet hunner

kinderen, meer ook een hun sedetijk bederf. De „tucht" waarop de

Spreukendichter gedurig wgst, ia niet het minst de tor) Isa gere-

gelden arbeid, en wie zichselven in hooger sin liefheeft, ad God danken,

als hg niets te doen beeft, maar als hg het druk heeft, want drukke

arbeid is een schild tegen het kwaad

Doch ook afgezien van de «gemeene gratie'' die in den arbeid van alle

beroep als zoodanig schuilt, ligt ook in bijzondere beroepen soms een

t.mtengewone gemeene gratie, waarvoor we onsen God, soo ze ons te »»

valt, te danken hebben. In zeer breede klasse der maatschappij is de

vrouw in haar beroep zooveel meer beveiligd dan de man. Neem een

opperman, die eiken morgen als nsuwujks het h. -!« aan den hemel staat,

sgn deur uit moet, heel den dag steeoen op een hoopje stapelt, en se op

sgn schouders beurt, en naar den metselaar opdraagt, om eerst 's avonds

laat, als de dag doorleefd is, huiswaarts weder te keeren; en vergelijkt

daarmede de vrouw van dien opperman, die stil thuis bleef, geen steenen

van den hoop, maar haar kinderen uit het bed tilde, se wiesen en kleedde

en verzorgde, en met allerlei afwisselenden arbeid bezig was. Wat waren

die steenen niet doodend voor het menschehjk hart, en wat kon dat stille

bezig sgn thuis het hart van die vrouw niet vormen en ontwikkelen. Of

ook van twee broers wordt de één predikant en gaat de ander het leger

of gaat varen op see. Hoeveel heerlgke indrukken uit hooger levens-

sfeer ontving nu niet de één, san wat gelegenheid tot verleiding stond

de ander bloot En zoo zal men heel het leven doorgaande, telkens

vinden, hoe de één in sgn beroep een natuurlijk middel vindt oh te

verlustigen in en bezig te sgn met hooge, heilige, verteedereode dingen,

terwgl de ander in de eentonigheid van sgn stoffelyk beroep dreigt onder

te geen; en evenzoo dat de een door sgn beroep bg braafheid en deugd

gehouden w «ijl de ander juist door sgn beroep aan allerlei oose-

delgke verleiding is blootgest

Ook hier het mysterie! Wat toch is de bewegende oorsaak, dat de één

een soo gelukkige roeping ontving, de ander een soo gevaar

met een verschil dat vaak uitlu-p op sedelgke verheffing voor den één

en op sedelgken ondergang voor den ander. En ook hier antwo<>

niet van sgn heilig doen na hebben wg ons eerbiedig voor

stof te buigen. Maar dit staat dan toch vast, dat wie een gelukkig beroep
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ving, een beroep dat hem opheft en adelt, daarin een1 gunste, een gift

van u)u God hoeft te zien. en dat hij schuldig ia sqn God daarvoor de

offerande van zijn dank te brengen. Dan is het toch dit beroep, dat in

is hand, als een der factoren werkt, om Ego booze verdorven natuur

niet tot haar volle uiting te doen komen, maar integendeel die in baar

uerende boosheid te onderdrukken, te etnüen en te temmen En wie

straks als kind van God, aan zichzelven ontdekt, tot de verlossing door*

breekt, zal er van achteren zjjn God om loven en voor verheerlijken, dat

nfc in 'In /.ijn beroep den tengel aan de boosheid van zijn hart aan*

legde, en hem alzoo voor te diepe zelfverlaging en voor te grove uitspatting

bewaard heeft En dat we ook hier metterdaad voor een factor der ge-

meene graHe staan. I «lijkt overtuigend hieruit, dat ook anderen die teloor

gaan. door God in zulk een zelfde beroep geplaatst werden, en dat zulk

een steunend en verheffend beroep volstrekt niet alleen aan z\jn kinderen

is voorbehouden. Herder te zijn is een beroep dat stellig verheft, en toch

iet alleen David een herder geweest, maar was Nabel het in zijn dagen

evenzeer. Alleen David is door <lit /ijn beroep gesteund en gesterkt, terwjjl

Nabal er door verleid is tot dieper zonde.

heel hetzelfde nu geldt evenzoo van ons lot.

Onder lot verstaan we hierbg én de gelukkiger of minder gelukkige

ie waarin we geplaatst zyn, én de lotgevallen die ons in ons

leven overkomen. Reeds het slgemeene levenslot is onder menechen zoo

geheel verschillend. Geboren te zgn onder de Afridi's, op de glooiingen van

lalagebergte, of in de vlakte van dese lage landen, geeft op I

zelf reeds een geheel andere levensconditie. Ook binnen ons land maakt

. een aanmerkelijk verschil of ge geboren zjjt als bewoner van het

e platteland, of als ingezetene van onze woelige steden In «lie steden

en dorpen zegt het weer o. zoo veel, of ge geboren waart onder de standen

van hooge ontwil nder de lagere standen met hun kommer en

zorgen. Ook de geldeujke positie graaft tnsscben mensen en mensen snik

een diepe klove. Cr zgn gesinnen die van vyf gulden in de week leven

moeten, er sjjn er andere, die over honderd en meer gulden in de week

ue woning met voor teder een eigen vertrek, of enge be-

zing zoodat allen «aam in één vertrek moeten leven, heeft zoo onge-

loomjken invloed op heel ome vorming. En zoo tonden we kunnen voort-

gaan met bet verschil van levensconditie en levenslot in al zgn ontzettende

tegenstellingen te teekenen, om het voelbaar te maken, wat sterke invloed

reeds hierdoor op mensen en mensen voor heel t$n vorming wordt oitge-
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bescheiden deels", zal ook hier wel de lene der hoogste wisheid blijken,

in toorerre én armoede én rijkdom Teel meer verleiding tot zonde met t

brengen den het matige, maar oohneorgdc leren. Doch wat maatetaf ge

hier ook aanlegt, te ontkennen ie niet» dat we ook in one levenslot

in de olgemfiena leveneconditie. een dier machtige factoren toot ons hebben,

die van alle zijden op onze soisfêfre vorming inwerken. De één ie door

zjjn leveneconditie verlaagd of verdierujkt de ander in den band gebonden

.11 op ••«•ii stil en iliMiirilxaani lOffOB güfcht.

En hetzelfde mag gezegd van onna lot«wisselingen of lotgevallen. Hier

kind, dat alleen m huis opgroeit, en als éenig kind bedorven werd;

een ander dat in een broeden kring van broedere en Mieters vroeg

het wgken voor ouderen, bet dienen van anderen, en den eieeh van bet

saamleven leerde. Het ééne kind behield rijn zorgende moeder, tot hij

als volwassen man het huis verliet; het andere heeft nooit zijn moeder

gekend, of haar te vroeg verloren, om ooit haar liefde te kunnen beant-

woorden. En met dat breed verschil van lotgeval gaat het heel het leven

door. Sterk van gestel de één, zwak en ziekelijk de ander. Den een i

karretje, gelijk men zegt, op een zandweg, de ander moet levenslang

tegen den stroom oproeien. Den één gaat alles voor den wind, de ander

Mijft een worstelaar tot den einde toe. Lijden hoopt zich op het hoofd dee

éénen saam, terwijl de ander nooit anders dan op zonnige paden wandelt

Verdriet, smart en rouwe zal bij den één bet hart doen verstijven, somber

stemmen en verbitteren, terwijl de ander vervroolijkt wordt door nooit

eindigenden voorspoed.

En ook hiervan is de invloed op onze zedeljjke vorming zoo ongemsen

groot Niet alsof voorspoed altoos verhief en lijden altoos neerdrukte, of

ook omgekeerd, lijden altoos heiligde en geluk bestendig luchthartig maa

De uitwerking ie even verschillend als er verschil van karakter onder

tnenschen is. Maar invloed heeft'de hrts wisseling teer st<

minst wordt onse persoonlijkheid door al zulke ingrijpende wisselingen van

ons levenslot gevormd en bepaald. Mag bet uu gebeuren, dat u, als k

ren Qod, meoa rom m DebrangÉsj eea M t.-u -i.-.-i vi.-i. «.win toewtsitagi

de beker der vreugde en beurtelings de beker dee ujdene n zóó aan de

lippen werd gezet, dat bet evenwicht, ook waar bet verbroken was. telkens

weer hersteld werd, en lief en leed in juiste eehoone evenredigheid saam-

werkten, om u tot ernst te stemmen, en ren wat laag is en gemeen af

te houden, ja, veeleer tot wat hoog en edel is, op te leiden, dan verheft

uw hart zich, bg den terugblik op dat leven vanzelf in dank en in aan-

bidding tot uwen God en Vader, die u zulk een sterkend en verheffend
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levenslot beschoren had Ook hier toch ligt da verklariog van dit ver»

• rendot alleen in Hem. die het orer u gehaagde, en kant ge het

mysterv »»rgmadeii. dat u zooveel rijk«r dan menig ander zegende;

maar wel roeit ge te sterker aandrang om in dank en lofzeggiog de heide

uws Gods te eeren. die xich in soo achoone evenredigheid naar o toebewoog.

En evenmin ia het twijfelachtig, dat ge ook in uw levensco*dtfte en in -lit

uw levcmuof niet met partir4iliere genade, maar welterdege met gemsene

gratie te doen hadt, want immers het vaste kenteekeu gaat ook hier door,

dat geujke leveoaconditie en gehjk levenslot, als u beschoren werd, ook

aan anderen werd toebedeeld, die xich nochtans tegen dese helde van hun

God verhard hebben.

Hei feit ligt er toe, hoe ontaettend het ons ook schyne. dat de één door

lijn levensconditie en levenslot ia omstandigheden wordt geplaatst, die de

sonde in hem aanwakkeren en de vlam der zonde int zijn hart doen uitslaan,

terwijl de ander verkeerde in omstandigheden, die juist omgekeerd de

sonde in hem ten onder hielden, de verleiding afweerden, en hem prikkels

ten goede boden. Maar even vast staat bet, dat er kinderen Gods zgn, die

opKetrnM'id onder even ossjonstigc esMMsalajhsjMi mm tol Mji mmi
raken, en straks door te sterker reactie tot te dieper bekeeriog kwamen

;

en dat er anderzijds kinderen Gods waren, die, achter het schild der ge-

meene gratie in hun leveoaconditie en levenslot veilig, bgna zonder eenige

grove uitspatting ia zonde den weg des beila betreden mochten. De zedehjke

>r. dis hier ter sprake kwam, ia alzoo geanstins bsiliasand ter zalig»

beid. Hulpmiddel ia ook dese gemeens gratie; nooit iets meer, nooit iets

anders. Maar de uitkomst toont «lan toch. dat verreweg de meeste ge-

het altoos een uitzondering bluft, zoo een verkoren kind van God eerst

door de bange wegen van ontzettende sonde gaat, om straks door reactie

daartegen tot een plotselinge, aaagrypende buk n uring te komen

,

Het is uit dien hoofde soo verkeerd, indien men dezen weg «door

reactie tegen bange uitapattiog in zonde", straks gevolgd door aan hart-

schokkende bekeering aan allen tan regel wil «tellen. Desa weg der reactie

moge ons meer in bat oog springen, en oog wonderbaarder dan de weg
r een zachte koelte de almacht van Gods genade doen uitkomen, toch

ij niet da gewone, noch da maast gekende. De meest gewone en maast

gekende weg onzes Gods in ds tocleidmg dar ztfnen noodt verband mat

de voora%aande werking stynar gimasut gratie. Een gamieni gratie waar-

lat aan de bekeering voorafgaat, da boose natuur

derwjjs breidelt, temt en intoomt, dat geen krachtige reactie fee» opkomen,

ja, dat velen, in hu verleden terugsturende, en in hun vroeger leven
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teruglevend, oog steeds biddeo om hot oogenblik te mogen ontdekken,

waarop hun overgang plaat* groep. Eo deao gsmwat gratie werkt

de Heore op allerlei manier door herkomst on geboorte, door opvoe-

en omgeving, maar ook door beroep en levenslot

EXIl

De geaadenidd*-

W*at b*t la onmof*Ujk. agi«« dl* mm rwtleht gi*M*t
ft, M MMUllBfc l f»T* gMBMkt MOMft, M 4M BfltlifM

«MhMHg MwordM «tfn. m afvmUif vord*a, dl*.

Ik. wod*rom u T«nuM«n tot baimf.
Hm. <:i tok

Thans zijn we toe aan een ingewikkeld vraagstuk, waarover nog steeds

niet het noodige licht is verspreid. Dat herkomst en geboorte, beroep en

levenslot, niet op de wedergeboorte, maar dan toch op den vorm van onze

bekeermg gewichtagen invloed oefenen, mag, na de voorafgaande uiteen-

setting wol ik memmwaóê irotdoji as^gonosssn; oudetwjp ieöW toegeeft;

dat al hetgeen in dese vier factoren werkt, behoort tot het terrein der

„gemeene gratie", en niet tot dat der «particuliere genade". Gaan we
int listenen op deselfnV lijn voort, dan komen we thans te staan voor de

koel endere raag, ik boodojiig m da werking dei dnsgenoonkse sondkio

middelen hebben te beschouwen, voor soover ook deser werking aan de

bekeering voorafgaat, én uitgaat op verkorenen zoowel ais op niet

korenen. In ongelijke mate (dit dient er bggevoegd) maar in wekere mate

dan toch beeft elk kind van God dat eerst op gevorderden Ie.

bewuste bekeering kwam, vóór sjjn bekeering zekeren invloed ondergaan

van de Heilige Schrift, van de Merk van Christus, van de Christel

ideeën en van tot Christus bekoorde personen; en h.

dese inwerkingen en invloeden op zijn persoon, die n es ure sjjner toe-

brenging in Gods hand als nawerkende middelen dienst deden, om hom
tot Jezus te leiden. Ja, de invloed van dese werkingen op de bekeering

was meestal derwjjs overwegend, dal <le moesten schier uitsluitend

dem middelen den vorm hunner bekeering plegen te verklap

Het ligt dan ook voor de hand, dat voor het doorbreken der bekeer

dese soort middelen volstrekt onmisbaar zijn Al trekken we toch alle dese

m. Melen in hun centrum, <L L in aef Woord samen, ieder geeft toe, dat

zonder hei Woord geen bekeering denkbaar is. .Het geloof, als daad
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it uit het gehoor, en bet gehoor ie uit de prediking van het

>rd God*'. Zelfs staat hei Woord hier zoozeer op den voorgrond, dat,

zoo ge .t^brenging. bekeering en heiligmaking", gelgk oudtijds veel ge*

schiedde, onder het ééne wgde begrip ven .wedergeboren worden voor

den hemd" saamvat, ge met volkomen juistheid leggen kunt, dat het

bei boren worden van heel oneen persoon voor den hemel plaats beeft

door hoi Woord. Iets waarbij dan te denken k taluitend aan de

predikatie, meer ook aan de lectuur van het Woord, en niet bet minst

aan al de afgeleide werkingen die in gesprek en levensgewoonte van eet

Woord uitgaan. Nemen we rlMientegon .wedergeboorte" in engeren zin.

ter aanduiding van bet eerste inbrengen van bet nieuwe leven, den zgn

wel bij de etgenlyke wedergeboorte alle invloeden buiten rekening te laten,

maar koeren se te sterker en te beslister bg onze bekooring en bg onsen

maodom in Christus terug, en zelfs in de heidenwereld is elke overgang

< hristus volstrekt onmogelijk, t.n/ij ds prikkel van hei Woord, in wat

vorm ook, voorafgegaan zy. Er moet aanraking met de kerk van Christus,

door haar geschrift, n. haar gerucht, haar leden, of heer misfrionirisssn

geweest zgn, of het komen tot Christus is voor een Heiden ondenkbaar.

Over de wedergeboorte in engeren sin venneten we ons niet ten op»

ite der Heidenen ook meer één woord te zeggen, en het komt ons

voor, dat een iegelyk die zich hierover een oordeel aanmatigt, de grens

van bet geoorloofde overschrijdt. Reeds in de 16* eeuw schreef a Leeco,

de hervormer van onze Nederlandsche kerken in Engeland: .Ik ben niet

zoo wreed van hart, dat ook ik niet soms nujn gedachten laat gaan over

niillioenen en millioenen, die buiten Christus in de Heidenwereld ge-

boren worden." En steeds nebben ernstige Christenen, die zich niet binnen

. enge muren opsloten, ook over dit pgnlgk vraagstuk hun peinzen

n gaan. Als vanself onderscheidde men dan tusschen ds kleine zinder-

kens, die wegsterven zonder ooit tot helder bewustzgn te zgn gekomen,

en tusschen de onderen die den volwassen leeftgd bereikten. Wat nu die

vaasenen betreft, zoo neigden velen er toe. om althans enkele uit-

nemende Heidenen, soosls Plato en Cicero onder dezulken te rekenen, op

i zaligheid men nopen dorst Vso rechtzinnige zgde is hierop echter

steeds gesntwoonl. «lat men tot zulk een uitspraak niet alleen, maar zelfs

ï een gissing alle recht miste, overmits men hierdoor in Ujarirnls

tegenspraak met de Heilige Schrift kwam Bstnigt de Hethge Sc!..

er maar één naam onder den hemel gegeven is waardoor een

kan zalig worden, t. w de naam van Christus Jeans, dan komt hei

niet toe hierop voor Plato of Cicero een uitzondering te maken. Iets wat

te beslister moet worden uitgesproken, omdat sist niinifi deze
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't rie oal nstna tssspsnsj ap km mt in "M- ssjtn Hbójdea boften fa
Christus wegsterveu, en zoowel zijn Godheid als de Verzoening door zijn

ofcuadi itoedi bsjifa isiooolMBd nsjsvafa se. ik ravwrpsjyh kei t.N.n

gesteld. Wy. Christenen, hebben ons stiptelgk aan M \\ houden,

en wiesen elk recht, hierop uitzonderingen te maken Ike uitzonde-

ringen wijzen we dan ook at in het minst niet mt «tunis aan deernis of

mt hardheid van hart, maar overmits we ons eigen geloof ondermanen en

breken souden, bijaldien we, buiten de Schrift om, en in strgd met haar

stellige uitspraken, een fsjewhw weg dee keile als mogelijk stelden,

Maar anders kwam natuurlijk de vraag te staan, als er sprake viel,

van de volwassen Heidenen, maar van de kleine kinderen, die onder

Heidenen, Joden of Mahomedanen seg vóór hun tweede jaar wegsterven.

Op dese is de regel der Schrift, dat alleen wie den naam van Jezus aan-

roept zalig kan worden, niet toepasselijk. Hij /nik een klein wicht tot

ook onder ons van een belijd** van Jeans nog geen schgn of scha'

aanwesiK ffief HOst men dus van tweeen één doen: óf den gestelden

regel miei toepasselijk verklaren, óf wel aüe onze kleine, vroeg weg-

stervende kinderen in de zaligheid (nasssl laatste nu doet niemand

en men geeft grif toe, dat zulke kleine wichtjens ter zaligheid kunnen

ingaan, ook al nebben ze nooit van Jeans geh> nochtans

met ons in sonde ontvangen en geboren, en daarom der verdoemenis

onderworpen, zoo volgt lm nut. dat God dezulken op een voor ons onbe-

grijpelijke wgne moet wederhoren, met het geloouwermogen begiftigen, en

hun deel moet geven aan de heilgoederen van Christus. En op dien grond

uu hl kat, «lat niet weinigen, met name in Amerika, thans neigen en «>

hellen tot de stelling, dat aUe zulke kinderkena, niet alleen onder ons,

maar ook onder Heidenen, Joden en Mahomedanen, voor hun sterren door

God ten leven verwekt worden. Hoeveel er echter in zulk een stelling

zgn moge, dat ons menschelgk hart toespreekt, toch heeft geen Christe-

lijke kerk haar ooit in de Belijdenis opgenomen, en mag niet verzwegen,

dat wie zoo spreekt, meer beweert, dan hij verantwoorden kan. Vooreerst

toch is onzerzijds nooit geleerd, dat aüe onder ons vroeg wegstervende

kinderkena zalig worden, maar alleen de uitverkon

ons besef wel geen enkel kindeken uit, want ze kunnen allen verkoren

zgn; maar het stelt de zaak toch in een ander daglicht In de tweede

plaats belijden onze kerken, dat „geloovige ouder»" deze hope bg het

vroeg wegsterven van hun kinderkena hebben mogen, en se zeggen

zelfde volstrekt nasi van de .ongeloovige ouders". Haar uitspraak houdt

verband met het Verband en de Verbondegenade, waar d« 11> ii><n

Joden en Mahomedanen natuurlijk buiten vallei > plaats

ontbreekt alle rechtstreeksrhe aanduiding in de Heilige Schrift, waaraan

we het recht zouden kunnen ontleenen. om zoo ver reikende stelling als



*Ullig* naarheid te verkondigen. Hiermee ie niet gezegd, dat bet ftaewassf

vaststaat. Ook wie bet tegendeel staan-

antwoorden kan. Immer» de mogelijk i dat God een kindeken weder*

baart, geheel onafhankelijk van alle tusschenkomende middelen, moet

worden toegegeven, en m inde. kan niemand bewysen. dat God dit-

zelfde wonderbare werk ook niet buiten bet verbond sou kunnen tot stand

brengen. Zelfs beeft bet •• der gedachte iete wat aantrekt. Maar

verder gaan, kunnen en mogen we emaud weet wat God in bet

verborgene doet of niet, tenzg Hy zelf het ons openbaart; en ten dese

•reekt alle ook maar eenigazins stellige openlmring. Ons blijft bet daarom

voorkomen, dat we ons op <lit punt van elke uitspraak vóór of tegen, te

onthouden hebben, en geheel dit gewichtig stuk aan i v iiben over

te laten, wiens ondoorgrondelijke ontienningen ons diepste mededoogen zoo

zeer verre te boven gaan. Alleen wat de volwassenen betreft, kunnen en

moeten we, op grond der BeJUge Schrift, stellig en beslist spreken, en

• lam gsjdl «•nvi-nmm-rlijk At regel ÉJaMB wit il.-n naam des Boef Ma>

roept zal zalig worden.

Daar alzoo l»ij •!•- volwasnansÉ de voorbereidende werkingen der genade*

middelen voor het komen tot bekeering onmisbaar zijn. staan we alsnu

r de vraag, of dese genadenii< Ideleu •

gratie", of wel tot de «particuliere genade"? Een uiterst m<

en die toch niet is te ontgaan Wut toch is het geval? Ook dese genade*

middelen werken niet alleen op hen die straks tot bekeering zullen komen,

maar ook, zij het al op andere wjjze, op ben. die later onbekeerd weg*

sterven. Het zijn alzoo door God verordende en door God gebm
middelen, die niet beperkt zijn tot ben, die zalig worden, maar die evensoo

uitgaan naar ben, die »4ei talig worden. Is nu alleen die genade .part

t .met de zaligheid gevoegd is", dan is de vraag niet te ontwijken,

of dese genademiddelen, die volstrekt niet altoos tot zaligheid leiden, en

die aan de te zaligen personen met hen, die onbekeerd wegsterven, zoo

vaak gemeen zyn niet moeten gerekend worden onder de middelen der

agesseene gratie". Vooral de hartaangrijpenoe pericoop uit Hebr. 6:4—6
levert aan dese vraag een zoo ernstig karakter. Daar toch is sprake van

personen die verloren gaan, en die nochtans: 1*. verlicht rrijn geweest;

8*. een hemelsche gtve gesmaakt hebben; 8* des Heiligen Gastles deel*

schtig zijn geworden; 4'. gesmaakt nebben bet goede Woord Gods; en

¥ gesmaakt hebben de kracht der toekomende eeuw. Vyf heerhïke dingen

alzoo, waarvan menig kind van God soms met weemoed belijdt, dat ze in

Men behoort dese taak alsoo ernstig onder de oogen te tien. Er is hier



toch niet alleen qoaestia van een bloot vormelijk leaen der S.

gskoud nederzitten onder de predikatie, of half weerbaretig opgevoed zgn

in een (Tiristelrjken kring; maar we ataan toot een werking dier genade*

middelen, wel buiten de taligheid, maar die toch eoma teer diep

en aeer Ter gaai. Zoover, dat we beat verstaan, hoe meer dan één de

woorden uit Boor I 4 6 lezend, de .volharding der heiligen". prps gaf,

en er toe kwam, om te erkennen, dat hier eprake waa van .wesei

bekeerden**, die later het .nieuwe leven** weer verloren. Voor ona si

va. 9 dit al Daar toch staat: .Maar geliefden, wjj verzekeren ona van o

beften] .iinc.ii .ii nel </» paJÉjMéJ enssesnt, boewel «ij ahvw aprekan."

immers toont, dat de vorige werkingen, waarvan de apostel spreekt,

«taf met de taligheid gevoegd waren. Maar waar we, als Gereformeerden,

zeik II • i -6 van dezulken verstaan, die niet wedergeboren waren,

daar rust toch «1» pKahfl op ona, om met tulke feiten en mogelijkheden te

rekenen, en voegt het ona volstrekt niet, by degen- rloren gaan

alleen aan geheel uiêmméigê bloot vonmêljfke invloeden der genade-

middelen te denken.

Tusschen vierderlei ia hiertyj te onderscheiden. Zoowel de gewone genade-

middelen als ook zekere geastehjTra gaven, werken ten eerste op dezulk. sj

-li, tméi u. -I. il" i»-i< n /ijm. .ii Mr.kk.ii alsdssi au hel ^••«••kt.- ajesnjnj

leven tot ontwikkeling te brengen. In de tweede plaats werken te op

dezulken die nog niet wedergeboren zgn, maar die binnen meer

verwijderd tijdstip ten leven tullen komen, en dragen alsdan een te

bereidend karakter met hei oog op de komende bekeering. Ten derde

werken te op de personen, van wie lat. i Mijkt dat ze onbekeerd weg*

sterven, en strekken bg dezulken, om hun schuld te stelliger te doen mt-

ksSSSSl -il t. i \.rl.;ii.iiiikr Bi Ml wnL «.rk.-n /.• Op óê OB^SjefTssJ «aann

Chriatus' kerk optrad, en strekken alsdan om de hoogere ontwikkeling

van het algemeene menschehjke leven te bevorderen. Zonder deze

verschillende werkingen beh fee onderscheiden, komt men ten deze

niet tot helderheid. Rekent men nu. m het gemeen genomen,

.particuliere genade**, alleen datgene wat rechtstreeks tot de iInluid

leidt, of middellijk met de »»%*»•»«* gevoegd is, en daarentegen tot de

.gemeene gratie", alle werkingen en invloeden die wel de macht der zonde

stuiten, maar buiten verband met de Taligheid, dan is het klaar, dat

zelfde werkingen der genademiddelen en geest.

van .particuliere genade*' dragen, zoo te ten deel vallen aan ben die reeds

wedergeboren tyn, of het straks zullen worden. Maar dat ze daarentegen

het karakter van .gemeene gratie" niet over*

kringen, die straks buiten Christus wegsterven.
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Klmkt bal mi l.ij het eerste booren ciriiiniiimi vreemd, dat, om atotiita

éne te noen ook de Heilige Sehrifl in het kader der gemeene

gratie zon k vallen, 100 aal men toon

beid hiervan inzien Immers de gemeene gratie en de particuliere genade

staan niet als tweeerlei soort apart medicijn naast of tegenover elkander,

maar ie verschillen in doel en strekking, en alleen daarom ook in de

middelen die ter bereiking van dat doel worden aangewend. Particuliere

genade heeft een positief doel : nieuw en booger leven te wekken, in stand

te houden en te volmaken in wie dood hu: in zijn tnadaa, Gemeene gratie

daarentegen heeft alleen een aefeM*/ daal, t m <le roQad|ge antaikkesksj

van het gif der zonde te stuiten. Naar dit tweeërlei doel is, zyn ook de

middelen, en zulks wel in dien zin, dat de midd<

ts positief (en leven in den dooden zondaar kunnen uitwerken;

maar dat ze zeer wel hg de bekeering kunnen invloeien. Een boosu

en misdadiger, in wien weinig gemeene gratie wm uit moeihjker en

anders tot bekeering, dan een jong man uit stiller kring, die door gemeene

ie vooralle schrikkelijke uitspatting in /ondfl U-waard werd. In zooverre

kan ook de gemeene gratie de ontwikkeling van de particuliere genade

dienen. Maar zoo nu kan ook omgekeerd veel dat middel ia voor partns>

•• genade ook tevens het doel der gemeene gratie bevorderen, door

zonde te stuiten ; men versta ons wel, niet om de kiem der zonde te dooden,

maar om de ontwikkeling en de mtbrekmg der zonde te stuiten. Naar oor

sprong behoort de Wei der Tien Geboden tot het particuliere genade*

«>nd en toch, wie zal naspeuren. wat ongelooflijke kracht ter stuiting

zonde by' de groote massa van die Tien Geboden 'm uitgegaan. Het

groot verschil tuaechen de menschelyke samenleving onder een Christen-

volk • : il itiiM-he latte, <hu «i.h.i- tan late

erkend wordt, is in hoofdsaak uit den invloed van het Woord te verklaren;

en toch zal men moeten toestemmen, dat het vele goede, waarin een

ntelgke maatachappü zich verbhjdt. niet in eigenleken zin particuliere

genade ia, maar te rekenen ia onder de gemeene gratie. Buiten twtyfel

oort alzoo het Woord, het Sacrament, en zelm de geeatehjke gaven

waarvan Hebt 6 I 6 spreekt, naar hnn ooreprong tot de particulier*

genade, want ze dragen een positief karakter, en zgn niet uit de natuur,

maar bovennatuurlijk. Doch al staat dit, wnt hun ooreproug en karakter

rUft vast, dit belet niet, «Ut Uod ook dese verordende middelen bezigt,

om én hij enkele personen én in de roenscnel^jke saamleving. ook waar

geen sprake is van zaligheid, da sonde tegen te



240 DB OKU

«lrukt ^««voelen, dat de Bedienaar dat Woord» in da gemeente van *

I«genen, tot wie hg preekt , getoovigen heeft te zien, geheel ten on*

rechte de oooelneie afgeleid, alsof we daarmede de bekendmaking van het

Woord aan anderen afsneden volstrekt *»>i soo. We hebben alleen

geêiecht, dat men hier onderscheiden gou. In ia kerk wordt een .ver-

gadering van soloseigen" gebonden. Dat is het eigen karakter der saam-

gekomen gemeente. In hoeverre de enkele personen aan dit karakter be-

antwoorden, is dikwijls net mt te maken, maar de zaak zelve

door veranderd. Hypocrieten kunnen er onder schuilen, maar wie ach

als een ongeloovige openbaart, wordt uit «I. -n i

grond nu stelden we, en stellen we nog den eih« Ie Bediening des

nU in «!•• k.rk van < lirwtus lüeraan beantwoorde, en alsoo /

l wereld, maar tot de „geloovigen", ook al spreekt het vanzelf,

dat de pn-diküig tevens er op bedacht moet ajn, om 1'. degenen die nog

alleen het geloonvermogen hebben tot dadelijk geloof te brengen, en 9°

san de hypocrieten hel Mijv.n in < bristus' kerk steeds pgni

mogelijker te maken. De regel Mijft, gel tus zelf dien zeven maal

gesteld heeft ,Wk eoren heeft die hoore wat de Geest tot de gemeente

zegt". Dusver is van Gereformeerde zgde dan ook nog nimmer iets tegen

dese stelling aangevoerd, dat ook maar zweemde naar een bewijsgrond.

M.t.w in. t ii. t op .1. ii >omgrond ichniven ran iaaa itajffinaj is nooit d.n.r

anj kesjnatd aa ken nooit bewaard worden, dal wio buiten da racandadng

der geloovigen stond, aan zyn lot moest worden overgelaten Bet lievel

van Christus is pertinent: Predikt net Evangelie (en dus ook de Wet,

want zonder de Wet als achtergrond ia er geen Evangelie), predikt hel

Evangelie oo» alle volken en aan alle creaturen. Wel verre van

voorby te zien, laat staan te betwisten, hebben we er veeleer steeds

nadruk op gelegd, < gewezen hoe de verkondiging va

den Areopegus en elders >/ karakter droeg; en in tegenstelling met
.1. lu-.ii. niiiL' dai \N.H.r.i- in .1. l'.iim. nt< itm rarfcaidiatfne; jotan ak da

ananaasaMarandt rackondajiaaj daa Weordi Bakarakteriaserd.

Reeds de Zending bewast de noodzakeujkheid hiervan. Alle Zending t

ia evangelisatie onder Heidenen, Joden of Mahomedanen, En naaat deze

dusgenaanul buitenlandsche Zending, staat met volkomen gelijk rvcht de

binnenlandsche Evangelisatie, mits deze zich niet asnatelle als optredende

in de kerk. Want wel kunnen ook in de kerk zulke verwilderde en

achterde toestanden voorkomen, dat men schier op Heidendom stuit, maar

dan natuurlek deugt de toestand der kerk niet, moet die kerk als zoo-

danig gereformeerd worden, en moet nn-n door catechisatie als anderszins

pogen te doen ontdooien wat bevrozen was, en waar alle gemeenschap des

levean bafb ;. sjja B^asatorfen, ran de knel kManakaa ka daa natuurlijk

is men er biermede niet van af, maar komt ook hier aanstonds d«
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deze verwilderde v<ilkngroepen opnieuw te gun prediken. Wel met onder-

scheid Z schuchterheid in net heilige blijft hier geboden, en ook
voor one geldt het woord ren Jezus: Werpt het heilige voor de hondekens

de perelen niet toot de zwgnen. Maar mits onder dese beperking,

geldt de aigemeene plicht soowel kerk, als toot de leden der kerk,

om Wt angelie aan alle creatuur takend te maken. Bekend te

maken door eigen optreden, door eigen voorbeeld en levenswandel, door
schrift uur <loor Bytalverspreiding, en door verkondiging of rechtstreeksche

ugelisati. Dil is geboden: 1*. omdat Jesns ons dien plicht oolegt;

omdat de kerk op dexe propaganda en uitbreiding is aangelegd;

•mdat de invloed hiervan sondestuitend en zondebindend is, en 4* omdat
ook wel tot spot en verharding aanleiding geeft, maar dit ons zeer

zeker tot voorzichtigheid maant, edoch rad ontslaat van onze verplichting.

XXXII.

Inwerking van de particuliere genade op de gemeens gratie.

Havo. 17: ZO.

We staan alzoo voor bet onloochenbare feit. dat er werkingen uitgaan,

haar oorsprong in de perti vinden, en oV norhtnM

rken op wat buiten de zaligheid valt. Dese werkingen kan men ge-

voeglijk drievoudig indeelen. In de eerste plaats werkingen die uitgaan

van het aanwezig zyn der kindorm Qods in dese wereld, van net optreden

in het midden der wereld van de gekmvigen, wil men, van de openbaring

der •
: dese bedoeling. In de tweede plaats werkingen die uitgaan

van de proéikmMê des Woord», in allerlei vorm en op allerlei

gehoor en door lectuur Kn m de derde plaats wei kingen
.' Icbr 6:4 gehandeld wordt, d. w. z. iurftfaftn des Gessies, die net

gemoed en bet bewusttgn van enkele natuurlyke msnschon aangrepen.

eiste soort werkingen gaan vanzelf en onopzettelijk toe De tweeds

'•• derde werkt God rechtstreeks op voor ons verborgen wfcae, Sn
van dese drieërlei werkingen nu snoet erkend, dat ze I*. op de verkoren—

zaligheid werken . «lat ze *•. hen die zien niet bekoren, schuldiger
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stellen, «o ten deele verharden; en dat ze 3*., afgezien vso zaliging of

v. rh.ir.lii._- . i. Of I" 1 llgOOMSfl in- 'i- li. luk I.-n.ii. mi Op !.. t ptnODIilijk

leven ren vele enkele penenen tot resultaat hebben: Sterking ven de

gemtflim gratie, 100 mtgatitf door uitbreking ren tonde te voorkomen, els

positief door de ontwikkeling van onxe natuurlijke krachten, in weei

van de tonde, te bevorderen. Voor wat ons onderwerp ttngatt, zgn altoo

dete drieerlei werkingen wel herkotnatig uit de particuliere genade, en

werken te op de verkoreoen ook ter particuliere genade, maar te blgven

daarin niet besloten, doch stralen naar tinteling ook in de wereld uit, en

komen onder dit hoofd voor ah» middelen waarvan God zich bedient, om
dat heel andere doel te bevorderen, dat I! n bet werk der

natie" heeft iejHfej|el&

laatste wordt terstond gevoeld, als men zich rekenschap geeft van

wat te verstaan tg, onder een Christelgke natie, een gekerstend volk, een

< hristelgke maatschappij, een Christelijken staat, en zooveel meer. Den

«lezer teer gewone uitdrukkingen begrgpt men het best, zoo men •

• hrMelijk tegenover Heidensch of Mahomedaansrh plaatst I
-

wereld in Europa en in Amerika biedt een gansch ander schouwspel dan

• iisrhe wereld in Azië en Afrika, of ook dan de Ifabomedaansche

Ie Levant en zgn uit vh telingen. Waarin bestaat nu dit verschil
'

daarin dat er iets bovennatuur lijk* aan Europa of Amerika kleeft

komt in de Christenlanden niets hij liet menachel is alles men*

- ii. hik. ontwikkeling, DMnsenahjJni rsjps^leBng ooeneehelqke li«inning,

menscheujke verlichting, menschelgke vooruitgang. in altegader

krachten der menscheujke natuur, die ge in de Christenvolken ontluiken

tiet Krachten, die in kiem ook bg de Heidenen en Mahomedanen aan-

wezig tgn, maar die bij ben slechts even het kopje boven den bodem

steken, en dan verzengen en verdorren; maar <li* m de Christelgke maat*

schappy opwaason, bloeien en vrucht dragen. Dit is dan ook de oorzaak,

waarom vóór Golgotha van een menscheujke ontwikkeling in meer alge»

meenen tin geen sprake valt Hoogstens was er bg enkele volken een

nationaal opbloeien voor een tgd, maar van een wowscJbefflle ontwikke-

ling, die de schuilende krachten der menschelgke natuur als zoodanig deed

uitkomen, was zelfs onder net Romeineche rgk geen sprake. Eerst waar

bet Evangelie de wereld ingaat en de kerk van Christus optreedt neemt

die menoeheljjke ontwikkeling een aanvang. En dete ontwikkeling van de

schuilende krachten onzer natuur neemt al spoedig mik een loop, dat net

verschil tusschen de Christelgke en de niet-Christelijke wereld tkk al

scherper afteeken t. en dat het niet lang duurt of bet Christehjk deel der

mensrhheid staat aan het hoofd van alle menschelgke ontwikkeling, weer-
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t-Cnristelgke wereld, en voert na korten tijd beer*

Vooral in de vier laatste eeuwen ia dit duideujk geworden

toe bood de Halve Maan nog krarhtigen weerstand, en handhaafden

de Heideusche volkeren hunne zelfstandigheid. Maar sinds is de Islam

wonnen, en is in Azië en m Afrika h.t ééns volk voor en het andere

na onder de heerschappij van een der Christeujke mogendheden gekomen.

Alleen China maakte nog een uitzondering, maar is thans evenzoo aan

het noodlottige keerpunt Kn wie wanen mocht dat Japan toch het tegen-

deel bewast, die vergeet dat Japan slechts in zooverre over zekere macht

•Il h. t in /jjn levensvorm de Christelijke natten is gaan naboot-

sen. De Christelijk.- natiën saam zijn nauwelijks één derde van de bevol-

king der aarde, en toch weei /oodra de Christelgke natiën één

idendom noch de Islam iets meer te zeggen heeft.

f v.in -t» lijk Europa is een volkomene. Duitschland test

slechts 55 millioen inwoners, China over de 400, en toch heeft men hij

het jongste conflict- tusschen beide landen, te l'.king gesidd. rd in zgn

onmacht, en te lierlijn in zijn machtsbesef getriomfeerd.

aanii liyt mi -lie meerderheid van het Christeujke deel der wereld '

Kan |fez*vl. dal I pa SI Aimrika altlian» M SWBBWAi uu »rd«rli» , id

der bevolking N.ft mi Int |*lso4 .1.n < l, istus is ingeujtd en Golgoths

't hart draaft ' In het minst niet. Zoo was bet m.t m vroeger eenwen,

en zoo is het nu evenmin. Bq de overgroote massa is tegenwoordig niet

anders dan in naam van Christeujke aanhoorigheid sprake. Duizenden hij

/••oden hemVn zjen zelfs openlijk tegen de Christeujke beujdenis ge-

d. Meer op onderdrukking dan op bevordering van het Christelijk

geloof zyn de toongevenden bedacli' veral waar het geloof weer

moedig net hoofd opheft, moet het worstelen en strgd voeren, om een plek

van zgn vo< den. Nog altoos ontvangt men den indruk,

is en blijft een klein kuddeke, en dat van dat kleine kuddeke

alleen do kern opwakende geloofskrarht besit

En toch. ook al staat de groot* menigte buiten persoonhjTr geloof, toch

bUjft nog een ieder vasthouden san den Ckritim asem. Een ieder zegt

risten" te wezen, maar wil bet wezen op zjjn wjjze. De worsteling

tusschen dat zirh noommdt Christendom en het mm$n lf(k$ Christendom

b eeuwen oud, en eerst door allerlei ketteryen en scheurmaker$en door-

gegaan, maar is in «mze eeuw tot principieel* beslissing gekomen. Wat g|

kerk, iets dat men over het oorsnronkenjke Chfistendom heengahouwd

naar dat met «Ie ideale verschoning van den Zoon des
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niets uitstaande beeft. De Christus was geen bovennatuurlijke verschgn

maar een men* I. m idealen /.in, en wy die juist bet echt mcnsenelgke

•ntwikk'

den Christus, als wij juist datselfde bedoelen, waarvoor hij gegverd beeft

i». bon ioi -in.-, i, iroj alodea doos, dot bol ( orMoodoni dooi /uu zij«l«-

lingschen invloed de gemeene gratie ongemeen gesier k «lat door

sterking der gemeene gratie de sluimerende menschelijke krachten wak

zyn geroepen, en dat thans die ontwaakte kracht der menschelgke nat i

laat* van dit te erkennen, zichzelve in de plaats van bet Christendom

stelt, en u- echte Chriotendom dat ben ik I 4endoni

in den Bijbel, niet in het Evangelie, en veel minder in kerk, ambt of

dogma, maar het Christendom is algetneene menschenliefde, mensen* <

ernst m reroiolbnj vu inenscbel|fc kroehl Bot triad drmgl ot 0M>eder

Ig, en schrijft aan zichxelven toe, wat net thans sis leven bezit l

is dat dan itteuwe phsse, waarin dese worsteling si meer ingaat

i« geen strijd meer over Keen strijd meer over schisma, maar

een prmdpieele worsteling tusschen het bovennatuur ristendom en

tusschen die hoogere ontwflrkehnf waartoe de menschelijk*- natuur juist

door het Christendom gekomen is, en die thans het privilege van den

naam zirhielven toeeigent

Hm droef deze uitkomst nu ook zij. eo hoe gespannen er de toestand

ook door worde, ons levert die uitkomst het voldingend bewijs, dat met-

terdaad de bovennatuurlijk** gaven der particuliere gonsde in Gods hand

net hebben gedaan en nog doen, om de gemeene gratie te sterk

doel immers der gemeene gratie is, om de fatale doorwerking van

ver! oom natuur zoo te temperen en te stuiten, dat er ten eerste

een menschelijk leven mogelijk zy. en dat ten tweede de door God in onze

menschbeid gelegde krachten niet c» aarde bedolven l

opvlammen en den glans van zijn oorspronkelijk bestel vertoonen. v?<

dat booge doel heeft de gemeene gratie slechts zeer ten deele bei

volken, die van alle bovennatuur

ter g van «Jat doel, is de gemeene gratie eerst I

worden, in wier mi. Men de kerk van Christus was opgetreden.

het zyn juist de bovennatuur

welke in verband n den der kerk openbaar werden, die dese

sterking in de gemeene gratie hebben aangebracht, en baar Wiel

boden, om de menechelyke natuur, niettegenstaande het in baar inwonend

bederf, toch zoo krachtig te doen opbloeien, als wy dit vooral in onze eeuw

aanschouwd hebben. Natuurlijk wonlt hiermede niet gedaan aan

het meer rechtstreeksche doel, dat deze bovennatuurlijk* paven met
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oog op üV Bfc%t)«'i<l ui de sfeer der particuliere genodt bebiwk Beweoti

ie, behalve dit rechtetreeksche doel, ook een §ifdêling§ehê

king hebben uitgeoefend en nog uitoefenen, en dat dit tqdelingschc

effect strekt, om het men» l>< lijk leven tot een hooger standpunt <>p te

leien en in zijn volheid tot ontplooiing te

doen komen. En dat nut slechts in schijn, want •laargelaten nu het vreeahjk

woelen der sonde en de schijn waaraan velen riek vergapen, mag tl

minst ontkend, dat er ook onder de kinderen der werel«) in niet sse kleinen

getale dezulken worden gevonden, die dooi hun ernst en toewijding een

gerujke gerechtigheid" openbaren, die én schoon in zichzelve is, én

verre uitgaat boven wat in vroeger eeuwen gekend is.

in het gwneen kan men seggen. «lat de scheidslijn «In- tussclum modernen

en orthodoxen loopt, saamvalt met <ht verschil in x van het Chris-

tendom. De moderne .Christenen' i hun nu «In -n naam. waarop ze zoo-

teer prge stellen even te laten) kennen geen and* • < trietettVitl dan dat

zich op mensenel ijke wyze, uit den mensch, als menschelijk levensideaal

ld heeft, fnkslen btJW geven daarom nog wel toe, dat achter

deze meneeheujke eatwikkettni de ttntirifl vtt ttt OsMindfsjji ptnetfcl beeft»

en dat die aandrift van den Oneindige nog in veler harten tintelt, maar <ht

bujft voor ben het Onbekende, dat toch noofl anders dan door het ons

mensehelijk bekende werkt In bet lange proces dier menschelyke ont-

keling is nergens breuke geweest De ééne toestand heeft zich uit den

anderen toestand ontplooid. Dat Israël daarlij Of religieus gebied fijner

ïig toonde te bezitten, is te verklaren tut det eigenaardigen aanleg

van dat a «lat in den boezem van dit volk niemand centraal het

ejodedienetig leven ryker en dieper doorleefde den Jezus, was resultaat

van zgn persoonhjkbeid. En al is bet n» dat deze beide factoren, én Israels

aanleg als volk. én Jezus' persoonlijkheid, weer pr<«lu< t waren van andere

factoren, zoodat helder inzicht in alle atavistische gegevens, ons ook hier

elk gebeimnis zou doen doorgronden, ons ontbreekt vooralsnog dat heldere

ht dat ons misschien nimmer tal gegund worden. Maar vast staat

niettemin als axioma, dat én Jezus én het Christendom niet alleen mm-
sefcauj* in weten en natuur, maar ook geheel mcrtocholqk in oorsprong

zun en over niet enden den tMaetnelfbi krteMej btteUketi

il

I lende vormen., dat de gave kracht der tnenschelfclte ei mg door

-den «der tonde gebroken is, en «lat dientengevolge zoomin Israël

als zQu afesmae, zoomin de wedergeboorte als de kerk, uit de evolutie van

de oorspronkelijk in den mensch gelegde krachten kan verklaard worden.

ilzoo tweeërlei factor gesteld : de OesVW#ee en de mrnsotef#ee,
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.11 hm pokas] '!• wboaAng Passantn as* • beios holoraa mJver of on-

ver genomen wordt, trek thodoze Christendom recht of .tcheef.

Iets waarvan in bet algemeen te leggen valt. dat de orthodoxie er toe

neigde, om den meneehelgken factor te teer in de ecbaduw te plaateen,

en in zooverre de reactie van h« t modernisme, waarin de miakende men*

• mctor zich eenrqdig wreken kwam, te voorachtfn riep. Alleen net

viniaroe heeft zich juist jn belgdenis van de .gemeen© gratie"

hieraan niet bezondigd Juist toch bet leerstuk der «gomeene gratie"

strekt, om op elk punt van den weg der historie, en op elk punt van da

persoonlgke vorming van Gods kinderen, den menschelgken mctor in het

licht !<• trekken.

De halve richtingen kunnen hier slechts even worden nngsstreept» Ze

rijn uiteraard van zeer onderscheiden mengsel, en al naar gelang in dat

mengsel het ware of het valsche element hst overwicht heeft, bestaat

hoop, dat dese sfgedoolden terugkeeren, of zekerheid dat ze ten slotte

geheel moeten afzwerven. Wat men „Groning* re ethischen, jongere

-<*hon. moderne orthodoxen, of vermitthmgs-theologen noemt, zgn alte-

gader theologische mwtimm, voortgekomen uit de vermenging van twee

principieel tegenover elkander staande beschouwingen van bet Christendom.

Aan de éene zijde bet orthot ïstendom met zyn belgdenis der l

eenheid, van den Christus als Gods ©eniggeboren Zoon, van de Verzoening

door zgn bloed, van de Heilige Schrift als de openbaring van Gods

en van de Sacramenten als Verbondszegelen ; en daar tegenover het

moderne Christendom, dat in dit alles voortbrengselen van kerkelijk

nu ft bet, en daarom die dogmatiek verwerpt, die de Schrift tot een

natuurlijk produrt maakt, en het Christendom als puur menschelgk op

Tusschen die beiden in plaatsten riofa nu de hah "gen, en dat wel

thans meest in loeophisch, mystiek of historisch.

PkÜoêOfkimsk zgn dese halve richtingen begonnen, zich aan Schl*

macher, en door Schleiennacher aan Schelling of aan theosofen als Von

Baader aansluit, ik! Zoo heten ze in naam de dogmata voor wat ze waren.

Bezigden schier alle orthodoxe termen en uitdrukkingen. Maar gaven er

een plooi en wending aan. dit Wteafk hun theologie in onklare philosoi

deed opgaan. Meer gewoon is thans de mysWsIre richting, die afziet

de mogelijkheid om het mysterie te verklaren, ia da roerselen van

gemoed, zoo bij de Godsmsnnen vanouds als bg de vromen zekere wer-

kingen Gods erkent, om ons te zaligen, en langs dien weg althans

zielkundige mysteriën van het Christendom vasthoudt, onderwijl ** n»et

Maas 'i- il-:::.- Belu R oirsiost van baai aflej k.tr nkt.r Bo het laaaal

is daarbij thans een meer historische richting gekom- irs van
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metaphvsische, en inziende, hoe gevaarlijk het dryven enkel op de mystiek

toed kan worden, achter de kerk, en achter de apostelen, naar

den Christus des Evangelies teruggrijpt, en nu acht, beter dan de apostelen

ons den Christus te kunnen verklaren. I »•• drie richtingen vindt ge thans

ook in ons land onder wat men in het gemeen de Ethischen noemt. Een

teer gemengd geselschap alzoo; en te gemene

weeerlei soort mannen SflhnOen; eenenujds mannen die nog

door het geloof een band aan Jezus hebben, maar verduisterd zjjn in hun

. op den Heiland: maar ook anderzgds lieden der wereld, die met

daad met de modernen op één lijn gaan, maar den veelvcrvigen rok van

Jozef nog steeds om de lenden plooien.

Doch m< iderscheiden namen, en onder wat verschillende vormen

zich het Christendom ook aandiene. feiteujk i. lijft de toestand daaronder

hij was. Zoo in Kuropa als in \in.-rika vindt ge een Christelijk volks*

ii. dat in -ill.-rlei aanwijsbare opzichten van bet volksleven m ll> idensche

en Mahomedaansche landen afwijkt, en deze afwijkingen zijn niet toevallig.

maar door den invloed van I itendoni tot stand gekomen. Iets wat

reeds daaruit Mijkt. dat deze afwijkingen nergens elders alzoo voorkwamen,

waar het < hristendom niet optrad, overal At volken voorkwamen,

waar het christendom zgn intrede hield, en zelfs terstond te bespeuren

•n, zoodra het Christendom er vasten voet kreeg. Wat onlangs nog

omtrent den keer in het maatschappelijk leven op Celebes gemeld m
bevestigt dit opnieuw

Maar al mag en moet in dien zin onze maatschappij, in het gemeen ge-

nomen, een Christelijke heeten, dit neemt met weg, dat dit Christelijk

karakter alleen in het centrum gaaf is, en zwakker wordt naarmate ge

meer den omtrek nadert. Het centrum ligt mj elk volk in de gekenden

Ie heilige vaten dragen In hen is bet dat de

hten der wedergeboorte, des geloom, en der heiligmaking telkens op-

nieuw gevoed worden uit haar bron in God In -lat rentmm is Christus

ing m zjjn kerk In dat centrum werkt God de Heilige Geest al»

wonend i i.-irna k kring der waarneembare kerk, reeds met

ten vermengd, en daarom steeds onzuiver. Den de breede kt

dusgenaamdc volkskerk die als vorm waarde bezit, en nog veel

•mie elementen in 'zich bevat, maar toch in haar groote massa niets

dan een naam*Christendom vertegenwoordigt - Voorts vindt ge dan nog

den steedtt Mlmkenden en afnemen.lm krinu van «Ie heden dor traditie.

len, vaak nog in den Bybel lezen, en op feestdagen ter kerke gaan.

Daarachter komt da knng der moderne Christenen, die er voor m
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«Ut m met al bot oude gebroken hebben, maar toch in Jezu- .-aal

blijven vinden. Na ben dienen ach dan aan de maatschappelijke braven,

maar die volkomen atheïsten qjn geworden, en ook van bet moderne

«tendotn nieta weten willen. En eindelijk vindt ge aan den buitenaten

omtrek die zeer breede kringen van lieden, die aan niets denken, om nieU

geven, maar dan ook feitehjk van all*n invloed op bet volksleven

stoken zijn. en die óf enkel leven voor hun zaken, óf opgaan in genoten

óf verkwijnen in den poel van bet pauperiame en de misdaad.

Past ge nn hierop de onderscheiding rnaafhsn de particuliere genade

en de gemeene gratie toe, dan is bal <lui<l«lijk. «lat de pa •• genade

alleen in haar centrum haar eigen werk aHncttt, en «Int alle invloed ten

goede, die voorts op den broeden volkakring van bet Christen

niet ter taligheid leidt, alzoo niet particulier is. maar invloeit in het werk

der gemeene gratie, dat strekt, om, ook afgezien van toekomstige zalig-

heid, bet mensebehjk leven hier op aarde te ontwikkelen en te veredelen,

doordien ie de doorwerking van het gif der zonde stuit

Iets hiervan erkennen zelfs de modern- < l listenen. Ze gaven namohjk

toe, dat, te midden der denkarbeid waarin eens het laven onzer voor-

vaderen gehuld waa, de kerk van Christus metterdaad aan Inbt haalt

ontstoken, dat op krachtige w$te de \-i lnhting en beschaving dezer

volkeren bevorderd beeft De diensten op die wyze door het kerkeujk

< liristandom aan de beschaving bewezen, stellen ze zelfs op boegen p

en gaarne zyn ze bereid deae goede diensten nogmaals te aanvaarden,

waar dat kerkeujk Christendom, door middel der zending, nogmaals de

eerste opvoeding van nog geheel onbeschaafde volken van Azië of van

Afrika op zich wil nemen. Alleen maar, verder dan de kinderkamer mag

h i dia invieed met gaan. Ia die eerste opvoeding der volken voltooid,

dan moetan dase volken van de Cbristeüjke kerken naar da Humanisten-

school; en dan eerst sollen zjj. modernen, de zich ontwikkelende volkan

ii'in dusgenaamd kooger standpunt opleiden. Juist zooals nu nog enkele

modernen niet ongaarne tien dat bun kinderen orthodox worden opgevoed,

mits zij maar vrq blijven, om straks als de orthodoxie haar diensten aan

de kinderkene voleind beeft, aan hun kinderen de onhoudbaarheid van al

die dwaze stellingen te onthullen. Juist daartegen echter diei liris-

tendom zgn wel bewust protest in. Ook als de volken tot kooger

wikkeling voortschrijden, wil bet den toon blijven aangaven. Of om

practisch uit te drukken, het Christendom laat /w-b i :•• lagere

school opaluiten, bet eischt ook toegang, en toegang met eere, voor de

i.vuni.'ixal.- .n l'niv. TMN-it^tudn'-n.
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- rk il| I ii-iii,iiil. MrjfHnJHmr.

ia God •• V*d«r ran aUm. dto daar kt bovaa attoa

door «Umi. Mlot alltti. Iraasa 4 : «

•«bekeerde wereld wordt alzoo m met geringe mate een

sonde-temperende, en daardoor ontwikkelende invloed uitgeoefend door

wat God werkt in zyn particuliere genade. Zoo dankt, om slechts één

voorbeeld te noemen, de wetenschap haar huidigen. rijk n bloei

seer stellig aan den invloed van het Christendom. In geen land en onder

geen volk buiten liet Christendom is van een wetenschappelijke ontwik-

tig ais thans bereikt werd, ook maar van verre sprake geweest. Ook
is zeer stellig „de zonde in de wetenschap" getem^-ni m zoo verre de

traagheid by het onderzoek overwonnen, en de oneerlijklu ad by het op-

maken der uitkomsten te boven gekomen is. En toch t» l weten-

schap in haar huidige ontwikkeling zoo weinig tot de sfeer der pertieu!

genade, dat ze zich veeleer in hooge zelfinbeelding, niet alleen tegen de

medische kracht van Golgotha, maar zelfs tegen de beujdenis van •

Almachtig keert Evenzoo nu als met de wetenschap, staat het ook met

allerlei andere levensverschynselen, en bet is dus duidelijk, dat de Chris-

ke religie, hoewel ze uit de particulier* genade is, toch krachtig

ook op allerlei erf der gnntëtne gratie, en dat niettegenstaande

iit hiervan zich telkens en telkens weer tegen de kerk, tegen de

-t«-li)k< religie en tegen haar besliste behjders keert

brengt ons op de tegenstelling, die tusschen de Christelijke kerk als

organisme en de Christelijke kerk als inetüuut thans Igoninnii erkend

gevaar ligt toch voor de hand, dat men juist in daas werkin-

gen van de particuliere genademiddelen op het erf der gemeeoe gratie de

ï als organisme ging zien; iets waardoor de geheels opvatting aan

vervalerht worden. Instituut en organisme staan tegenover elksnder als

hst gebouwde tegenover net gegroeide. Al wat uit dealen en stukken

intmgmet of door kracht van buiten emeigewei wordt is een iuetti-

daarentegen is organisme al wat sgn leden uit zich «elf ontplooit, en

onder het wisselen van den vorm zyn eigen leven bestendigt en uitzet

rk van Christus toegepast, is alzoo die kerk een orgtmiêmê.

zoo we baar nemen in haar verborgen eenheid, al* het mystieke fschaam

van Christus, deels in den hemel, deels op aarde, deels nog ongeboren

zgnde, onder alle volken en natiën ingedrongen, Christus tot sjjn natuurluk

en heerl.jk Hoofd berittande, en levende door den Heiligen Geest die als
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•!•- levenwekkende en leven in stand houdende maant Hoofd en leden ba»

aalt. Aki instituut genomen daarentegen, ie de kerk aan toestel, een plaat-

Kt* en tii'l*'liik ineem.'

besluiten en wilsdaden, en bestaand* • n, ambten on hulpmiddelen.

Een verschijning alzoo, in bat uitwendige en achtbare en waarneembare;

iooi -i:it | t oanai oma, mat oom boom on omt bojoioa bweon kimt.

dool dol rioebta in nooverre realiteit beeft, kil bot orvotiekt [iobaam van

ter schuilt, on er ach, /ij het ook gebrekkig, door open*

baart Houdt dit op bet geval te zyn, dan is bet instituut gaan kerk

maar, maar schimkerk of valscbe kerk.

In dia scherpe tiojenstslliug genomen sdujnt nu alle gevaar ontweken

te zgn, om de kerk ais organisme mat den invloed van da Christel

religie op de gamoono gratie te verwarren. Zoodra men echter van de

enkele personen afgaat, om ook op het organisch samenstel van ons men*

scheujk goals i ht te letten. Uijkt óat gevaar wel terdege te bestaan. Zo.

toch een plant ontstaat door het bij elkaar binden van wortelvezels, stengel,

bond ob Moooo, omonta ooAotooi bot o^otkko [iobaon van CMbaaadooc
Ikaar verzamelen van de enkele bekeerde personen. In li

bare beeft er seer seker aan saamverga< I m de enkelen plaats, en

dol Si bol doi k \vit oom • staabasanni bedoelt; ik bjj oogt, dol jdoZoM
Gods van den aanbeginne der wereld zich een gemeente, ten eeuwigen

leven uit verkoren, door zgn Geest en Woord, vergadert, beschermt en on

hon.lt Ai liter deae saamvergadering echter ligt de inlijving in Christus,

waarvan ons Formulier voor den Doop de geloovige ouders betuigen laat,

dat ie bq bun kleine kindekens, nog eer se ach bekeeren konden, reeds

oootool Kn oaos nihjrm,, in (JtHmfm bosojt weet raeMotraaki onmn. mol

hun geboorte in net Genadeverbond • int de indrvidata geeompo-

neerd wordt, maar genealogisch door de elkaar opvolgende geslaei

loopt. Terwijl eindelyk de heilige apostel Paulus ons achter die inleving

van dat Genadeverbond nog dan Raad Gods aanwast, waardoor alle ge*

loovigen uitverkoren zijn m < hristus vóór de grondlegging der

verband en de samenhang ontstaat dus niet eerst daardoor da?

in.li\ i.lu.'n tot elkaar naderen, maar de individuen gaan én in een verband

én in een organischen samenhang, die aan hun persoonbjk bestaan vooraf-

gaat, en waarop zg aangelegd njn Er is het eeuwig insjjn in Christus

naar Gods Raad, er is het besloten nijn u% het Verbond door ons schn

in tut zaad der voorgeslachten, er is het ingelijfd worden in Christus

looi 'i' imMoj nas Beibgsja Qoootei dit aan don wntUug n im%iot

en ar ia eindelgk het persoonlijk tot Christus naderen, mat al zgn heiligen.

Alleen de wondere inenting in de plantenwereld geeft ons va
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mysterieus indringen in Christus sar we tot hom komen, een schaduw-

achtig Imn-IiI Schadvwarhtit; «mulat bal jaan* osipslBssfd w* ;-• v.-i <!••

Umme boom temt de w 8 er op wordt gezet, maar de tan

loot die geënt wordt, temt de opwerkende sappen van den wilden boom.

omgekeerde dus van wat we hebben moesten. Hi« uystieke

lichaam het organisme dat den enk* 1* n persoon in riek inlijft en tam maakt

;

niet de enkele persoon, die door op het lichaam geënt te worden, hei

uun tamme vrucht «loet dragen. Doch laat men dit verschil nu bnjftaa

rekening, dan toont da inenting ons tweeerlei: 1*. hoe een losse loot d

toaatmg «ganiach met aso baaaundan sten kan reranadaa irsrèan; aa

2*. hoe dit alleen mogehjk is u er reeds vóór die inenting overeen-

komst en plantaardige eenheid tusschen entsel en stam bestond. Het

ingeente lot zou niet bonen aanslaan, in<li< t in Gods ordinantie

over het plantenrijk zulk een overeenstemming tusschen lot en stam ware

gesteld, dat beide, zoo als se in aanraking met elkaar komen, haar saam-

hoorigheid kunnen doen werk.n Kn «lit nu geeft ons althans eenig scha-

duwachtig beeld van wat in het Lichaam van < hristns plaats grgpt Ook

toch wordt wel het enkele lid eerst later M In t Lichaam gebm

maar dat beide ska aldus organisch sa kunnen, is alleen mogelijk.

omdat er reeds vooraf tusschen dat Lichaam en dat lid. krachtens <

delijke ordinantie, levenseenheid en Ievenssaamhoorigheid bestond 1 1

dan volgt hier ook uit. dat ge, gehjk bg de inenting van het lot in den

stam, zoo ook hi inlijving ma Int lxl m I, un van Christus,

I alleen op lot en stam. d L Of ld sa Ln-haam. te merken hebt, maar

dat ge ook uw aandacht babi te vestigen op de oryoaWscaa bamdm die

•n stam dan lid en Lichaam, ver)

febjk lichaam aangaat, als hij zegt: .Want het woord Gods is levend en

ling, en scharpamjdender dan eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door

•Ie verdeeling der ziele en des geestsa, en ato sawaenseeaslB» en des

men». SB i" S8B OOfanBBBBf dat u lit.ji BB Bat M •Tl.-u'u'inc'-n dsj hart. mi

Bassa

'.n ast

Kphe/e | 1»; r«-< htstr.-.-ks Bp het ui>*ti. k«- Li< haam isi BSfltSBJ OW, aN

Hnhaaan, bekwameltfk ssnasa^aaassftf

en bbbssb mtégmnmmté /umie. dooi all raeaasJaB dn tosafsaajaafj naar

werking van een iegebjk daal ia zgne mate, dan wasdom daa bchaame

da liefde - In dat .ftaawjaa

I sf»aY' spreekt tkh laai j»i
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gedachte uit, dat «f niet is saamhinding ala door oen omgeslagen windsel

of verband; dat er niet is uitwendige bgeenvoeging ; dat et i een

saamlgmen of aaneenregen; maar dat er is ruik een •'* elkaar groeien als

alleen daar denkbaar en mogehjk ia, waar de twee doelen, die tot elkaar

naderen, tyj elkander booren, op elkaar rijn aangelegd, en oigonlgfc reeds,

eer se saamkwamen, eenselfde soort leren gemeen hadden.

De twee kanten van een wond grypen elkaar terstond in liefde aan, en

groeien soo ineen, dat ge binnenkort van geen wond meer merkt, omdat

de twee stukken bg elkaar boorden, een xelfde leven in zich droegen, en

in hun grondslag gelgksoortig waren aangelegd. Een vesel, een draad die

er tnaschen blgft hangen, vrrhindi-rt de ineengroeiing. omdat die er orga-

nisch niet bg hoort, maar er vreemd aan ia. En ditzelfde ineengroeien

merkt ge nu ook, waar ge een stuk wond vleesch van uw arm op een

wond gemaakt deel van den arm eens anderen legt Ook die twee rauw

gemaakte doelen grypen elkaar in liefde aan en groeien aanstonds ineen,

niet omdat se, gelgk bg de eerst bedoelde wond, vooraf één waren, want

uw arm en de arm van dien ander waren twee en bigven twee. Maar

se groeien ineen, omdat ze in de eenheid van de soort, in de eenheid vsn

tli ssansdMip rsseaek toch een sassnlsosfjgiMU sn aai oofsyfeaksiQks

eenheid besaten, en die oorspronkelijke eenheid schu.lt de stof-

deeltjes, want in u waren andere cellen dan in den arm dea anderen, maar

in de eenheid van aard der saamvoegselen e» organische verbindingen.

Die werken, trekken, zuigen in uw arm precies sooals ze dit deden in den

ajej dei ;in.|. r. ii Im waj i m.i hen gemeen Hierin bestond on beider

oorspronkelijke eenheid, overeenstemming en saamhoorigheid. En h<

loor dat het stuk vleesch van mv arm n nfl des anderen /

vastzet en er meé saamgroeit. omdat se, zonder het te weten, reeds een

organische saamhoorigheid bezaten.

Is het hierdoor duidelijk geworden, dat we ook bg het organisme

kerk niet enkel op het mystieke Lichaam en bet ingelijfde lid, maar ook

op de organische verbindingen of eaamvoegeelen te letten hebben, dan

ontstaat nu de vraag, wat dit voor eaamvoegeelen i dan bleek

reeds uit het gekozen beeld van bet inenteel en van de M-owdgene/

dat dese aaamvoegselen oorspronkelijk in de natuur van plant en vleesch

moeten aanwezig zrjn. Zeker men kan om de wond ook een gipsverband

leggen, haar met zilverdraad ssamrygen, of windsel er omwinden, en ook

dat gips. die draad en dat windsel houdt bgeen. Maar niet dat bgeennooden

ia het saamgroeien. Dat bijeenhouden strekt slechts om de altoos zoekende

doelen vlak bgeen te brengen, en het ineengroeien geschiedt geheel buiten

gips, draad of windsel om. door de werking van bet bloed en vsn het cel*

weefsel. Ook bij bet organisme der kerk mag men die organische ver

of aaamvoegselen dus niet zoeken in wat uitwendig bge«
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institutair verband, l iii l llfl kerkelijke usantie enz. Die zgn wel

noodig, en doen wel • i*t van saam te houden opdat er ineengroeiing

kan alleen plaats grgpen doordien de oorspronkelijk in •!•- natuur van om
gealaeht gelegde werkingen en krachten opnieuw geoJoUiisoerd worden en

ken gaan En dil nu is de oorzaak, dat de Geest des Heeren werkt.

niet alleen in het mystieke Lichaam als zoodanig, en in het in te lgven

ssatfde Geest des Heeren ook inwerkt Of <lie organische

verbindingen en saamvoegselen van ons menschelgk leven, die saam den

voor alle individuen gemeenschappelgken achtergrond voor ons mensehelijk

leven vormen.

Bet sou ons te ver afleiden, zoo we dezen gemeenschappelgken ach*

grond van alle individueel uiensehebjk leven ln«r in den breede wildeu

sitmeten , Dit gebied is toch bgna eindeloos, daar het zoogoed als heel ons

menschelgk leven omvat Daarom slechts een enkel voorbeeld ter toelich-

ting van onze bedoeling üvidueele menseben, hebben de behoefte

om te spreken, en door anderen toegesproken te worden. Zeker, niet altoos,

/ijn ook tgden, dat onze geest rust zoekt Haar toch zou reeds een

enkele dag, dat er geen woord over onze lippen kon komen, en ons oor

geen woord opving, ons hard schijnen Het is het bange van de cellulaire

gevangenisstraf. Doch zie, om te kunnen spreken en verstaan te worden,

en omgekeerd zich te hooren toespreken en het gesprokene te kunnen

verstaan, moeten er organische verbinding en saesaeoepssff zgn. Zonder

zulke organische \.-ri.u..lingen en saamvoegselen is alle spreken ondenkbaar.

tmamvoêgwelen nu zgn van tweeërlei aard, ze zgn sfofsl^t en eassfsJylr.

Stoffelijk in zooverre ze liggen in uw *pnMa> BI ;." li.N.r..ruanen en in de

golvingen der lucht die ge aan het tnlNu brengt Maar ook ten andere

geesieltjk want klank en geluid stoot ook de materie, de plant en hei dhr

ntorni loeit, de plant zwiept de leeuw brult, en reeds die geluiden

grgpen n soms sterk aan. Maar toch, dit alles geeft n nog de taal niet

om te spreken. Die taal ontstaat eerst als uw ziel in die geluiden van uw

spraakorganen, en hg met wien ge spreekt hg het hooren dier geluiden of

woorden, (lieselfde gedachten in zich voelt opkomen. En niet alleen dat

aldus die taal 1' de stoffelijke verbinding van het geluid van uw woord,

en 8* het gnsstnUfk verband van klank en gedachte, moet hebben,

ook moet er $• die nog honger erfsiwecns wmrk inètng nestsan . dat

uw taal tevens de taal des anderen is, met wien gij spreekt

Maakt gg nu die taal? Begint «Ik mimi.» I.y zichzelf te

dese of die gedachte, door dien klank zal weergeven?

,k ui. t It die taal Ihc taal was er eer hg geboren werd.
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fis alle landgenoot mei vrien hg spreekt, heelt die teel evenals hij van

het voorgeslacht. Die taal is aboo aao hem anterieur, en toch «1;

taal juist zjjn gedachten uit, omdat bet God beliefd heeft» hem met zjjn

landgenooten uit eenzelfden stem of volk te doen opkomen, en hem met
hen een gemeen» hippelyk leren te geven. De organische verbinding van

de taal, heeft aboo weer haar dienen grond in de nog oorspronkeli

organische verbinding met zyn volk. Hy is 6# cjjn volk bijgekomen, en

toch mi/ het lichaam zgns volks voortgekomen. Er is een a<:

voeging, maar een bijvoeging die gegrond is in de oorspronkelijke eenheid

van leven, en het bewustzijn van die eenheid van leven spreekt zich

III lll<

menechehjk leven, dan is het noodzak* lijk. «lat ook de Christelijke religie

inga, van dat uienschelrjk saómvoegëel der taal zich meester

make, er indringe, het beziele, bet zi istrument make, en aboo ook

de taal gebruike om de ineengroeüng van 1 iain en de leden

stand te brengen en tol volkomenheid te ontwikkelen. Al denkt ge u dan

ook voor een oogenblik alle kinderen Gods uit Nederland weg, znodir

één wedergeborene meer op onze erve overbleef, zoo zou toch in de

taal de Christelijke religie nog aanwezig zijn. In die taal toch heeft elke

< liristelrjke gedachte haar uitdrukking gevonden. In die taal zijn haar

schatten en rijkdommen vertolkt In die taal is ze als ingeweven, en

oogenblik kan ze uit die taal weer worden te voorschijn gebr»

naar de realiteit, maar naar de uitdrukking voor ons menschelijk bewustzijn.

Door die taal alleen grijp* de prediking plaats. Door die taal gaat het gebed.

In <li< taal zingen we Door die taal voeren we onze gesprekken, u>

«i --il/.- h. m- lertioostua we slmsi b kei geloot mt hot gehoor, dal

gehoor is niet anders dan uit da pivdikiiig, en die pr*

de taal mo* il verstomden alle stemmen, nog sou de taai in

het gedrukte schrift den vollen rijkdom van de Christi

omi bewaren.

Doch juist daarom heeft de Christelijk*' n-Iigie dan ook op dit organisch

saamvoegsel der taal haar invloed uitgeoefend. Ze beeft die taal niet ge-

laten gelijk die was, maar haar gewijzigd, vervormd, bezield, tot op zekere

hoogte gekerstend. Neemt men die taal gelijk ze was, vóór bet Evangelie

deze landen binnentoog, en die taal gelyk ze nu door predikers, dichters,

l'xlders en lofzangen* geworden is, dan gevalt men terstond dat

Christendom op die taal zijn stempel gedrukt heeft Niet op heel die taal.

taal kent ook nu nog haar onheiligen, haar ongekuischten, haar boog-

•rm. Maar in de broeder sferen van die taal is dan toch een
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lichtknng ontstaan, waarin ook die taal een linieer, een meer gevrijd

karakter beeft ingenomen, en het ia in dien kring, dat de taaJ in hei

organisch leren ran Chriatna
1

k.-rk ai ongsawam Wil umi» ries ém aan

denkbeeld vormen ran wat de kerk als organisme ia, dan kan men niet

volstaan met alleen op het mystieke lichaam ran Christus, en op de

geeatehjrc leden ran dat Lichaam te merken, dan moei men o. a. daartoe

ook rekenen de menschelgke taal in aoover zg den doop van het Chris-

tendom ondergaan heeft. Immers in die taal treedt een organische eer*

UnaVnf van menaoh en Diensen, aan mmmymtgÊd ran •!•• dselni \.n.r >>n*.

en ook op dat saamvoegsel heeft de Christ. lijk.- religie haar stempel gezet.

Gelijk «lit hier nu kortelijk van de menschelijke taal is uiteengezet, 100

aou op gelijke wijs kunnen worden aangetoond, boe er, behalve de taal,

tal van andere saamvoegsels en organische verbindingen beataan, die naar

de oorsprong lijk. «* •]» ppingsordinantie ons tnenschelijk leven tot een

geheel rerbinden, en die door de Christelijke religie worden aangegrepen,

om het ineengroeien van Lichaam en leden te bevorderen, en ook in dien

aaimhang de eere onzes Gods te rerhoogen. Geheel hetzelfde toch geeft

van ons huielgk saamleven, ran ons maatscuappelgk saamleven, van de

algemeene gedachtenwereld, van bestaande usantiên, van de levensuitingen

in » -il njf kunat en wetenschap en sooreel meer. Dit alles rijn levensver-

btndingen ran ons menachehjk gesis* ht ngen die wg niet maken,

maar vinden. I»ie beataan buiten ons. en waardoor we gedrongen wor<

Waarop wg teer zek« r invloed oefenen, maar die veel sterk, r invloed

oefenen op ons. Altegader verbindingen dk m haar grond door en door

mmechel^k zijn, en daarom ook op Christelijk terrein niet kannen rer-

loocnend, afgelegd of gelgnoreerd worden. En op alle dese verbindingen

en saamroegeelen nu, beeft de Christelgke geest beslag gelept Hij is er

ingedrongen, hg heeft se gewgsigd en vervormd, hg beeft se dienstbaar

gemaakt aan zgn doel. Kn in soorerre dit nu geschied is, dient beleden,

dat de kerk als organische volkskerk niet alleen bestaat uit het mystieke

nuun als eenheid, en de leden als deelen van <lit lieluuun, maar «lat

iiesde evenzoo hoort het geheel ran die saamvoagsilen, voor aoover se

van den Chriatelgken geest doorademd zgn.

Daarom is het zoo door en door verkeerd, indien men van de kerk van

i*tne sprekend (niet als instituut maar als organisme) zoogoed als

nitalnitend op de uitverkoren personen of ingehJMen let, en zgn oog moed*

lig «luit voor die rijkeen veelzijdige ssajnvoegselen die eerst de veelheid

der leden tot de eenheid van het lichaam verbinden. Dit enkel latten

op de personen ia de vloek van net Nominalism* * in het hnhtsjs

• ralisine nawerkt. Meer dan ieta ia bet Chriatcndom soctaai ran aard,
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en acnooner dan niemand beeft de apostel l'aulue ons helder en herhaal-

drli Uden, en aaamssiasafsn, gewensti

al* organisme beeft haar centrum in Christus, ie breidt ach uit in ujn

mystiek Tirhasm, se individualiseert zich in de enkele leden; maar

.11 met minder, vindt ie haar eenheid m die oorspronkelijke

Helen en organisrhe verbindingen, die ons meuarhen tot een

geslicht verbinden, en het is op die saamvoegeelen dat de geest van

Christus zjjn stempel afdrukt Doch al is het mi «lat ook die gekerstende

asamvoegselen in de gemeene gratie dienst doen om sonde te stuiten en

de algemeene ontwikkeling verder te brengen, beek ligt de oorsprong van

haar kerstening in de particuliere genade, en vinden ie in de propaganda

der particuliere genade haar oorspronkelijk en eerst sangeweien doel.

\ \ \ i \.

dkskrrk.

Iwma
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Maar hierin ^schillen we, «Ut rij. om dat goede doel te bereiken, de

.rennaatacha|i|>ij in de keil opnemen, % ij te dien einde de k-

aia een stad <>p een berg. middenin de burgennaatachappg pinteen.

nkkingen vallen we nu niet Het is ons om de taak te doen.

Maar vast staat dat het stelsel der Volkskerk er op uit is, soo snel en

zoo omvanirrijk mogebjk geheel de bevolking van een land in de kerk op

rwijl bet door ons bepleite stelsel strekt, om kerk en burger-

msstsrhsppq te onderscheiden, in de kerk alleen aan de „geloovigen mei
toegang te verleenen, en de Ii\|nm rieten alleen in zoover te

Ion, als men ze niet ontmaskeren kan; onderwijl alsdan van dien ver*

kenderwys kleinen kerke lijken krinw uvloed moet

aiI. l'ur- .en Aldus is de

tegenstelling naar ons \ ik gesteld, op een wjjze die mis*

verst/nul anmjjdt, en aan het gevoelen onset e^esss^ssassn rdh reehl kan

wedervaren wij erkennen de waarheid, dat 1 -tendom i

• 1 de roeping heeft, om ds m I te leiden, maar

het ook op het menecrn-lijk l«-ven in staat, maatschappij en school

moet inwerken. Maar het middel hiertoe in hun oog, dat de kerk zooveel

doenlijk all. n mlijv -II- tot de natie behooren, terwijl wij zeggen: De kerk

moet de vergadering der geloovigen bjjj hun zaad), en van dese

enger begrensde kerk moet de zegenende invloed op staat, maatschappij

en school uitstralen. Een tegenstelling waaruit tevens duidelijk hl ijkt. boe

kbeeld der Volkskerk rechtstreeks saamhangt juist met bet thans

r ons besproken onderdeel van de leer der „gemeene gratie."

iande nu vour dit «liep insnijdend pleit, ssMstfl we aanstonds belgden,

dat de idee der Volkskerk zoogoed als heel de historie der kerk beheerscbt.

Waar ge de Christelijke kerk in haar gang door de wereld ook ziet op-

treden, steeds streeft ze er naar d<. lykheid en toogoslnjkhaid en

Ueujkhetd alle personen d san \-.lk-knng behooren tot den

godsdienst van heel bet volk geword. ip keizer CousUutfris be-

anders. Maar van zgn optreden als Christen keissr af

kerk zich te reslisseren. En sinds is se onder bgt»

tnen doorgegaan. Een VoUuüV Room, een Volkskerk wilde

hersrbe tanden. Een Volkskerk ia, na

te worsteling, ook in de landen van bet < «Jvinisme h»erscneada ge-

len. Zoowel in Engelan<l. aai Schotland en in Zwitserland, en Wal

meest verbaast ook ia dt \ wreenifdr Staten van Noord-Amerika. Esn

overweldigend, dat bet ernst, moed en diepe overtuiging vergt.
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we nog en tweeerioi lotton

Ten eerste hierop, dat wel, met neme fa i noden, de

eigenlijk* idee Tan de Volkskerk peen stond hield, maar dat men toen m
die landen hetzelfde denkbeeld toepaste in gewyeigden •lks-

karh m eigeulükeii n «moeit geen betoog, de kerk van neef het

. zyn, de kerk der nationale eenheid, de kerk mee-

tellend? uitzonderingen na, neef de natte on ;.me

staten, en Griekenland. Zoo is het in de Luthersche landen als Denemar*

H.rwegen, Zweden en N<m.pI Imitschland. De Calvinistische

laini rem inbreuk, «lat zy ook andere

kerken duldden roO «t van gelijk

golQksn reohso, naai dan boek all DS^esnntesnde kerkvorm Zoo i- hot in

seriand geweest Zoo m in Engeland. Zoo was het oorsj

i Frankrijk, toon de Hugenoten er nog machtig waren. Zoo was

het ten onzent Zoo werd hot met name in de Vereenigde Staten van

merika. Ja, in later ••ld van een

rechte, nationale Volkskerk zelfs in die mate, dat ten onzent de grondwet

gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen toezegt en in de Ver-

eenigde Staten van Noor ka zelfs de kerk ontbreekt waarvan men
kunnen zeggen, dat ie meer dan andere kerken als de nationale k

wordt aangezien. Hoogstens kan toegegeven, dat in de Vereenigde Staten

de onderscheidene Protostantsche kerken een hooger nationaal cyfer dragen

dan de Roomschen of de Mormonen, onderwijl zelfs die tegenstelling ziender

oogen verliest in km h al mocht dit niet onopgemerkt bbjv»

temin staat vast dat op enkele kleine eekten na, alle deze nevens elkander

bestaande kerken dan toch naam de eéne gedachte pogen te belichamen,

om allen die tot de natie behooren, bg een of andere van deze onder-

scheiden kerken in te doelen. De Joden laten we voor wat ze zyn. maar

alle nietJoden hebben op te geven tot welk Christeujk kerkgenootschap

/•• bohoofom

En zelfs in eigen boezem werkt dese zelfde gedachte door. Alle kerken

die den Kinderdoop hebben, stellen er prijs op, alle gedoopten en

'hen geboren worden, in haar kerkelijke gemeenschap te houden, en

komt bgna i . dat men gedoopte personen, die later bujken geheel

vervreemd van de Christehjke lx

zijn. deswege buiten zjjn kerk sluit. Dat gaat dan van geslacht op gesl-

zoo voort en vandaar dat men wel niet • xtensief, maar dan u»

met dezelfde gedachte van een Volkskerk blijft koesteren en sterkei

Amerika verrijst geen stad, of aanstonds is heel de bevolking k

ingedeeld, en vormen te zamen alle doelen der stadsbev
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mo Christelijk volk Alleen kan gezegd, dat de beweeglijkheid die de

n doet, eenigszin» bres schiet in die eenheid,

ui plaat* tot plaats trekkende, lieh nu eent bg deze. den
we« k aansluit Kn ook moet er aan herinnerd, dat men a\

mos in deze Amerikaaneche kerken onderscheid maakt toetenen de uit-

wendige en de inwendige kerk l>< uitwendige kerk on alle ge*

;.teu, maar de inwendige, geeetelgke, ekreulijke kerk alleen «liegeoeo,

lenis deden, en tot het Avondmaal werden toegelaten; en het zgn

de laatsten alleen, die invloed oefei k.rk en

de bezetting van haar ambten, 1

1

• -
1 ii .N.k duidelijk, dat de volk idee der

ptieche lauden reeds lang verbroken is, en da

-••ii /iju aangewend om een zuiverder denkbeeld te belichameo;

maar tot een helder resultaat heeft dit nog niet geleid. De tegenstelling'

toetcheo de ald kan niet uitkluun, waar het behooren tot

rk dan ook, behalve ondel M Joden natuurlijk, algemeeme regel is.

En onze tweede opmerking ie, «lat •!• meer bewuste en doorgezette

-nitie tegen de idee «igelukkigerwgse bgna alleen is

de zgde der ^pintualistiscne sekt kens tien we m
nis kleine groepen zich afzonden- n. Il van de Volksk

n willen, maar die >»j die oppositie in het tegenovergestel. 1. uiterste

ui namelijk het Verbond Gods te loochenen, den Kinderdoop

af te schaffen, natuur en geest uiteen te rukken, en de kerk uitsluitend

o hemel te laten bestaan, onderwgl ze aan bet gewone natuurlijk

nienschenleven. in geestelijke eenzijdigheid en hoogmoedigen trots, kortweg

.- toekeereo. Dit maakt zelfs het wezen van de eek/c est
v ^

e beeft men wel elke groep genoemd, die zich van de Volkskerk af»

aar dH is niet haar eigenlyk kenmerk Immers dan sou er

. nlijke kerk zyn. en alle andere Christelijke

gfdrindbedan onder de sektarischen vallen

rtandporri echter, «lat uitkomt op het standpunt van een alleen*

.•makende kerk. kan niet net stan in den Protestant zgn. N

formeerden. Episcopaten en N«mc©nforraisten,

-ten en Presbyterianen, in ernst beweenl. dat men ook bg deze

re afdeelim «tenheid met km «let worden. De Protee»

jdeaiedk -gen net denkbeeld van een alleenzaligmakend

il ingaat, droeg van meet af de veelheid -Lr kerken in

haar schoot, en erkent, dat er verachillei

••n, maar die daarom ook er zaligheid of rampzaligheid

beslissen. Neen, esftie is snik een groep dan eerst, als er ziel. ten

N*ei#l Irren plaatst Bekte PQItM m als Zeker aantal mdmdtlta



hun geselschap

aanzien voor een heilig kringetje, dat bg vergissing nog op aarde bl

maar eigenlek i hier op aarde geleefd « U meer

.lande heeft Sekte is zulk een kring dan eerst, als se ophoud?

Jezus te belgden den Zoom das mmiensn. En daar nu niet la orn

valt, dat l.n juist dese sekten zijn. stelligst tegen de Volksk

sis idee en als veradujnetl ijn gekomen, beeft de Volksk

.r -..n farinfa knoU sta ontlaaad, dal m Badarts, da kaan k..n steUen:

i. want, zoo ge mg verwerpt, wordt ge sekte. Ook ten onzent

il riadi 18M au 1886 gedurig dooi de nanasa dat 7olkiksrk aai ranvql

tegen ons geslingerd, dat t anders bedoelen, dan op de ma

LAbadiaten, een eektarischeu kring van enkel heiligen te vormen, en toen

de Haagsche Synode in 18». vper veroordeelde en

ii. ...f.h. ruin .«.k tegen ii- n. ontteead aan sta ahwaede ran agn OfsaMfSia,

waarin voor het kleine i middea der wereld gepl«

maar onder vervalsching van dl had lnj gstyn

niilaiiaws,

Al moet dus de pi

standigheden gevoerd worden lodi mag van dien strijd ni.t afgelaten.

Eoaaaaj aektai (ha itrtyd aflaea raa geaatanjkt itydi gevoerd wordt, ataal

men daarbij zwa I wel ia hal volkomen ja

gadering der geloovigen" is. en snaar dit waard ook

nomen a • »r de ongeloovigpn of niW-geloovigen in dezen kring geen

plaats is. maar de beijfdeniê van hei Verbond, die weer verband b<

met den organischen samenhang der gedachten, veroorzaakt I «are

moeilijkheid. Stelt men zich Pelagiaanach aan, en stelt men

aan de mmvidneele paraoaaa houdend, dat in •

verklaart ea belijdt persoonlijk in rhristus als zijn Heiland te gel«*

dan is hierin wel het middel geboden, om uit te maken, wie wel en wie

de kerk behooren, maar dan komt men ook aanstond*

Verbond, met den samenhang der geslachten, en dus ook met den

Is men daarentegen, op grond der Heilige S

tuigd. 1*. dat de Verbondsgedarl. nag worden prijsgegeven. 'J'

d. aiaaahang kaMchea da asmovigan ia haa asad aea heilig ora^aaadM

verbintenis is, die stiptelijk moet geëerbiedigd worden, en 8*.

tengevolge een kerk t • tardendoop van een valach beginsel

tat. dan blijk ualistiseh standpunt te eenenmale onhoudbaar

te zyn. En evenzoo stuit men dan op bet beswaar, dat volgens de 1 1

•

Schrift de kerk ook een beteekenis voor de wereld heeft, voor

wikkeling van haar nienscli* n, voor haar burgennaataeh
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baar natuurleken levensecht p die wjjze gebed teloor gaat /

een me uxier onderling keurends personen toch, buiten

' hun geelacht genomen, komt «Mik buiten alle verband mei

leven der wereld te staan, en sluit zich op in geestelijke eenzijdigheid.

tiistorie heeft dit telkens opnieuw bevestigd, en krachtens het beginsel

waaruit snik een kring opkomt, kan het ook niet anders. 7 h onder

allerlei benaming sis Plymouth oreferew hebben afgezonderd, hebben kras

en srherp «!«• Volkskerk bestreden als een ttmtends rervtkeUng dsf ••«•lit.«

••. die op Satanische paden bad geleid. Maar hierbg .k.rk" en

met elkander verwarrende, hebben ze zich toen tegen elk

begrip van •ginscl gekeerd, en willen ze thans niet andere

vormen dan „lieve vrome geselschappen." Doch de uitkomst toont dan ook

boe ze, leze misgreep, zichzelf n botten de beweging hebben

geplaatst, en wel op lieflijken vrede voor de eigen ziel bedacht zijn. maar

overigens in alle landen geïsoleerd staan, en zich van eiken invloed op

den gang van zaken hebben berooM.

Met vrucht, en hoop op beter gevolg, kan de strijd tegen de Volkskerk

eerst dan worden aangebonden, wanneer bjsji tegenover het begrip der

skerk een betel rdar, m» ftuurlijk .begrip van k*

(pip aan de Verbondsgedachte recht doet weder»

var* • nkel op ïdn, maar ook op den samenhang van mensen

en mensen in het organisch verband der geslachten let; en voorts duidehjk

aanwast op wat wjjze de kerk van < hristua, als se haar natuurlijke grensen

ochtans voor het gemeen menschelijk leven ten zegen kan

ra is daarom alleen op Calvinistisch standpunt mogehjk, omdat

o de r.ereformeerden belder bet onderscheid hebben ingezien rnssehan

ere genade** en de „gemeene gratie'*. Zoolang men voor «in

onderscheid het oog sluit, kent men geen genade dan binnen den kring

kerk, en wordt m.-n

binnen den kring der kerk op te nemen, wil men Int lurgerujk leven niet

overlaten aan demonische machten Dit laatste is niet overdreven. De

zonde werkt vloek, en waar de vloek heerschappij oefent, werken de

eisene machten onbelemmerd. Kan nu alleen fsnsdi den vloek keeren,

en de overmacht van het demonische tegenhouden, dan is net dtrideb*jk,

dat van tweeen één moet geschieden: óf dat er genade moet werken ook

ten de kerk. lat al wat buiten de kerk staat of er niet in kan

opgenomen, van genade verstoken, en abtoo willoos en machteloos aan den

k onderworpen blijft Het dusgenaamde exorcisme ie dan bet natuur

itjke middel door de kerk aangewend, om date macht te breken en telkens

weer een stuk. een deel van de wereld aan den Hoek te onttrekken, en

onder de genade te brengen. Zelfs de plek gronds moet dan uewy.1 worden,

wat ook wat den bodem aangaat, bestaat de wereld uit twee dealen: bet
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éene gtwjd en het andere ongewijd, en «I wat niet gewgd ia, verkeert

nog buiten genade. Dit alle* vervalt echter, al* men mmm4

wel

terdege gmadë • (en de kerk van Chriatua werkt ; «lat er gentul

ook waar haar werking niet tot eeuwige salignei we alzoo

een genadewerking Gode hebben te eeren ook in bet natuurlijk.-, meneche*

. burgerlijke leven, waardoor vloek en zonde gestn

ontbreekt het verlwn.l m.t «Ie zaligheid.

Ia dit eenmaal helder beleden, dan vervalt zelfs de mogelijkheid, dat de

• rder opvatting van kerk sektarisme leiden zon i erkend

wordt dan, dat alle* r geestelijk keurt, en dat tvy Iers

ren kunnen en mogen dan naar een dom Ben En bal waarneembare

gesteld kenteeken. Beleden wordt dan dat van de toetreding van

eerste geslacht dei-genen dal ll< idenen en I «tus be-

keerd zijn, de opvolgende geelaclr eerst door eigen wilskeuze in de

kerk komen, maar er door geboorte m /ijn. en slechts bij gebleken on*

geloof /i. h hebben af te scheiden. Geêenl I -lijft dan de groote Verbond»

gedachte van bet „u en uwen mn onderpand van de trouw

onzes Gods ia. En terwijl alsdan eenerzgds de tegenstelling tuaacnen

.vergadering der geloovigen" en de „wereld" gehandhaafd blijft, w«

toch anderzijds volmondig beleden, dat er ook in de wereld een genade,

de gemeene gratie onzes Gods wt dat de kerk van Christii

haar midden optreedt, een te krachtigste nu te, waanl <>od

belieft zijn «gemeene grn liaar doel te leiden.

Aldus nu staat men tegenover de Volkskerk sterk, al ware het sl«-

om een reden, die ieder vatten kon. De Volkskerk namelijk beoogt bei-

Ie. Ook zij wil het Pelagianiame in de kerkformatie afsmjden. Zij wil

ons door Gods bestel en nut «>nkel door eigen keuze met de kerk

contact brengen. Zij wil het verbann han.lliav.-n Zij wil den samenhang

der geslachten eeren. Zg leeft bg den Kinderdoop. En tevens wil ze de

wereld zegenen, ook in die levensuitingen die niet in rechtatreekach verband

met de zaligheid staan. En dat alles stelt ze zoo hoog, dat ze daaraai

-rheid der kerk opoffert, en het zich getroost, dat se tot zelfs de

atheïsten toe in haar midden te dulden heeft, en omgekeerd veel vrome

belgders, die tegen haar reageeren, moest vervolgen en uitbannen

en dit il \< Intrekt natuurlijk, ze moet dan toch altijd een zeer aanmerk

deel van het gewone menachehjk leven buiten de kerk*

Rome zag dit in, en beeft daarom gepoogd, zoover bet eenigszins ging, alle

menechelgke levensu >nen de kerkelijke sfeer op te nemen. De ki

de wetenschap, de gilden, en zooveel meer. Doch dit deed de Protestantacne

V.-iUk.-rk niet Zg slo<>t kunst en wetenschap, handel en bedrijf van haar
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• ti uit. en maakte deze burgehjke levensuitingen zelfstandig.

igevolge, dat men er aan gewend raakte, om in

selen te gaan zien. die vijandig tegen de kerk

overstonden. en immers wapenen voor bet ongeloof waren. Dit ging nu

zoolang de menschelgke. niet-kerkelijke arbei tj voorkeur bezig

hield nv I meer geesteujke verschijnselen, als: letteren, kunst, rechts-

geleerdheid, staatkunde enz. Blaar anders kwam het te staan, toen in onze

eeuw deze wetenschap zich hij voorkeur ap </»• natuur wierp, en er in

slaagde op alleszins uitnemende wyze de macht van den menscbelQken

geest over de natuur uit te breiden en te bevestigen. Voor ons wa>

geen hinderpaal n. dat het jm-t .1. invloed van de Chris*

ke religie is, die de gemeene gratie ook op <lit punt derwgs gesterkt

heeft, dat juist in de Christelijke deelen der wereld de heerschappij over

ir. die ons in bel Paradgs was toegekend, en sinds teloor ging,

weer op zoo aanmerkelijke wijze ons is teruggegeven: nu niet instinctief

als in het Paradijs, maar als vrucht eener arbeid in het zweet onzes aan-

schijn*. Wij op ons standpunt juichen deze uitbreiding van 's mensehen

macht over de natuur dus toe, danken er God voor, en profeteeren dat

se nog veel verder zal gaan. Dit alles is ons de vrucht van de gemeene

gratie, en we belijden, dat deze gratie daarom zoo wonderbaar door kon

omdat de verborgen kracht der Christeujke religie haar gesterkt

en bewaard heeft, om den geest des menachen steeds meer van den vloek

te bevrijden. Maar op bet standpunt laf Volkskerk staat dit natuurlijk

gansch anders. Met name die ontwikkeling der natuurlijke wetenschappen

geheel buiten de k< n daar ze nu van genatU buiten

de kerkeüjke sfeer niets afweet moet ze één van beide doen: óf, voor

looveel ze aan het geloof vasthoudt en hemelsch van aard wil bujven,

deze ontwikkeling van onze macht over de natuur met wantrouwen aan-

zien en vyandig bejegenen; oftewel, voorzoover se het geloof loslaat, ont-

kennen dat er op de natuur een vloek rust, en bet bederf van onze

menacfaehjke natuur door de sonde loochenen, of althans verswakken.
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ti .kerk ais organisme" in ood<

staan Teel scherper tegenover elkander, dan gemeenlijk wordt ingezien.

De Volkskerk predikt h. t beginsel, dat heel een volk, heel een natie

den Doop in de kerk van Christus is in te lijven, niet omdat

geheele bevolking gelooft, of althans ondersteld mag worden te gelooven;

maar niettegenstaande bet ongeloof op de brutaalste wjjze uitbre*

enkel onder de leden, maar ook onder de ambtsdragers en besturen, en

het notoir voor een ieder is, dat de werkelijke geloovigen niet dan een

smartelijk kleine meerderheid op de groote massa uitmaken. En de \

standers van de Volkskerk verdedigen deze openbare leugen op tweeërlei

manier. Vooreerst in antinomiaanschen zin door te zeggen, dat het wijzigen

van zondige toestanden niet aan den mensen die overtrad toekomt, maar

wachten moet tot Ood zelf rechtstreeks de sonde mtangdt En ten andere

door te wijten op het vele goede dat uit h< t voortbestaan van zulk een

vermenging, nu wel niet voor de kerk, maar dan toch voor k en

zqn maatschappelijk leven \ itste ia !

en hoofdzaak: het eerste niets dan dl aililnunl, om zijn berusten in en

ten voor zulk een toestand van valsene vermenging, in de vierschaar

van eigen en anderer conscièntie te kunnen verontschuldigen.

Zelfs zou men, o, zoo gaarne den toestand, om nu in de Volkskerktaai

te spreken, «waar maken"; maar men tornt er voor op. het kan i

is nooit anders geweest en zal nooit anders « I een fatale wet,

onder wier heerschappij men zucht, en • /egt, dat mal wat gi*

het vaderland, moei naaiden in de kerk II . t l-rhalve niet de kerk

van Christus, of ook het Kvsny als een zuurdeesem in bet leven

der wereld gist, maar omgekeenl hd beginsel der wereld dat gist en

gisten moet in Christus' kerk. Tegenover die bange, fatale wet staat men

machteloos. In zijn kerk heeft men geen leidend beginsel meer, geen geest

die heerscht, zelfs is er geen middenpunt. waarvan actie kon uitgaan,

is in de kerk als lichaam genomen een inerte massa; eenvoudig wij.

samenstelling der kerk strijdt met het i b • van Int l
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.rennaatschappg daarentegen, of wil men de wereM blyfl wel terdege

• It in haar mctie in bet minst niet belemmerd, en van

baar gaat dus wel terdege begimelgietmg mt En waar nu zoodanige gisting

opstuwt uit bel l knieren, een gisting die niet zelden lijnrecht tegen bei

igaat daar blijft voor de doffe, matte kerk niet anders over,

t op eigen erf te laten nagisten. Als in een vochtige, vunzige

mist. die toch alles beslaat, wordt heel het kerkeujk leven, of men wil of

niet, door de opwalming uit <iit gistingsproces van kleur en glans beroofd.

Het sohrikhj van zien ernstiger dosten <lan wel in; maar er

tegenin gaan durven zij niet. Wel in woorden van protest, wel in snijdende,

snerpende < een tfieade om sist uit te weenen.

len ie er alles tegen doen, alleen maar het l»><>M<lenkbeeld van de

-«kerk moet als eerste artikel van hun geloofsbebjdeais onaangetast

overmits elk krachtig en doorzettend optreden onverwijld en

noodzakelijk tot breking juist van de Volkskerk idee leiden moet, en de

moedige getuigen mt de synagoge dezer kerk doet werpen, waarschuwen

se elkander, om toch geen vinger te verroeren. De gevolgen waren niet

/ien. De lijdelijke houding in de dagen 'ormatie door de

-mianen, en ook daarna bij elke nieuwe poging tot hervorming in de

testantsche kerken, door mannen dezes geestes aangenomen, moet dan

den. alsof ze het wat liefs anders zouden

•n, maar in dien zin. dat ze zich opzet t. lijk inhouden, om de Yolksk

niet in gevaar te brengen. Wat ben »ezielt en tegenhoudt is met-

laad een algemeen denkbeeld, een veelomvattende overtuiging, de wil

om de eenheid m hei leven nut te breken, of wilt ge de onwil, om de

breuk»- tusschen den i en de wereld te aanvaarden, Ze kunnen er

zich niet bij neerleggen, dat de Christus niet neef de msstscihsppq, assf hei

krachten zegenen M uts in het Christelijk

pa. en sterker nog in het Christelijk Nederland, moei alles Christelijk

zqn. christelijk heeten, en anders Christelijk worden. Christus' kerk mooi

heel bet volksleven inwerken, en om dit m kunnen doen, moet beel

bet volk li-fst in een kerk zijn opgenomen, en de kerk zich over heel bet

strekken. De invloed der kerk, zoo beelden se zich in. werkt zoogoed

als uitsluitend door de ambtdragers; daarom most dos wel heel net volk,

om door de ambtdragers bereikt te worden, binnen de muren der kerk

koeren. Want al ziet men nu ook aan ds uitkomst, dst dit niet baat,

al ziet men voor oogeo tot wat ontwijding van bet heilige hei leidt, en

terheid der ziel tegen andersdenkende broederen net verlokt,

i geeft men geen kamp. de Volkskerk moet voor alle dingen in veiligheid

gesteld. Want immers wat nu nog in soo ellendsjen staat en stand zich
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«Iik»i. kan eerlang beteren. Strakh kan worden ingehaald, wat in net

rarledan reriondifrt en rerbeoBeld waad

En stelt men bnn nu. niet van redeneerende zyde. maar van den kant

der teederder conscièntie de vraag: of het dulden van zulke toestanden, het

leven m zulke onheilige verhoudingen, en al zulk wel bewust ontheiligen

en doen ontheiligen van *>nd Gods, geoorloofd is, dan vluchten ie

in dl trut* van het AnU-nomianistnt' bet moet gebeterd, het moet

andere worden. Zoo zondige toestand mag niet voortduren. Alleen maar,

hoe zal wie er zelf schuld aan is, de hand durven uitsteken, om aan die

sonde een einde te maken? Om met de zonde te breken, moet men opstaan

als een Elia. oordeelen als een Jeaaja, handelen als t-

ils een Petrus en Paulus, en wie heeft daartoe recht

als hg zelf deel aan de schuld heeft? En ook al ware het dan dat men
nu juist zelfs persoonlijk niet zoo meedeed, ligt dan niet ook voor onze

rekening de schuld onzer vaderen, en is het niet reeds die schuld onzer

raderen dis ons sik rr$moedigbeid onftneeaat? 9trafl <.-m1 siet <!«• sonds

met zonde! En als God onze en onzer vaderen schuld dan met de zonde

der kart m onze dagen straffen wil, wie zal het dan koeren? Bovendien

is voor de teederder consciêntie zulk een sondige en zondigende k

een hjden? \ lat lijden niet het best en diepst gevoeM d

Sion liefhebben? Kn wsi i dan hebben, om door een weg-

nemen der sonde aan uw lijden een einde te makenf In dal hjden is een

straf, aan die straf zult ge u met een verslagen geest onderwerpen

eenmaal zal ook in dezen nacht wel de glans van het morgenrood opgaan,

maar de eere van dit werk heeft God achzelven voorbehouden. Daar i

gg, zondige mensen, met uw handen afMn
En wordt dan ten slotte gevraagd, op wat rrond men toch voor die

Volkskerk is, want dat ons uitgangspunt toch in (Jod- moet liggen,

en dat eerst waar ons uitgangspunt in dat Woord vast iere

gevolgtrekkingen juist kannen zijn. dan venrjjst men de iinnkumlige naar

de bedeeling van het Oude Testament in de dagen na den

Egypte. In de periode van Ifozes tot Christus was de kerk in Israël met
het nationale leven tot één geheel geworden. Meer nog, men kan zeggen,

dat de natie er alleen om de kerk was, gelyk uw lichaam er alle.

uw ziel, en gehjk de schors van den boom er alleen is ter beveiliging

van het aderenweefsel der opstijgende sappen, dat er achter schuilt

kost dan niets geen moeite uit den staat der kerk onder Israël all*

voorvallen aan te halen, die als bewjjs gelden, dat volk en kerk ais één

moeten optreden, en allerlei uitspraken te doen klinken, d *?minde

stelsel rechtvaardigen, en wel rechtvaardigen voor de Heilige

want immers uit •)>• ll.-ilige Schrift is de kennis van Israels bist

gekomen. Alleen maar dat dit van Adam tot Moses mei zoo was
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Meen onder Israël zoo wm tor oorsake van de bedoeling der schaduwen ;

.•haduwen gebroken hebben, omdat se vmroudmni, wijl oen

en deswege der verdwijning nabij was, dat verzwijgt men er bij en poogt

men te verbergen voor wie bei nel eigen oog ontdekken sou. Maar
j

hartatorht waarmee ten dese gepleit, bel geweld dat der conseitatae

aangedaan, de valsche voorstelling die gegeven word- vert alles te

over bewijs, dat men in het stelsel der \ k te doen heeft met een

uitvloeisel van een speciale levensopvatting, die geheel het

doen en laten domineert K beden mogen dit stelsel in hei gevlei

•*n, gemakzurht en snefal naar heerahnppjj bet steun» : dit

bijkomstig zondig de I M/aak. Hoofdzaak ia, dat deze pleitbezorgers

• lat de zegen van bel Kvangelie verder reikt dan de

zielen der verko <»ok zy gelooven aan een invloed die van het

ugelie ook op het gemeenschappelijk organisch menschelrjk leven uitgaat,

maar dat ze zich voorstellen, «lat deze zegen niet anders te verzekeren is,

dan door dat inenschehjk leven in al zijn omvang, en dus als volksleven,

de kerk zelve op te nem«

is staat dan het stelsel van «I lijnrecht staat hier de

leer van de kerk al* organisme tegenover. Want wel belgden ook de

rftanders van dit laatste stelsel, dat I uuigaat ta invloed van

den Christus fee wiii.-n beperken t..t da pettonen te ttverkoreMB, ais..f

anders van den Christus merkbaar ware op aarde, dan bet werk

den il iligeii Geest in de personen der wedergeborenen. Zulk nomina-

lisme verwerpt men heidert^de, en zoowel door de voorstanders van de

•• als organisme, als door de mannen der Volkskerk wordt toegestemd,

de Christehjke religie óók op het organisme van ons menschelrjk leven

Alleen maar wie van kerk als organisme, in onderscheiding van

bet kerkelijk int gewaagt, houdt staande, dat de zegen van het

istendom in dien broeder kring alleen dan naar eisch kan werk

n het k. rkejqk instituut tkk mn.ht naar den eisch daarvoor m
. esteld. en indien de Doop. sis Sacrament des Hoeren, alleen w<

•edeeld aan de geloovigen en hun zaad, en zulks onder gestadige uit

l riMfifi. * orgamieme, en zij doen dit opdat beide lot hun

recht komen, én de heiligheid van het Verbond onder beo die

i'len, én de invloed die buiten dezen kring op de wereld

is op het standpunt van Volkskerk onmogelijk. Op dat

standpunt t.H i, k. nt men slechts één kring, en die kring is de kerk sis

ituul \



religie, co deswege moet, zal ook de natie in den tegen deelen, heel die

mêk «»• '/- fceri •'/'• ao opdat dit mogelijk /ij wordt bel irean van dg

k-rk ... da »i. sligbi id rmn Qoda Verbond aan dl btkqpn dei eet esje*

..f pel dl lumweipeiyks ejMSjgejete, den kring x; "' ••• ' v*ejrboed Naar hmi

van den Heide)berger Catechismus «trekt de Doop tieb uitsluitend over

desen eenten kring uit. opdat de gedoopten „van de kinderen dmr onge-

loovigen onderscheiden worden" Alleen binnen dien kring wc
bet heilig Avondmaal bediend, en ook, alleen in dien kring kan een .ver-

gadering van geloovigen" worden geeer itend da k«-rk. die met

desen kring samenvalt, besit dan ook de merkteekenen der .ware k«

dewelke zyn .de zuivere prediking des Evangelies, de zuivere bedien -

der Sacramenten, en de handhaving der christelijke tucht, naar beüjdenis

••il laten

d we niet staan. Dit instituut dekt niet ei iris*

tehjken naam Al I. rnn.lt de lamp der Christ<

wanden van dat t haar nekt straalt door de vensters teer verre

daarbuiten uit, en werpt ach op al die geledingen en verbii

ons menscheujk lev. aQerlei uitingen van menschelyk leven en

menechelgke werkzaamle wet, gezin en fat

beroep, publieke opinie en lot! aikimde, kunst en wetenschap en zooveel

meer, het wordt alles door dat licht liestraald, en die bestraling tal te

sterker en te doordringerder zijn. hoe helderder en klaar

l

lamp des

Evangelies in Int k fcnaJ branden mag. Derhalve dien eersten

kring van het instituut, en m noodn • rband hiermede, kennen we
dus nog een tweeden kring, die bepaald wordt door de lengte van den

11- liiHtraal, die uit Int instituut ever bet leven van volk en natie uitgaat,

wijl nu deze tweede kring niet kleeft aan bepaalde personen, noch dus

bepaald en begrensd wordt door het boeken van zeker aantal leden,

noch eigen ambtdragers kent, maar m het leven eetf van volk en natie

is ingezogen, daarom vrijst bier die buiten dm loed

ons op de kerk al* organisme Die kerk toch als organisme is er, eer

instituut er is. se ligt steeds het instituut, zij alleen geeft aaji

instituut wezenlijke waanhj. De kerk als organisme heeft haar •

m «len hemel in Christus; ze omvat alle eeuwen van den aanvang

wereld tot aan het einde, om na ons aller eeuwen eeuwigheid te vervullen,

«laarom is net die kerk als organisme die zich ook daar openbaren

kan, waar alle persoonlijk geloof afwezig is, maar iets van den goudglans

des eeuwigen levens zich nochtans afspiegelt op de gewone ge

van bet groote gebouw van menechelyk leven.
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Feitelijk bedoelt men alzoo beidertijd* hetzelfde, maar men gaat uiteen

•ie vraat: - ligie buiten de personen

dar galoovigcn t.- denken i» m werken moei Op dit mag lodh ;mt«.-.nit

minnaar der Volk 8e kunt geen invloed oefenen op wie en wat

l opgenomen; en daarom moet heel het

k al wat in het doophuis komt Alleen in mijn

tmlt bel licht Buitm mijn kerk niets dan aükdonkere n.i

Mijn kerk heeft geen vensters. De muren laten geen enkele lichtstraal

door. En daarom moet ik wel ds moren nujni

er plaat- len, en / «.«Int tering van h<-t h«-ht des Evangelies

iiengen mogt n .gen zeggen: Naar luid van Gods Woord
en onzen Hekk Ihergschen Catechismus moet de Doop de geloovigen van de

r ongeloovigen afscheiden. Allereerst is dus zorg te dragen,

als instituut, aan «Ie merkteek* m-n «Ier ware kerk herkenbaar,

i begrensd en duidenjk uitkomend in I n des volks openbare.

>'en ieder te lokken, m:iar in die kerk

opgenomen mogen alleen zij wenden, «II- hartgelooven en met den

mond hetijden, dat Christus ir God.» inenschen is; zy

hun zaad; en de Christelijke kerk heeft te waken, dat waar hypo-

crieten inslopen en zichzelf verraden, ze van de vergadering der geloo-

vigen worden afgescheiden. Maar al moet aldus de heiligheid van het

' wezen der ware kerk gehandhaafd worden, ven*

sterloozi kenl de kerk van Christus in haar

Men op den kandelaar brandt, staat niet onder de korenmaat, maar

straalt door de vensters naar buiten uit Dal Bent spreidt zijn tinten op

al wat menschelijk is in het leven van v is door den

sftdelmgschen invloed, dal de kerk als instituut, heel het volk en heel het

leven des volks zegent Ja, wel verre van dezen zegen aan heel ons volk

villen onthouden, houden we veeleer staande, dat die zegen des te

grooter en des te heerlijker zal /ijn. h«>e helderder het BeJri <•<•* Evan-

gelies in Gods kerken brandt en m tas. kerken zal het te sterker branden,

boe zuiverder de vlam en boe zuiverder de atmosfeer is waarin die vlam

oog is Mijft het naar dsn regel door Christus zelven gesteld: Zgn

k een stad op den berg, die reeds van verre een ieder in het oog valt

k een toni m het wVddaw ran het nsisMloTsn om bat bederf m
die wereld te koeren

ge de tegenstelling tusschen deze beide nu wal, dan zal hst o

• ne «j"frmtflt zjjn. hoe hier metterdaad alles hangt aan ds juiste onder-

scheiding tusschen de pmrMcuUere gmade en de ets § orwtts. U er

dan de wereld die onder den vloek ligt, en in die wereld set

•re genade, dan krijgt ge slecht* twee verschijnselen in hst leven:

rzijds een deel der wereld dat Heideneen, Mahomedaansch en Joodsch
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ie, «o anderdeels een stuk wereld waarin de pa ra genade w<

Zoover nu het Christendom reikt, zoov. «la instituut, en

M -II- kerk als inatitm ^ <lan zonde en onheiligheid.

tjoo sgnde nioet ge wel bet terrein <i re genade, onder

pryageving van haar heilig karakter, pogen uit te breiden, door steeds

meer heel uw volk in uw kerk op te nemen. In het stelsel der Roomscne

kerk nu gaat ilit, omdat Rome bet weien der kerk niet toekt in de
1

sonen der geloovigen, maar in de kerk als mystieke instelling, die ais

zoodanig draagster is van de particuliere genade. Die particuliere genade

ia dan een schat dit haar is toevertrouwd, en aan dien schat krijgt ge

deel, door met de kerk in gemeenschap te treden. Maar volstrekt onbe»

grjjpeujk is bet, boe men dit stelsel vul wil houden, als men in ernst

klaart nog te gelooven dat de kerk als instituut „de vergadering van

ntgeloovigen ia** en alzoo Art 27 v.v. van ome Belijdenis, en vr. 54

van onsen Catechismus nog onderschrift. Nog nooit is dan ook door wien

ook de rechtatreekscbe poging gewaagd, om deze grondstukken van onze

Formulieren van eenigheid met bet systeem der Volkskerk in overeen*

tenarinf t. brengen DU irelsel 1» niet dn ik wtMmnMêtmHt^ van wat

Lij Itome de wereldkerk is. II traditie, het is uit geestelijke traagheid

overgenomen, maar voor de rechtbank der Gereformeerde beginselen waar

gemaakt is bet nog mum
H'-el anders daarentegen komt de zaak te staan, 100 men het oog ontsluit

voor de Gereformeerde belijdenis der gemeen* gratie. Dan toch verkrijgt

men niet twee, maar drie kringen. Niet stikdonkere na • lensche

streken, en al wat Christehjk beet gedoopt en in • Maar l
f

kerk als instituut. lampe des Evangelies klaar en helder binnen

haar muren brandende, als vergadering der geloovigen; 2*. dat deel der

wereld, dat in Azië en Afrika door God overgegeven is in een verkeer

zin, en deswege nog in volslagen donkerheid wandelt ; en 3'. dat andere

deel der wereld, waarin de Christelijke kerk is opgetreden, en dat d

de vensters der kerk henen tevens n iobt des Evangelies bestraald

wordt hit licht uitstralende van de particuliere genade, doet dan dienst

ais middV iistrument der gemeene gratie, en het is aldus

Urnen de kerk ais instituut, te midden van het volksleven een Cn*

tuit op dat volksleven geworpen wordt, en dat in dien zin heel bet volks-

leven gekerstend wordt, sein in die kringen, waarin men met beslistheid

den ChristeUjken naam verw»

D nu bet >*ewga, boe alleen deze matste opvatting en

het eigen wezen der kerk en haar merkteekenen handhaaft, maar

alleen in staat ia, de feiten van het leven te verklaren, let dan eens op de

ungemeene mach' list in het aldus gekerstend deel der wereld, door

den utensch over de Matuur is gewonnen. We dank. u dit aan mr*
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lig© wetenschappen, en die wetenschappen sgn tot bloei gekomen, niet

hina noch Japan, nut m Indie noch m Turkije, maar m net Christe-

lijke Europa en in net Christelijk Amerika. M«

zeggen, dat we ook in de macht van dexe natuurkundige wotonsnhsp|ii n

een sagen van de Christelyke religie hebben te «en. Dit nu is op ons

standpunt allssrins rationeel radijs is het den mensen gezegd,

heerschappg, maar door de sonde is se ons ontgaan H treedt de

gwnaenr gratn- in, om wat door de sonde sou teloor gaan, op te honden

en ons te hergeven Ie gemeene gratie dan ook. De macht en

heerschappij over de natuur, dis m ' hina sa lmli< . en niet minder onder

den Islam ia uitgeoefend, staat reeds hoog boven de onmacht tegenover de

ur waarin de negerstammen in Afrika verzonken liggen en lagen. Maar

komt mi in deze gemeene gratie de exponent werken die van de kerk van

>stus en de particuliere genade uitgaat, dan wordt deze gemeen* gratie

verdriedubbeld in kracht, en n «Ie Christelijke wereld de over-

macht van den mensen over ds natuur op soo ongeloof

dankt ge daar God voor, en juicht ge deze vrijmaking van den mensen
' stelsel der Volkskerk daarentegen boot Usf spaak. Want al mag

stak ooi invloed verklu gaat op philanthropie,

useujk en niaatschapi» lijk levso, toch vallen stoom en ele.

scheikunde en oeconomie buiten haar, en waaruit moeten dan deze groot»

ungen, waardoor juist onze eeuw zich gekenmerkt heeft, en

liet wereldleven beheerseben. verklaard worden?

XX X \ I

Ken stad op een berg.

O Ood. OS tot* atl ftlurd ni «Om kmgé **.. —
ik ow» laitwii.

Pa. I

t omdat de aar Jezus' uitspraak, soa dad op soa berg ia,

moet baar glans in wtyden omtrok uitstralen «>f. fouten beeldspraak ge*

ledigende, rwmajjsnri
,

ii iavloed

aan op geheel de maatachappg. in wier midden af optrad. Die invloed

moet aanvangen met zekere bewooóVn.., t. wekken mor don heldenmoed,

waarmev v .rvolging en verdrukking wordt gedragoa; moet daarna eerbied

inbrntzetneu voor don ernst en de reinheid «les levens in den
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Irjken kring; moet voorts sympathie wekk«n d«mr den gloed der liefde en

*»armhartigheid. die in de gemeente n D moet ten «lotte,

ili foeoej hiarvaa -i' :iL'« in* •••«!• bajrianoa Barreren • ophaflaa, di pa*

blieke opinie verhoogen, dager beginselen ingang doen ruiden, en afatoo

de gangbare beschouwing van bet leven in staat en maatachappy en huis-

gezin opvoeren tot booger peil. F.it.hjk il «lat dan ook aldus geschied.

Bijna nergens heeft de gemeente van Christus zich duurxaam gehsndhssirt.

of ie beeft •• ten haar instituut die wyziging in de algemeene levens*

opvatting tot stand gebracht Zeker niet terstond, want veelal had se eerst

tan periode raa rervasjmg fee (toorwontalen Maar kwam h die poeiode

eenmaal glansryk te boven, dan heeft haar optreden veelal, men kan zeggen,

bijna zonder uitzond "ging van den standaard des levens

1. 1. gevolg* gahnd l.n resnltasl mi eledea, dat et tweeërlei t..i stand

kwam: 1*. de bevestiging der gemeente als de .stad op een berg"; en

2*. een wijziging huiten-l •, burgelyke leven in verheffende

en reinigende richting. Kn m die beide lag dan de nm
tweeërlei genade voor oogen. in <lie „stad op den berg" de vrucht der

particulier* genade, en in die ver»

BMSM 'jrntir

\\ ant wel kan men ook hier den stiengeu eisch van bet hoogste ideaal

aanleggen, en dan niets dan klachten aan

gemeenten en de hand over hand toenemende fei

schappy, en wtj zullen de laatsten zijn om te ontkennen, dat lot /nik*

klacht vaak aanleiding bestaat Maar de liefde voor uw ideaal mag u niet

/iekehjk en moedroovend pessimisme verleiden. Ong«

de zuiverst geïnstitueerde gemeente, zoo elders als fa veel te

wenschen over; maar vergeleken bij wat zoo menige andere genie» i

bovenal vergeleken bij andere godsdienstige < n, staat ze '

onvergelijkelijk hoog en stemt se tot zoo vurigen dank Kn aso ook moet

teer zeker geklaagd, dat zich ook in onze burgermaatschappij nog onge-

rechtigheid op ongerechtigheid st. gruwel na gruwel u ergert; maar

lleidonaeht "f Ifohoiiiodeanontio ootarhinp'rj rioemeeot nloooot.

h terstond, soms op elk punt onze superioriteit Neem slecht*

huwelijk, en vergelijk de positie van de gehuwde vr«*

en Islam met wat ze tij ons is, en het breed verschil springt oog.

I alsof dej zonde bij ons beswaren ware. Integendeel, de sonde woelt

ook in onze maatschappij even schandelijk tegen de zuiverheid van het

huw . lijk in als elders, en bijna geen vorm van zonde is op dat

denkbaar, die niet op alle manier voorkomt. Doch hoe men ook ten onzent

over de nog onvolkomen positie van de gehuwde vrouw moge klagen, wie

haar positie in onze maatschappij met die n-Azie vergel

kan toch geen oogenblik in t



BR STAD OP ED BEMO. H|

die onder ons tot stand kwam. Zoo na is het op elk gebied. Er is met
bet optreden van de gemeente des Hoeren een sunrdeesem in de drie

maten mooli gelegd, <m die ninrdeesem trekt <i.M»r sb dosr, si enfant

«d op alle betrekkingen des lérens. Een invloed die volstrekt niet

alleen ondergaan wordt door de beladers des Heeren, maar die zich int

strekt tot heel de maatschsppg; 100 zelfs, dat de Joden evengoed als de

ongefeovigen in on» mi«hl oh rekenschap van te geven, dese

bewerking ondergaan Doek jmst daaruit Mijkt dan ook, dat men verkeerd

doet ut als een stuk van de particuliere genade te beschouwen,

ore genade werkt altoos ten eeuwigen leven, en wat hier werkt

gaat geheel op in 1, en is alzoo te rekenen onder de gemeene gratie.

men desniettemin aan een maatschap pij. die door deze invloeden

beheersrlit < :.«n eerenaam van Christelijke maatsenappg of geker-

stende maatschappy pleegt te geven, kan BR t worden gewraakt. I»

geoorl<N.f.l op het standpunt der Volkskerk. Deze toch gaat uit van bel

denkbeeld, dat er geen Christelijke invloed werkt, dan in de Christelyke

personen. Behoort iemand nut persoonhjk tot de kerk, dan staat hy ook

n den Christelyken invloed, en het is deswege dat BSfl Sf op uit is,

geheel de schare des volks, binnen de wanden der kerk op te sluiten. DM
echter is niet te verkrijgen, dan door het vrede nemen met den ach

laten vallen van uw k«rki«l»-#-, het prijs gtvH van uw In-lijdené». het tu-

itten van het ongeloof, en het laten varen van alle kerkelijke Recht I

Volkskerk voorstaat en dus heel het volk in de schaapskooi wil dryven,

moet rekbait: Immers elke band dien ge aanlegt, weert en simt uit.

En daar Int mi het doel der Volkskerk is om allen te omvatten, en liefst

naamend mt te sluiten, moet ze wel ten slotte allen band loaknoopen.

•k feitelyk geschied, en kwam het sterkst uit in de practische

l*rvrifi—4d, die steeds meer begon te gelden, en waar ten slotte bet heilig

peel nog steeds als onmisbaar had gegolden, is men er door de logica

der feiten, ten slotte noodwendig toe gekomen, om ook dien band te laten

n In naam, in achgn houdt men zgn kerk-idee dan wel boog. Of rist

men niet, hoe zei» de Nederlandsche Hervormde kerk. die de meest

lmndelooze leervryheid toebet, en bet Doopsel voor niet onmisbaar ver*

klsarde, nog steeds bg monde van haar leeraren den volke verkondigt dat

mi heren van eenigheid nog altoos de oflkieele bolgoenis der

i zgn. Maar die tchtfn raakt telkens op grootsr afstand van bet fessen

verwgderd. Op bet fessen der kerk liet men allen bindenden invloed

Klippen, en tegenover die innerujke ontbinding van het wenen, stelt men
anders over dan een abstracte formule, die alle werking mist Zoo
n i.
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kuuit 'Ir leugen in «!«• kerk van Christus de waarheid ?ei

is alleen teu koste van die notoire leugen, «lat men in naam zyn pret»

van kerk te zyn handhaaf' Wij «laarentegen, op ons stumlpun'

bet weten der kerk én ist»-lijk karakter der maatschappij hand*

naven, door de eenvoudige onderschei* hm: tusschen de vrucht der part

liere gonsde in «bet kuddeke des Heeren", on tnssrhon de vrucht der

gemeene gratie die juist door bet optreden dor gemeente gewerkt wo

we kmmsn dit. door te erkennen, «la treden «der gemeente een

gonsde uitoefent, die de werking der gemeene grstie in het volksleven

ongemeen komt versterken. Want wel erkennen we. dat er gemeene grstie

werkt ook in de burgennsatschappii «lensche eo Mabomedsansche

volkeren H«>evee) dieper souden se andere weggezonken. Maar

we houden staande dst in onze landen behalve dese ook elders werkende

gemeene grstie, een gemeene gratie in hoogeren graad werkt, en dst «dese

hoogere graad eerst dan in de gemeene gratie komt, als se geste

edeld en bevestigd wordt door den m\ l«»ed van de gemeente van <

Thans is men weer bezig dien invloed v*n de gemeente van

op de burgermsatschappg af te breken. Men merki «lit aan de pogingen

worden aangewend om de vrije liefde voor het huw. de plaats

te stellen, of althans den band des huwelijks te verzwakken. Men in

urn de pogingen om het <»u<l.rlijk gezag te verzwakken, en de op*

voeding onder stastsvoogdg te brengen; en «des zooveel me-

de st-huld der gemeente. Door bijna overal als Volkskerk op te treden,

heeft se de leugen in eigen boezem moeten toelaten, is ze zoodoende in

allerlei vslsche verhoudingen geraakt, en kan daardoor er dien

urlijken invloed uitoefenen, «die eerst van haar uitging. Veelal zelfs

verlnh.lt zich thans de Volkskerk met de tegenstanders van het Christen*

dom, om hen «die voor den Christelqken invloed pleiten, te dwarsboomen.

ren voor het Christelijk karakter van staat en mastscha]

tien zich «daardoor in reugen van hun plnht ten zeerste bemoei!

En dat te meer, daar er nog altoos zoo velen zrjn, die zich geen audere

kerstening der maatschappij denken kunnen, «dan «door allen in ééoe kerk

byeen te vergaderen, en institutair de maat s< hm

ten goede zal men daarom alleen dan kunnen uitoefenen, als men zich wil

-nten. dat de gemeente van Christus nooit rechtstreeks, maar alleen

zijdeling door haar invloed op de burgermaatschappij kan inwerken, en

dat daarom haar streven er op gericht moet blyven: 1*. om aan de ge*

Ie vrijheid van optreden en volle macht

handhaven van haar eigen kant verzekeren; 2*. om af te weren
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elke poging die godsan wordt, om in de wetgeving van het land. in de

publieke opinie en in de publieke instellingen Heidenerite begrippen en

denkbeelden voor de Christelijke in d« plaats te brengen; en 8*. om door

bet moedig optreden van haar leden op elk terrein dee levens in die

burgermaatschappij de heerschappij <l 80 /im.rder begrippen nog

geotsdig uit te breiden. Of wil men korter gezegd : Een streng confeasiö-

neele kerk, maar geen cuufessioneele burgermaatschappij, geen confessio-

neele staat

Den secularisatie van staat en maatseh.i| r diepste grond-

gedachtcn van het Calvinisme, ook al spreekt het vanzelf, «lal

is, deze grondgedachte aanstonds geheel zuiver uit fee werken

m een wereld, die eeuwenlang een vlak tegenovergesteld denk-

beeld gekoesterd en in praktijk gebracht had, kon het Calvinisme niet dan

van lieverlede zijn nieuwe levensgedachte ontwikkelen. Maar de uitkomst

toont den toch, dat deze zijne grondgedachte telkens meer reld wint, • n

de voortgaande ontwikkeling in bel leven der volk.

deze secularisatie van staat en ntsehappjj lol haar recht doet komen,

de valsche idee der I ransche Revolutie lu«-r tijdelijk lüj faoohooi

daardoor de doorwerking der grondgedachte van het Calvi: rvalscht

werd, is lek tegen te spr«k.u maar dat heft let kil net ep, dat

tne uit zijn eifen wortel da -'ing geteeld heeft, «lat dl

.gemeente van Christus", omdeJ ze streng confessioneel moest zijn ei da

Christelijk* tu< l.t moet handhaven, geen Volkskerk zijn kan, en dat des-

wege net Christelijk karakter der maatschappij net kan gezocht worden

leu Doop van alle volksleven, maar te zoeken is in den Invloed dk
— Heeren <»p bed bol volk en bet! ds inlichting van

haar invloed op staat en burgermaatschappij nu t anders dan een sede?#fcen

iet aanleggen van confessioneele handen, nog ook de uit

oefening van au heerschappij II i»eeld van de Vereenigde

Staten van i toont dan ook, boe de verschillende afdeehngen der

Christelykc kerk, zoodra alle saam zich op ditzelfde standpunt plaateen,

niet alleen den ouderlingen strjjd opgeven, om saam in vrede te wedijveren

op geloofstcrrein, maar ook, juist dank zij die goede onderlinge verstand-

. veel hooger invloed op de civiele en nationale toestanden uit-

oefenen, dan de machtigste Volkakerk ooit verrn»

De InjJSJMttlUni tiiKH4 hm de fcsji 00 d. ,<,,rld kan alleen op dk manier

ge moet de wereld in de kerk soel t op zekere hoogte kan
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teer zeker zeggen, dat .de wereld** te zoeken is m de «farao van bat

lenecbe, Mahomedaanscbe en Joodacba leven, meer die tegenstelling

beeft geen oogenblik vat op ons nart Als de Heilige Schrift ons de ge-

m.-.rtt, nut l kristal koost, tk kojaa da wereld overaoaamde, n "i>* mm*
schuwt tegen wereldgebjkvormigheid, bedoelt ae een niet-Christeujk gehalte

van net leven, waarmee we dagtlyk* in aanraking komen, en waarvan we
dagtlffkê de verleiding ondergaan. Waar is nu voor ons die wereld te

vinden '.' iie vraag wijst men u op wereldscbe kringen, op wereldsche

sAssesobsppeo, op wsioldadaa reraaakea, op woroldaoha kftaratewaai we-

reldseks inasaBiofsi Bdooh, sla ga bsj m pecaooan nagaat, dis daas wereld

acbe kringen vormen, dan bevindt ge, dat se zoogoed als allen gedoopt,

tot het heilig Avondmaal toegelaten, en leden van Christus' kerk zijn. De

tegenstelling tusschen «er* en wereld bestaat alsdan niet, maar in de

gemeente bestaat er tegenstelling taiaachen Christenen, die wesenbjk ne-

igden, en naam-Christenen, die geheel tegei exen der k«

staan. Gaat ge daarentegen inzien, dat die duizenden en duizenden per-

Boeon, -11- indardaad ai m waerbaéd aan djooj fotoovon, aan paeneefceottaoj

denken, en met I & den spot dryven, dus ook niet in Christus' kerk

thuis hooren; dat de kerk zich van deae heeft af te sonderen, om weer

te stoeien op eigen wortel; en dat de kerk van Christus, tot die kleine

proportie ingekrompen, maar weer wezenujk kerk geworden, juist dan

weer haar invloed op staat en maatschappij zal kunnen uitoefenen, dan

keert ook op eenmaal de Behriftanrujke tegenstelling tusschen hwk en

wereld terug; dan worden kerk en wereld twee grootbeden; dan heeft de

kerk van Christus haar sanwgsbsre grenzen; en dan heeft het weer

om der kerk toe te roepen, dat niet zq den verd«

wereld ondergaan moet, maar harerzgds een zegenenden, heiligenden en

verfrisschenden invloed op die wereld heeft uit te oefenen. Wat . wereld-

gelijkvormigheid" is, zal dan weer worden verstaan.

Onze tegenstanders zien hieruit, dat zij ten onrechte beslag leggen op

bet privilege, alsof alleen zg ielven een hart hadden, voor heel de maat-

voor heel bet volk en voor heel den burgerstaat Dat is integen-

deel ons met ben gemeen. Verschil ontstaat tusschen hen en ons eerst hij

de vraag, hoe de zegen van Christus' gemeente op heel die burgermaat-

schappij moet uitgaan. Of die zegen uitkomt hetzy rechtstreeks, door heel

volk, belgdend belgdend. geloovig of niet geloovig. in den

schoot der kerk op te nemen ; of wel miridellgk door de kerk sla een stad

op een berg En bal midden der burgermaatschappij te laten liggen, en

zgdelings invloed ter verheffing en ter veredeling van haar op de burger-

maatschappij te laten uitga.. irlyk Mijft het ook ons hegeeren, en

onze bede, of we al onze landgenooten tot de volle belydenis van hei

Evangelie brengen mochten. Haar dit afgebeden resultaat is nooit her-
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en ioowel in vroeger eeuwen als nu. maar thans in klimmende mate, toont

de uitkomst, dat verreweg het grooter deel van ome landgenooten p

cipitVl vijandig tegen het Evangelie overslaat ofte wel het lauwLaodiceesch

ignoreert Vindt uu in Christus' kerk, naar luid van onze Belijdenis, alleen

•en plaats, die „van harte gelooft en met den mond beüjdt", dan is

tneé voor elk man van Gereformeerden huize beslist, dat, wat ook

de toekomst brenge, er voorshands moet gerekend worden met een toe-

stand, die onder onze landgenooten het kleiner deel in de kerk, en \» t

grooter deel in de wereld haar plaats doet vinden. En dit uu zoo zij

baat het niet, of ge de zegening van uw volk al zoekt in aller toebrenging,

die nog steeds toefde en op verre na niet kwam, en I -lijft geen andere

weg open, dan om uw volk en vaderland zijdelings en middellijk te zegenen,

doordien ge de kerk van Christus weer een stad op een berg doet rijn,

en van haar dien invloed laat uitstralen, die het kwaad in de wereld É
en het leven van de burgermaatschappij verheft, door de werking der

gemeens grati»- m bet leven te wereld te versterken. Niet een kerk, die

om groot te schonen, de leugen in de slippen van haar kleed draagt, maar
alleen een «gemeente des Heeren", die het Verbond Gods heilig hou.lt,

lener afmetingen laat welgevallen, stelt zich Medelijk aan,

en kan daardoor eedeiijk invloed uitoefenen.

Deen eenigetine uitvoeriger bespreking van de Volkskerk was hier noodig,

omdat een zoo aanmerkelijk deel van de werking der gemeene gratie oer

itbeer 1. lijft, zoolang de Volkskerk t gemeene terrein dee levens

is heengebouwd We laten daarom wat er meer in verband met de Volks-

kerk te neggen ware rusten. Het wee ons bier uitsluitend te doen, om dit

meest voorfaggeeiene, wjjl bedekte, stuk der gemeene gratie weer bloot te

leggen; en keeren thans tot de beteekenis ven dat stuk der gemeene gratie

met bet oog op de bekeering terug; een beteekenis die thans vanzelf zal

begiepen worden, als we de bekeering van een Helden in een Heideneen

land met de bekeering van een gedoopt kind hier te lande vergelijken.

Mij «ie landing klaagt nen, ni met Inricht, nednrig om «!•• onenDBonien

wjjze, waarop zich het Christelijk leven en de Christelijke belijdenis bq

een bekeerden inlander uit. Wie uit onze kerk naar Java of Soemba gaat.

en daar kennis maakt met de Chrieteninlandere, ziet zich bitter teleur-

gesteld. Hier te lande viel reeda veel klarht over gebrekkige kennis der

Schrift, over gebrek aan inzicht van de Christelijke waarheid, over min

geeetehjlrim sin, en over minder puritetnschen ernst ven bet leven; maar
wat bujft er van dit allee over, als men geloken maatstaf als hier te lande

aanlegt bg zulk een bekeerd Javaan? Dan vraagt men zich onwillekeurig
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af, of niet alles op zelfbedrog en misl<

dacbte, alsof onder dese volkeren met vrucht /«ending ware te drgven,

voorgoed moet worden opgegeven. Dit indruk nu U natuurlijk Wil

zuimt zich rekenschap te geven van de geheel verschillende conditie waar-

onder een Heiden in een Heidensch, of een Mahomedaan in een Ifahome-

daanseh land tot bekeering komt, en zich soo inbeeldt het op Java

zal vinden als op Walcheren, en op Soemba ongeveer zooals • >noM

leurgesteld en bedrogen uitkomen, en loopt seer ernstig gevaar,

zich in onbetamelijke geestelijke inbeelding verre boven den Christen-

inlander verheven te gevoelen, en de liefde die naar hen uit moest drgven,

iten verkoelen.

Maar heel anders komt dit .«irdeel te staan, en heel anders wi

Mik waarmee we deze toestanden bezien, indien we latten »p de geheel

verschillende hulpe die de gemeene gratie bg het werk der bekeering én

hier te lande én op Java verleent Toen het Christendom pas de wereld

tig, is het in* t in «Ie eerste plaats opgetreden bij de lager staande

volken, die den tegen der gemeene gratie slechts in seer beperkte mate

hadden genoten, maar integendeel onder die volken van de Levant

wie de werking der gemeene gratie, dusver het sterkst was geweest

Afgezien nu van de vraag, of ook niet reeds destgds enkele Evangelie-

n naar Scyten en Parten zyn uitgegaan, staat vast, dat de
i linstehjke kerk het eerst tot vaste formatie gekomen is te Rome en

ene, ui I ae en in Bg] ' in diestreken, waarde
Romeinsch-Grieksche beschaving den hoogsten dusver bekenden levens-

vorm bereikt had. Ben maatschappij, waarin mannen als Plato en Cicero

konden optreden, stond uiteraard destijds reeds onvergelijk

-l.ui .!•• nia.it-.. haj.|.. ] :! k. toestand, waarin wij tem nog den inlander op

Borneo en Java vinden. Langs wat weg die toenmalige beschaving tot

hoogte was opgeklommen, en welken invloed ten goede o.a. de Joodsehe

koloniën, die over heel het Roomsche rijk verspreid waren, ha<i

geoefend, laten we thans in het midden. Genoeg is het ons, bet feit te

constateeren. dat de Christelijke kerk, om haar intrede in de wereld te

kunnen doen, haar loop zich zag aangewezen onder de vol destgds

hoogst stonden. Eerst nadat de Christelijke kerk onder dez'

vaste vormen was gekomen, is het Evangelie twee, drie eeuwen daarna

stammen. En waar nu zelfs in dese hooger staande Grieksch-Romeinsche

wereld, het doordringen van den geest van Christus, ook bUjkens de

apostolische zendbrieven, zoo moeilgk ging, daar spreekt het toch wel van-

zelf, dat gclgke moeilijkheid zich nog in veel hooger mate moet voord

waar wg door onze Zending het Evangelie pogen te brengen in een zooveel

lager staande maatschappij, gelijk we die vinden in onsen Indischen
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«*t Vooral, <Ut het daar voorshands bereikbare een uiterst pijnlijken

noet mak we het vefgeKjkea mei wat aode in onae

beate kringeu gevonden irordi Het ia dan ook ongetwijf.M een niet ge-

ringe fout. dat men luj bet werk der Zending zich zoo zelden, en zoo

weinig rekenschap beeft gegeven van de verschillende stadiën, waarin de

gemeene gratie voorbereidend voor het werk der bekeering optreedt.

mede is in h»t minst ni»-t de bekeering zelve ooit

luct van de gemeene gratie zou zijn. Bekeecfag is uitwerking van

wedergeboorte, en alleen by een wedergeborene mogelijk en denkbaar.

Meer nog, de uitwerking van de wedergeboorte in de bekeering, later in

de heiligmaking, komt nooit tot stand dan door de inwerking van den

ligen Geest, en behoort, overmits ze doelt op het eeswfge leven, oo>

ik tot de particuliere genade. Maar voor een plant maakt bet

1 inmen een alles afdoend verschil in welken bodem ge haar laat opgroeien.

Ia die bodem vet, rijk. sappig, malsch, en met den aard van de plant

fwrtwilemimimle. da /-il da groei van <!«• plant in den boden welig ei

weelderig zgn. Zet ge daarentegen die zelfde plant in een schralen bod* in

irm, steenachtig en droog is. dan zal de plant daarin wel uitk<>iu«-n.

maar «tm teer ttjirul gewao opleverom ReeAi mm gewone leadbonwen
• n dit zeer wel, en maken daarom onderscheid tusechen land en land,

en weten haarfijn welk gewas op den eenen en welk gewas op den an-

deren bodem gedyen kan Eoosi nu daarom het gewas tut «l.-n bodem?
Stellig niet. Het gewas koosi uit Int oaed <»f uit de stek, en dat zaad en

die stek is één en hetzelfde, onverschillig of de bodem vet of arm, ge-

schikt of niet geschikt ia. En zoo nu ook I «lijft Int zaad der wedergeboorte

één, «en ia steeds van buitenaf inkomende, maar als ditzclfl

wedergeboorte de ééne maal valt in den weltoebereiden akker van een

hoogstaand leven, en de andere maal in den schralen bodem van een laag-

staand volkaleven, moei de uitkomst van het gewas wel teer verschillend

zyn De plant l. lijft dan wel I echte soort, want het zaad was

ware zaad. maar de akker waarin het viel was zeer uiteenloopend, en dat

• nloopen van den akker ontstond door de venehillende mate waarin

de gemeene gratie aan het ééne of aan het andere volk was toebedeeld.
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De KUMUO gratie in d< inakisg.

We komen thans tot de heteekenis van de gemeene grut m liet werk

der Heiligmaking. Wat we dusver in ome bespreking van .de gemeene

gratie en den Christen" aan de orde stelden, sloep -nd op onze

toebrenging door wedergeboorte en bekeering. Daarby bleek ons, dat de

vrucht der particuliere genade, in landen waarin Christus* kerk openbaar

werd, door God gebezigd wordt, om de gemeene gratie ongemeen veel

krachtiger te maken; negatief door er de zonde te meer te stuiten, en

poeüief door er de ontwikkeling van wat by de schepping in ons geslacht

werd gelegd, op alleszins wonderbare wijze te bevordo -elyking van

een niet en een wel gekerstend land toont .lm. I- lijk. hoe dese tweeledige

invloed van Christus' kerk op het volksleven uitging. Hierby echter rees

de vraag. al <lit assj invloed was, die de kerk op eigen terrein, en dus in

de sfeer der particuliere genade uitoefende, of wel dat dit een invloed

was, dien van de kerk uitging op let niet-krrl

gemeene gratie ten goede kwam HM eerste was het voorgeven van de

Volkskerk, en dit werd door ons bestreden. Het laatste bleek ons de leer

der Heilige Schrift te zyn, en werd door ons bepleit. Ook voor het niet-

kerkelijke leven kwam zelfstandigheid in gezin, maatschappij en staat

ten andere, de invloed ten goede, die van de kerk uitging, wekte op allen,

op geloovigen en ongeloovigen. VraeJri hiervan nu was, dat wie in een

Christenland tot bekeering ontwaakt, daarby gedragen wordt door een

rykbeswangerde omgeving, die hem opheffen kan, terwijl omgekeerd, wie

• ii en afanomedanen tot Christus geroepen

wordt, door zyn zooveel lager staande omgeving eer wordt gedrukt, en

naar beneden getrokken.

i echter keert geheel hetzelfde vraagstuk terug bij de heiligmaking

Wie zich bekeerd heeft, wordt sjs4 uit zyn omgeving uitgetild noch ook

overgezet in een andere wereld, maar blyft, in den regel althans, in de-

zelfde familie, in hetzelfde gezin en hetzelfde beroep of bedryf, deels zelfs

in dezelfde omgeving voortleven. Dit wordt niet in volstrekten zin gezegd,

alsof iemands bekeering niet zekere breuke in zyn leven zou slaan.
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breuke h er altgd, meest schier onmerkbaar, soms teer sterk. Een jong

man, opgegr»>«M.l in cnokHHifon knuc dit dusver niets mm wereldsgeammi

vrienden had. en zich met hen aan den dienst der wereld overgaf, en

nu tien bekeert, zal uiteraard van

vrienden zich door hem tot Jezus laten lokken. Gebeurt dit laatste, des

te beter, dan büjft de vriendenkring ongebroken, maar overgebracht op

heel ander levensterrein. Slaan zgn vrienden daarentegen de venenen

tegen de prikkels, lachen se om zgn vroomheid, en bejammeren ze hst

dat «zoo flinke kerel" een dweper werd, dan natuurlijk kan de breuke

niet uitblijven, en gaat de jonge man na zijn bekeering uit zijn vroegeren

vriendenkring uit, om andere vrienden onder de belgders des Hoeren te

vinden. Zoo kan het ook zijn. dat iemand dusver in een bedrijf of beroep

leefde, dat hg, als bekeerde tot den Christus niet meer kan aanhouden.

Ook dan poogt hg daaruit te geraken, en een anderen werkkring te vinden.

We geven dus volkomen toe, dat iemand dit Dek in een Christenland be-

keert, genoodzaakt kan zijn
i

-re omgeving te breken, en in een

andere omgeving over te gaan. Edoch, en hier lette men wel op, dit is

alleen dssrssn te wgten. dat hij leefde in een kerk t was gelijk

se behoorde. Hij werd ondersteld geboren en opgegroeid te zijn in een

ongeloovigen, wereldscnen kring. Welnu, zulke gezinnen vindt ge in de

nkerk hij •luizenden, maar ze hooren in de kerk van Christus miei.

Hypocrieten nu uitgezonderd, zijn alle gezinnen die tot de kerk van

Christus behooren. belijdende gezinnen, en de kerkelijke tucht draagt zorg,

dat er van een naar buiten uitkomend wereldsch leven in dese gesinnen

geen sprake kan zgn. Al stemmen we dus toe, dst bekeering ook in ons

Christenland tot breuke kan noodzaken, we geven dit alleen toe van een

verkeerde kerk, niet van een kerk van Christus gelgk die zgn moet. Deugt

de kerk niet, is de kerk versteend of door wereldzin vergiftigd, dan gaat

de geestehjke leiding der bekeerden in mystieke of methodistische handen

over en verkrjjgt men die door en door valeche toestanden, gelgk men die

telkens in de Volkskerk aantreft. Een gezin, dusgenaamd tot de kerk be-

hoorende, gedoopt en lejenomen, maar zonder zweem van geloof of drang

tot getuigenis, volop in de wereld levend; en als dan m .Int dusgenaamd

ChruUHijk *•*"» te» jonj iiuui of ten jowd.irhtiT etst t..t CMetM bt*

keert, is daar gewis geen lofzang over de toebrenging van dat kind. maar

een jammeren en klagen dat er met zoon dweepsiek kind geen huishouden

meer is, en dat net voor de familie is verloren. Zoo zgn de toestanden,

die niet scherp genoeg veroordeeld kunnen worden. En net zgn alleen

valsene toestanden, die ons noodzaakten toe te geren, dat bekeering ook

in een Christenland, en onder gedoopte personen, tot zoo geweldige breuke

met de omgeving leiden kan.



Zonderen we daarentegen mo door en door valache toestanden uit, en

onderstellen we een kerk. -Ii- «>k maar eanjassine aan de merktcekenen

der ware kerk beent WN-nlt, zoodat Gods Verbond er heiUg in wordt ge*

houden en de Tu«ht ar in gaat over belijdenis en leven, dan Iran zulk een

geweldige breuke bij gedoopte kinderen niet voorkomen. Tot een Christe-

lijke kerk kunnen niet andera dan Christebjke gezinnen bebooren, ej

een Christelijk gezin kan geen gejammer en geklaag opgaan, als een kind

dea huizes zich bekeert Gelijk onder de engelen Gods, zoo zal er in een

Christelijk gezin, over zulk een bekeering veeleer gejuich en dankzegging

/uu i». bekaarJag aal afcal tol btasjks, aaaai oasfakserd lot aaaweva gaea>

i.-hjke aaneensluiting leiden. Evenmin ia aan te nemen, dat iemand aÜ

een Christen g» in een beroep of bedrijf zal bevinden, dat zondig

van aard is, en dat dus na de bekeering moet worden opgegeven

eenige wat kan voorkomen, is, dat een jong man, die, hoewel

-lusver niet bekeerd had. riek in aen kring van vrienden en

epeelnooten had begeven, dia nu. na zijn bekeering, niet meer bij hem
paaaitn, en die hij dan ook verlaat. Wel kan I» t voorkomen, dat iemand

ia opgegroeid in een Christengeziii. dat onbezield was, dof van toon en

k mat, en «lat /nik een pas bekeerde zich aan die geestelijk dofheid

van zijn gezin -' aar de wezenlijk bekeerde zal daaruit geen aan-

leiding nemen, om met zijn gezin te breken, maar integendeel, om, onder

de genade Gods, bezielend en verheffend op het hart der zijnen in te

werken. En wat wel voorkomt, dat zulk een pas bekeerde, zirh dan van

de zijnen als doffer en matter personen afwendt, om buitenshuis

sluitend aan geestelijk meer opgewekte personen aan te sluiten, is stellig

bewijs dat zoo iemands bekeering nie! in het rechte spoor liep, ei.

heilige banden die God gelegd had, onderschatte, arm aan alomvattende

Ratte was, en gevaar loopt, af te dwalen op paden van geesteüjke hoovaa

Onderstellen we daarom normale, gezonde kerkelijke toestanden, en een

bekeering die zuiver loopt, dan zal geen breuke. dien naam waar-I !

komen, en iemand, ook na zijn bekeering, blijven voortleven in dezelfde

omgeving, als vroeger. Want of men nu al zegt, dat zijn bekeering toch

daarin bestaat, dat hij zjen van de wereld tol Christus bekeert, dit kan

slaan op zijn huislgke omgeving, zoo hij van der jeugd at tot een

goede en gezonde kerk behoorde. Dan toch zou zijn gezin de wereld ge»

diend moeten hebben, en dat is in normale, goede ker

ondenkbaar. 1

1

« t overgaan van zulk een, uit de wereld tot den •

bestaat dan ook niet in een nitwendigen overgang, door zichtbare br«

maar in een bannen van de wereld uit zijn hart, zijn overleggingen en

zijn neigingen. Maar voor het overige moet het in een gezonde kerk zóó

toegaan, dst een ieder die zich bekeert, juist door die bekeering, tot nauwer

band met zijn kerk komt en meer in het leven van zijn kerk ingroeit.
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•lyk is het dsn ook soo, waar de kerk met eere haar gelaat kan

heffen, en haar roep an men seggen, dat km. leren

in zulk een huislijke omgeving opgegroeid, met dan zeer zelden, tot wat

men noemt een .krachtdadige bekeering" komen. Een overgang uit het

internis kan hij ben met meer plaats grijpen, daar ze wel

en daarom allerlei ellende, ja, der ver*

uenis onderworpen waren, maar ook „in - geheiligd waren en

ais leden van zyn gemeente zijn gedoopt gew<> Iteeds als kl>

i se -lus als kinderen der geloovigen van de aJudeiaÉ te
ongeloovigen onderscheiden Ze njga in een christelijk gezin opgegroeid.

Ze zyn van hun jeugd af gewend aan het verkeeren in het heilig*

: «mi /i|ii geboden. I /i*-t men meestal, dat de

ig van hun /in <n geest en hun meer bewuste toebrenging tot den

I plotseling, maar geleidelijk plaats orrypt, zoo zelf- dei meer

dan één -1 de eeuwigheid inging, niet dan met moeite het

oogenblik bepalen kon, waarop hij /u-U bekeerd had lot

oogenbUk was er wel. Er was wel een oogenblik waarop de evenaar deer

•Joeg, maar nk t aDen merkten /oo ernstig op den gang van hun geestelijk

• van achteren va I dienaangaande spreken konden.

Ih t zoogenaamde „verslag doan" faal /.ijn t.» • i- w.-l uiterst

gemakkelijk voor wie uit een dooden. w.i.Mschen krinu tot Jezus kwam,

maar uiterst tnoefijjk root wie opgroeide bij God» Woord, en nooit jsj <l<-

wereld verstrikt raakte. tater nadenk- n dieper m/i.ht in de nt zettende

tegenstelling van sonde en genade, zal ook hem tot helderder inzicht in

den overgang leiden, maar <ht is. heel iets anders, dn het aldus met
bewustheid doorleefd fes hebben. Ken kind van • • 1 1

«
• 1 i j k «

• jaren kan m.t /ijn

ouders schipbreuk hebben geleden, en als <i..,.r een ivonte parad /ijn. dal

•ir op dat oogenblik niets van leed, wist of begreep, maar dat het t

van achteren aan dat vreesiyk oogenblik terugdenkend, seer w< hoe

ut de kaken des doods gered is, en er zyn God voor dankt. Maai

oorsaak van dun dank komt eerst later voor zulk een km<i - uit

eigen bezinning, maar uit wat nadenken ben zegt, dat met hem moti

hebben plaats gegrepen, zonder dat hi| sett Int met heldere kenniaee en

inzj< • He De toepassing nu Uefffjfl lu-t voor de hand. Hoe zieke-

njker en slechter een kerk is, des te krachtdadiger tal by hen die zich

bekeeren. de overgang spreken. En ook, hoe ongeesteujker het gezin was,

waarin gy /ijt opgegroeid, des te sprekender aal het oogenblik der bofcee

i Maar dan ook omgekeerd, hoe zuiverder en

honger un n hoe hooger bet gezin stond, waarin God l In 4

geboren worden, des te ongemerkter cal de ontluiking van het waararlitig

/uu In een wezenlek gereformeerde kerk d L in een kerk

die gereformeerd is en leeft naar das Woordfl Gods, /uilen vaanweg d.
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dan ook van kindsbeen af in de vreezc dea Heeren staan, en

schier tonder overgang in bet hart breken met de wereld, ooi ning

«il II«Uand te dienen.

Blgft nu van dien kant voor den bekeerde zgn omgeving gelgk

vroeger wan, dit ia ook bet geval met zgn *«ef'kerkelgk leven. Gelgk we

reeds opmerkten, hij wordt, abt eert, niet mlgelt

geUUl uit het volk. mt h.-t land. uit de maatschappij, uit den werkkring

en levenakring. waanu hij /.u-h bewoog, maar Mijft leven in hetzelfde

midden. Want wel nebben we ona af te scheiden „van een hoereerder,

een broeder sgnde", en dus als lid der kerk kerkelgkc tucht te oefenen,

maar de apostel voegt i. dat we ona daarom -

ganschelgk kunnen afscheiden van de verkeerden," overmits we andera

de wereld moeaten uitgaan. Ik bid U, soo sprak ome Heil

roerende smeeking vóór zgn gang naar Golgotha, niet dat < t de

wereld wegneemt, maar dal Gij ne bewaart m de wereld. Het raakt bier

alroo een beginsel. We moeten verwerpen net denkbeeld van een Volks-

kerk, die de wereld in haar eigen boezem toelaat, en waartoe allerlei

ganscb ongeloovige personen behooren, en die samengesteld is uit gezinnen

die voor een goed deel alle echt geloof voor dweperg uitmaken; maar we

moeten ook ona verletten tegen de Dooperacbe opvatting, alsof de kerk

een kerk van louter heiligen ware, en alsof deae heiligen zich buiten het

leven der wereld hadden te plaatsen. Wie zich bekeert, gaat niet de

wereld uit, maar moet als belijder dea Heeren i'h de wereld voor den

Christus leven. Het eerste ia wel veel gemakkelijker, maar bet laatste is

ona opgelegd. Met iets van de liefde waarmede God de wereld beeft

gehad, toen Hij haar zgn eeniggeboren Zoon schonk, zal ook een gedoopte

die zich bekeerde, zijn hart in Belde naar de wereld uitstrekken. Eens

komt de ure dat ook hij Wm\ al Gods heiligen de wereld oordeelen zal,

maar het beden der genade zal hij dk wereld nog -fde dea

mededoogene omvatten, in haar midden leven, en op haar ten goede pogen

te werken, ook door zgn roeping te vervullen, om een getuige van Christus

te zgn, en zgn Evangelie te brengen aan alle creaturen. Want wel i*

veel gemakkelijker, boog te loopen met de Zending, en geld te geven, en

bidstonden te honden voor een missie in het Heidenland of on

Islam, maar hierin steekt niets dan lafheid, zoo men waant er dtsrmeé

van af te zgn, en zoo men niet minstens even beslist en even manmoedig

in zgn eigen omgeving durft op te treden. Alleen wie in zgn eigen om-

geving op aOerlai levensterrein voor zgn Heiland en voor bei \<>lk

zgn Heiland durft optreden, ia waardig zgn hand ook tot de Zending van

die verre landen uit te strekken. Van Gereformeerde zijde is er daarom

steeds op aangedrongen, dat wie bekeerd is, op zgn naaste omgevin.

zgn eigen levenakring, te midden van zgn gewone levenssfeer i
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Oreren toot den Heer* beginnen zou. Wie goed staat, onttrekt zich niet

aan bet leven, maar gaat er in. en poogt er sgn Haüand in te dienen, en

zulk* niet al» een halve dominee tonder patent, maar als burger onder

zgn medeburgers, in hei veelvoudig leven der msatachsppq, en naar den

aard van dat loven. Doch dan, het spreekt vanself. blijft hfl SSft u ge-

stadige aanraking met die omgeving, en gaat er ook omgekeerd zekere

invloed van die omgeving op hem uit Is nu bet pad, dat tig na zgn

bekeering tot aan zgn dood heeft af te loopen, het pad der heiligmaking,
dan stelt <ht >iis de vraag, welke beteekenis die omgeving, waarin een

bekeerde na sgn bekeering leeft, bezit voor zgn voortgang in heiligmaking.

•• beteekenis wordt gemeenlgk opgevat als een uitsluitvml liedenke*

üjke en gevaarli; heeft men zich bekeerd, dat leven der wereld is

nog onbekeerd: wel kan sr im fan hem een invloed ten goede op die

omgeving uitgaan, maar omgekeerd kan de invloed dien de wereld op

ham uitoefent, niet anders gedacht worden, dan als een zeer slechte. Hoe

grooter sgn invloed op zgn omgeving, des te beter; hoe grooter de invloed

van sgn omgeving op hem, des te boozer voor zgn zielene il fa ten deele

geven we dit natuurlgk voetstoots toe. Voor zoover de wereld uit de sonde

leeft, niet God maar zkhzelve bedoelt, en van het eeuwige aftrekt, om m
hetgeen voor oogen is, op te gaan, heeft, wie zich bekeerde, dien invloed

te weerstaan, en er zich tegen te wapenen. Waken, mdèan, strgden, is

hier bet parool. Blaar, en dit is veel te veel voorbggesien, er iverkt in die

wereld niet enkel wonde. Immers, een wereld waarin enkel zonde wei

sou verstoken moeten zgn van alle genade, en juist dit is niet alzoo; er

werkt in de wereld ook genade, en juist die genade noemen we de obsimwi

gratie, een genade «I zaligmakend, maar wel terdege zondestuitend

en ontwikkeling bevovdsffisi is

Juist hierdoor nu komt de gemeene gratie ook in aanraking met onze

ligmaking. Niet alsof de heiligmaking in haar wortel en aandrift niet

eenigUjk uit de inwoning van den Heiligen Geest zou opkomen, maar m
dien sin, dat de vorm, de levensvorm, waarin de heiligmaking uitkomt, en

de graad van sterkte waarin se doorbreekt, in zoo menig opsjcht afhangt

van de meerdere of mindere gratie die in onze omgeving werkt Een niet

te miskennen tegenstelling uit de apostolische eeuw moge dit toelichten.

Boven dit hoofdstuk plaatsten we als Schriftwoord de vermaning van den

apostel aan de kerk van Theasaloniu. I wg hooren. dat

onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar gdele dingt

li de aoodanigen bevelen en vermanen wg door onzen Heere Jezus

Christus, dat zg met stilheid werkende hun eigen brood eten." Het feit

deed skh alzoo voor, dat in dent Christengemeente velen skh sehuMig
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maakten aio «ongeregeld Ieren", tan .slenteren en nieU doen", uo een

zich vermeien in ,gdele dingen**. Hoeieer dan o • xe gemeente de

heiligmaking krachtig doorwerkte, zoo telt» dat de apostel zeggen b

i
moeten God te allen tijd danken voor u. broedera, omdat uw gil

«eer waai, en dat de liefde onder u overvloedig wordt, alsoo dat wg van

n roemen in de gemeenten Gods", op dit punt werkte de heiligmaking

niet sterk genoeg door, en niet allen, maar sommigen dan toch, leidden

een leven, als onder ons voor Christenen ondenkbaar ia. Ze verkwistten

hun tijd, se verspeelden hun leven, se voerden niets uit, en deden niets.

Ze aten het brood van hun familie, en brachten voorts den lieven langen

dag door met her* en derwaarts te loopen, xirh in allerlei gesprekke)

mengen, en kwansuis nieuwsgierig en veelbezig en het altijd <lmk hebbende,

ergerden se de ernstiger gestemden. Zou zoo iets nu ook voorgekomen zijn

by een k I 'alestina. of in een dorpsgemeente, meest uit landbouwers

bestaande? Leest ge van zulk een verzoeking tot zonde ook in brieven

aan -kecne kerken geschrevei immers neen. hit kwaad

dan ook byna alleen opkomen in Grieksche steden. Daar was de jongeling-

schap aan dit ijdele, metedoende leven gewend. Daar was hei goede toon,

om den arbeid aan slaven en mindere menschen over te laten, en zei

de dusgenaamd hoogere sferen te leven. Heeft nu de bekeering teweeg*

gebracht, dat de Christenen van Athene, van Corinthe, van Tbesealonica,

als door een tooverslag van deze gdele levensopvatting zijn afgekomen, en

t<>t nijvere ernstige burgers zgn geworden? Althans niet hij allen wa-

neval, en ge ziet uit wat Paulus naar Thossolonica schreef, dat daar

ook onder de bekeerde jongelingssrhap het oude kwaad nog bezig was

dat nawoekeren van bet "mie kwaad moest overstellen.

En zooals bet met dat gdele leegloopen stond, zoo stond

hoererij en de overige wellustzonden. Natuurlijk kwam ook in de gemeente

van Jeruzalem en het overige Palestina deze zonde voor, maar op verre

na niet in die mate als onder de lichtzinnige Grieken. In de Gi

steden vooral heerechte allerlei geslachtazonde op ontzettende wyze, en

de publieke opinie miste de zedelgke veerkracht om voor de eerbaarheid

op te komen. En in verband hiermede nu ziet ge, dat de apostel Paulus in

zijn brieven gedurig zich genoodzaakt ziet bg de kerken in deze Grieksche

steden op het voortwoekeren van deze zonde ook in de gemeente vom

Christus de aandacht te vestigen, en met ongemeene scherpte van vermaan

tegen . dat kwaad in te gaan. Ook hier was dus wel bekeering. Zelfs

dioegen de gemeenten allerlei vervolging en verdrukking met heldenmoed.

fs was haar offervaardigheid om de Palestina te hul]
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komen, voor Paulus een oorzaak van lof en dank. Blaar dit nam niet weg
• ii de zonde der /mlijkheid nog niet meettor

wa* geworden, en «Int nog toeataadan onder ban fojrinfajnea, <lu- m da

Joodeche kerken ondenkbaar zouden geweest zijn liet bet banketten stond

bet niet beter. De Griek was feest

i

van natuur. Altoos festonen,

banketten, maaltijden. En daardoor kwam het, dat zicb onder ben, en

in Palestina, de gruwel voordeed, dat ze ook het heilig Avondmaal des

Heeren mis> als ware het een offermaaltijd in een Heidenschen

.niet onderscheidend bet li-haam des Heeren Uu kunnen ons

zoo niet meer voorstellen, maar in Corinthe waren er, die van het

idmaal een drinkgelsg hadden gemaakt, sa all onderscheid tnserhen

de tafel der duivelen en de tafel des Heeren htddaai mtgewischt. Opper-

vlakkiK zoudt ge nu zeggen, dat dit uilen typ geweest i

- behandelt de quaestie als zoodanig niet Hij doorziet, dat

slechts een gebrek van heiligmaking spreekt, dat ganschehjk uit de

omgeving, waarin ze leefden, verklaard werd, en daarom te ernstiger moest

worden te keer gegaan.

Dese voorbeelden nu zijn grof 1, ergerujk. Haar als ge nu ziet,

hoe in de gemeenten van Palestina weer andere zonden voortwoekerden,

die saamhiuip'ii BjeJ bet Joodaoba 1.v«mi. dan Idijkt hirruit laOS, «lat de

voortgang in heiligmaking, althans wat n voot bat leven betreft,

wel terdege afhankelijk is van de levenswijs, van de usantie en de publieke

opinie, die beerscht in de omgeving, in bat midden waarvan de kerk van

treedt in de ééne omgeving werkt de gemeene gratie sterker

en anders dan in de andere omgeving; en al naar gelang dese actie van

de gemeene gratie is in het land, onder bat folk, m de stad, of in het

dorp waarin de gemeente van Christus optreedt, en de bekeering der ge*

igen plaatsgrijpt, zal ook de vorm en de graad zgn, waarin de heilig-

making onder ben uitkomt Staat -lii f. >t alzoo vast, dan is bet van aan-

belang ook op dit punt nader in te gaan, en hg onze beschouwing over

de heiligmaking meer dan dusver geschiedde ook met de gemeene gratie

te
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Reed* op grond van de korte opmerkingen, die voorafgingen, al out

gereedeiyk worden toegestemd, dat ook m bel werk der ktiïigmaking

mei de gemecne gratie te rekenen valt. Intueacben is bet uiterst moei

om ook op dit punt het onderscheid tusschen de werking der zaligmakende

genade en der gemeene gratie nader toe te lichten. Niet alsof hei bestaan

van dat onderscheid twijfelachtig ware, maar omdat we de woorden en

uitdrukkingen missen, om de verhoudingen en werkingen van het inn«

lielsleven scherp uiteen te houden. We behelpen ons dan wel met ©eer-

drackteljjke taai, en vergelgken de ziel bg een plant, gelijk ook Jezus sprak

van een kwaden boom die geen goede vrucht kan voortbrengen,

zelven vergeleek bg een wgnstok en ons bij ranken, of de werking van

het Woord op de ziel duidelijk maakte door het beeld van den saaier, en

hiermede vorderen we reeds een goed eind weegs. Maar toch het I

beeldspraak, en bet drukt de eigenlyke, de geestelijke hoedanigheid van

hetgeen in de ziel plaats .

Hieraan is er) te ontkomen. Wie de taal in haar wording na-

speurt. I ten «lotte elke uitdrukking voor iets onsi«

bestaan of in onze levensuiting altoos ontleend is aan hetgeen tastbaar en

voor oogen is. Zelfs gewone uitdrukkingen als iets rotte», iets begrijpen,

iaéj lt§$Mtmmrp$m • n/ rrjn alk ssfkssssisj ra bei sjd hanési Iets ;um-

o, iets grgpen, iets naar een ander werpen. M
uitdrukkingen, omdat er een handeling in spreekt, zich dan nog

delgk omlijnen laten, wordt het reeds veel moeflgker, als we op woorden

komen, als Biel, gemoed, tin, enz., en laat ten slotte elk d ••grijpen

of helder voorstellen ons in den steek, zoo we te doen krijgen met „inner-

n wasdom net .strijd van binnen", met de „ssamvoegselen" waarop

Paulus doelt, en tal van gelijksoortige uitdrukkingen. Vandaar dan ook

dat de verwarring zoo hopeloos pleegt te worden, als er sprake komt van

.den ouden mei wen mensen", of als Psulus beti.

dat .hij doet hetgeen hij niet wil, maar dat dan ook zelf niet doet, maar

de sonde die in hem woont." Zelfs kundige, schrandere denkers, die gewoon

zijn scherp hun woord te kiezen, blijken zich dan telkens te vergissen;

en wat moet bet dan niet worden, als gewone lieden, die meer op bes*
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t«- oottsdsa

En toch, al ie elk spreken over dat alles, wat op den achtergrond van

ons zieleleven plaats grypt, zoo uiterst moeifijk. toch twijfelt geen onzer

er aan, of er bestaat bg den wedergeborene tweeërlei soort van leven,

gelyk onze Belgdenis bet zoo schoon uitdrukt .het ééne lichamelijk en
tgdelyk, hetwelk wg van onze eerste geboorte medegebracht hebben en is

allen menschen gemeen," maar .net andere geestelgk en hemelsch, het-

111 &«g«T«o wordt in de tweede geboorte, en dat leven is

gemeen, dan alleen den nitv. r Urenen Gods.** (Art 85). Juist echter door-

dien de wedergeborenen op dit reeds zoo mystieke gebied van net

'cussrlsf onderscheiden werking voor ons treedt, wordt het reeds

zo*» moeilijk.- spreken over hst nslaguu leven des barssa nog esss sss

hezwaarhjk. Hiervan nu bsOOOrl nn-n zieli WeJ r.kens. hap t.- geven, -.jnlat

men foorsiehlig in zijn uitdrukkingen /ij ssj sici sjsj rerJisn m ejkj ••

Bssenhsden,

is daarom raadzaam de tegenstelling tusschen dat tweeërlei leven

daar te bezien, waar het nog onvermengd uitkomt, d. i. bg zeer kleine

kinderen, die ons vroeg door den dood ontnomen worden. Dat er ook

onder deze Irinderkeai /ijn. die vlak vóór hun sterven tweeërlei leven in

hoeft geen nadere aanwijzing. Ieder stemt dit toe. En dat

moet wet Anders toch zou men óf vervallen in de dwaalleer, dat dese

kinderkens niet in sonde ontvangen en geboren waren, en alioo zonder

wedergeboorte zalig konden worden; óf wel men zon se allen van Gods
barmhartigheid moeten uitsluiten. Als Gereforam istenen doen

noch bet een noch het ander, en onze bebjdeni» Mijft daarom, dat .ook

M sonde ontvangen en geboren zijn. en daarom all. H. i . -I lende, ja, der

verdoemenis zelve, onderworpen;'* maar ook dat God machtig is om zulk

een wicht op te wekken tot een nieuw leven en in te leiden in zgn

zaligheid t van bekeering, maar wel van wedergeboorte is

en sprak leven waarvan Art 86 der Belgdenis spreekt

lus ook lig ben aanwezig, edoch nóch net ke nóch het genade*

/wlke kinderkens tot nadere ontwikkeling gekomen. De beha*

roei. iën mogen bg zulk een kindek* reeds werken, de zielafunctiftn

van het natuurlijk leven werken nog niet Hst kind denkt nog niet en

spreekt nog niet. En evenmin is er bg zulk een kindek* reeds sprake

ontwikkeling van het genadeleven. Zulk een kindek* weeJ nsf sjsj

wat gelooven is, het kent nog geen geeetelgken strgd. net behaalde nog

geen overwinningen in den *trgd tegen de sonde. Allee sluimert m zulk
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een klinieke nop Bef leven is er wel, maar ut oog niet

lieve acbepeel draagt het zaad des levens in den akker der ziel, maar dat

saad schoot nog ni<
- echter zulk een kt te sterven,

ook tonder dat het hier op aarde tot eenige de minste ontwikkeling kwam,

dan gaat toch zulk een wicht ten eeuwigen leven in, en in zgn sterven

aterft li. t .N»r altoos af aan bet tondige leven dat het in zyn natuurbjke

geboorte ontving, zyn heiligmaking m ijn sterven opeens voleind, en

in btt leven van zulk een kindeke ontp] • u onbesmet het

nieuwe leven, dat het ontving in de tweede geboorte. By zulk een kindeke

is bet onderscheid dut klaar en duidelyk. Het zielsleven, dat het uit zyn

urlyke geboorte ontving, boni nttl tot ontwikkeling en sterft weg,

maar bet zielsleven dat bet in de tweede geboorte ontving, kotst ia

eeuwige leven, zonder eenige vermenging, zuiver tot ontplooi kan

een ieder verstaan.

Maar ingewikkeld en moeilijk wonlt bei, zoodra zulk een kindeke niet

sterft, maar opgroeit, knaap, jongeling en man wordt .-h begint al

spoedig ook zyn natuurlijk stfefsieesw met zyn zondigen aard en zyn

keerde neigingen kelen, en naast die ontwikkeling van

nrlijk eielsleven loop * geheel daarvan verschillende ontplooiing

van zyn genadeleven. In een man als David is dit klaar als de dag. Als

u zijn ontzettende zonde valt, en Uria wegruimt, om zyn schandelijk

stuk met Bathsebt te bedekken, ziet ge de schrikk ting van

ven; en alt straks diezelfde David zich voot i zak en

asche nederwerpt, en zoo roerend smeekt: „Gena, gena, o God, h

gebed", dan is in Psalm 51 een man aan bet woord, die nu nog elk >

van God de boete der ziele voorzingt Dtat boaan diapar dan vaak

eigen hart zouden zyn opgekomen. Die twee uitingen van een zoo

schillend en uiteenloopend leven mengen zich nu l»ij dan v.ilwaatene door

elkander, en hoe ze ook strgden, ze zijn toch de uitingen van een tel

* ievolg waarvan dan is, dat een man als Psulus in Rom. 7 tot beken-

tenisten uit zyn eigen zielservaringen komt, die nu nog b

warren, en sinds eeuwen /eer onderscheiden gevoelen hebben ge

eenerzyds dat liy in Hom. 7 alt een nog onbekeerde spreekt, anderzijds dat

hier een kind van God spreekt na zijn bekeering.

I is alleen het laatste juist. Het is niet de onbekeerde

bier spreekt Een onbekeerde kan niet zeggen : „'k Dank God door Jezus

< hristus mynen Beere". Maar si staat dit vast, toch is bet bet

dat oppervlakkige lezing van Rom. 7 op bet dwaalspoor Ie

belder rekenschap van elke opeenvolging van gedachte te

geven, waar de apostel zegt: .Alzoo is dan de wet heilig, en het gebod is

heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan bet goede my de dood gewor<

zij verre. Maar de zon dood geworden: opdat z
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openbaar worden 100de te zgn, werkende mg door net goede den dood;

opdat de sonde boven mate wierd londigende door hei gebod. Want wjj

weten, dat de wet geestelgk ia; maar ik ben vleeschelgk, verkocht onder

de sonde. Want hetgene ik doe, dat ken ik net ; want hetgene ik wil, dat

doe ik niet, maar hetgene ik haat, dat doe ik. En indien ik datgene doe,

dat ik niet wil, 100 stem ik de wet toe, dat zg goed ia. Ik dan doe dat*

lelve nu niet meer, maar de zonde die in mg woont." Metterdaad, bg

eerste lezing, sou men onwillekeurig tot de alotaom komen, dat de man
die 100 schreef, verliep in ongerijmdheden eu zich in tegenspraak mei
sichzelven verwikkelde. Maar zoo iele hierin duidelijk is, dan wel dit. dat

hier tweeërlei leven zich uitspreekt: het éene gelgk het uit de natuur

wam, en bet andere gelgk het zgn oorsprong vindt m de wedergeboorte.

bepalen we ons nu voorshands tot dit vaste resultaat, dan is het aan

geen twgfel onderhevig, of dit uu-uwe leven leeft uit de particulier* genade,

en wat er nog goeds komt uit dat oude leven kan alleen vrucht zgn van

gemeeme gratie. Doch <
: Bttdd bron, waaruit genade toevloeit én

aan het nieuwe én aan het oud worde dan ook scherp,

dan dusv.r galat

Vraagt men nu aan de Heilige Schrift, of dat nieuwe leven zoo ingroeit

in het oude leven, dat bet zich m- udige karakter van dat oude

leven vermengt, dan luidt het antwoord beslist ontkennend. .Die uit God

geboren ie, zondigt niet, m hij kan niet zondigen, want het zaad Gods

/egt de apostel Johannes. En hg herhaalt het m 1 Joh.

5 : 18, zeggende: .Wg weten, dat se» iegelijk, die uit God geboren ie, niet

Bondigt, maar die uit (Jod geboren is, bewaart sichzelven, en de boose vat

hem niet". ( ieheel in gelgken geest, als waarin Paulus zegt (2 Cor. 5 ! I

.Zoo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel;

nu de verdere apostolische schriftuur, dat noch Paulus noch Johannes telt

noch de Christenen aan wie ze schreven, zich ooit aan eenige sonde be-

zondigd hadden, zoo zou dit geen moeilgkheid opleveren. Het sou een-

voudig tot de slotsom leiden, dat de Christenen in die dagen volkomen

.heiligen" waren, en wg, die ons dagelgks van sonde bewust zgn, tonden

niet anders kunnen besluiten, dan dat zulke uitspraken op ons niet toe-

pamielijk waren

uilus zelf belgdt in Rom. 7 optettelgk en openlgk.

nog gedurig door zonde verrast wordt, en s$n bestraffingen en

vermaningen aan de kerken dier dagen leveren het voldingend bewgs, dat

de smetten en rimpels ook destgds vele, soms teer groote waren. B*>>

dien hun uitspraken zgn volstrekt en onbeperkt. .Ken itgelnl die mt I
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geboren is, zondigt niet' ne gedurig echnld en sonde voor God be-

lgden, zouden dun, n -«ord voor ons, tot geen endere slotsom kunnen

komen, dsn óf, dst wg gem kinderen Gods waren, overmits we nog ge-

durig zondigen, óf wel, dst dit woord van den apostel onwaar was en op

de proef bezweek. BeUjdt ge daarentegen dese drie: 1*. dat bet aposto-

lisch woord waarachtig is, 2* dat gg een kind van God zgt, en 8* dat

sa aaj fafsjgki m ralsrJei overtreding \.iit dan rolgl bieruit, dat dM

woord van den apostel moet verstaan worden, niet van uw eaamgesield

leven, gelgk het deels nog oud, deels nieuw is, maar dat het gezegd is

van hei nieuwe leven alleen, in zijn tegenstelling met kei oude leven

l'lijkt dsn uit. «lat Ust tweeiilei plant looreengestrengeld opwast, en

vel san de eaamgesteldr plant allerlei booze vr ka zien zgn, maar

dat ge, onderzoekende, uit wat wortel de laatste zijn opgekomen, d. i. aan

wat stengels die booze vruchten groeien, steeds bevindt, dst deze tak

of stengels nog uit den ouden wortel zgn, en dst er uit den wortel des

één enkele voose of booze vradd uitkwam. Alleen nu de persoon

dat nieuwe leven leeft, is uit God geboren, en alzoo kan naar waarheid

iigd. dat wil tod geboren ia, niet zondigt, en nh t kan zondigen,

/aad Gods in hem I 'lijft

Maar boe doorzichtig dit ook op zkk i If wezen moge, toch mag het

nooit leiden tot de leer van twee permmm in den éenen mensch Er is

in bet kin«l van (iod geen bijeenvoeging van twee ikken. Het i»

oude mensch, in wien een nieuwe mensch is ingeschoven, om bg hen

te wonen, zoodat de oude mensch de gastheer is, en de nieuwe mensch de

gast, want steeds leert de Heilige Schrift ons, dat de pereoon eelf weder*

geboren wordt, en dat het ik b bekeert Die leer der twee pers»-

of der twee ikken: één ik van den ouden mensch uit Adam, en een ander

,k van den nieuwen men- h uit den Heiligen Geest, heeft dan ook m
anders dan bederf over Gods kerk gebra l- IL t is m deze leuze dat de

nomianen steeds hun sterkte zoehtan he oude mensch, dat oud.

oude Adam mag dan vloeken en razen, stelen en echtbreken, zooveel

hij wil |»at alles doet dsn de gastheer, en de inwonende heilige man beeft

bier nuts mede te maken. Die gastheer is toch ter verdoemenis opge-

schreven. Hij is toch verloren. Wat hg zondigt de< Ook kan hij niet

anders dsn zondigen. Maar mtusschen woont i-ij <lien boozen mensch in

I kind van God, eu dst kind van God heeft

niets de zonde van zijn gastheer san te trekken. Zijn rekening staat schoon

bij God, en met de vuile rekening van zgn gastheer heeft Inj zich ni<

te laten. Op alle manier moet die valsche voorstelling, alsof er twee ikken

waren, die op zulk een manier, geheel onafhankelijk van elkaar, de één

/.;ti tondtg an •:• tndei zjjn beJüj k rei roortaetten, worden tegenfeataaa
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en uit Gods kerk uitgeroeid. En boe ondooigrondeujk ook voor ons bei

mysterie zij vjui bei twe< -n in één persoon, en vsn één ik, dat zijn

leven uit tweeërlei wortel trekt, toch staat bet vast, dat we het ahoo te

belgden hebben. Het is niet een Saulns die roept : .Ik «lWy% mensen**, en

een Paulus die betuigt : .Ik dank God door Jezus Christus nüjnen Heere",

maar het is de ééne selfde Paulus, die op hetzelfde oogenblik en in één
adem uit <le diepte van één selfde menschelijk hart betuigt: .Ik ellendig

mensen, wie zal mg verlossen van het lichaam dezes doods? Ik dank God
door Jeans Christus mijnen Meere".

Men heeft, en terecht, tst vetklaring van dit mysterie geweien op het

•nis». En metterdaad U m een goede stek op een wilden

stam ons in het plantenrgk een voorbeeld op van zeer booge beteekenis.

••üjk tien we toch voor oogen, boe een wilde boom kan worden afge-

kapt, hoe dan in het hart van dien afgekapten tronk een dusgenaamd oogje

van een *iet>wüden boom kan worden ingeënt, en hoe alsdan de w

boom gedwongen wonlt. uit zijn boosen wortel alle sap naar dat ingeente

oogje te drijven, en hoe dit oogje macht bssJfcj om op den ouden tronk

een nieuwe kroon te ontwikkelen, di<- uit het sap van den ouden wilden

boom gevoed wonlt, en toch goede \ draagt tfiera ligt veel. dat

ons althans eenige voorstelling ter verklaring geeft Ook hier in h-t plan-

s dan toch tweeërlei boomIeven. net ééne oud en wild. het andere

jong en tam. De oude natuurstam is breed en groot, het oogje van het

nieuwe leven klein en teeder. Beide werken daarna saam. De oude tronk

t op zgn wortel groeien, en inmiddels schiet het eerst kleine stekj

een kroon omhoog. Aldus ineengegroeid wordt het één boom, met één

leven. En toch hlijkt het onderscheid zoo sterk sprekend, dat onder aan

den ouden tronk gedurig oude. booze loten uitspruiten, en dat net goede,

tamme bout eerst boven net entsel begint Steeds nu wil de oude tronk

bet entsel dooden, en als de hovenier niet zorgvuldig de loten die aan den

ouden tronk uitschieten, wegkapt is in minder dan geen üjd de oude boom
weer uitgeloopen, en het entsel gaat dooi) Wordt daarentegen al wat

den ouden tronk mtschist, met zorg weggekapt dan is de oude tronk

machteloos, en wordt hg gedwongen al zgn levenssap uit den wortel aan

bet ingeente stekje toe te voeren, dat dank tg dien gosUdigen toevoer

van levemwiap. -*»•-
1 • >mh<»n; «M*hiH

En toch boe opmerkelgk en sprekend dit voorbeeld ook zg. het kan

maar zeer few deeie dienst doen. Bg de wedergeboorte tod) niet

het .nieuwe leven" op ons geënt om nu voorts zgn levenskracht uit de

oude, booze natuur te trekken, maar het komt in ons op om zichzelf een

wortel te schieten, en op dien vernieuwden wortel te bloeien door



l*.»! hst ïï*t*s iokj» boo*

bet levenssap, dat aan dat nieuwe leven toekomt van den Heiligen Geeet

r.-r\M)i dn ook de gelote tamme »•«...m dood ca.it /,»> ga bon aamogl

van den ouden tronk, en zonder dien ouden tronk en den wortel van •

tronk niet leven noeb bloeien kan. is in bet kind ran God bet nieuwe

leren juist bestemd, om - sterren geheel ran den ou«i • ge*

scheiden te worden, en eerst daarna ijk op te bloeien in de heilige

atmosfeer ran het leren der gezaligden. Al blgven we dus het beeld ran

de enting opmei n sprek* n, toch mag de vergelgking

fs eer n I «rgetrokken. Het geeft ons een voorstelling ran een •

en een tam leren in éénselfde plant, dat zich wonderbaar dooreenstrengelt,

en nochtans zgn onderscheiden karakter bewaart, maar de verborgenheid

ran het ééne ik in zgn tweeërlei leven bg Gods kind verklaart het ons

nis/ ro, ais ge daarop komt, is het bij den wedergeboren mensen

juist het omgekeerde ran wat het is bg den geenten booi

Ook de poging om het raadsel op te lossen, door de wedergeboorte op

te ratten, als het indragen in de ziel van een nieuwe zelfstandighei

substantie, kan niet worden toegelaten. Een kind van God is niet gelijk

een sondeer • i bftojentieel, bj mH il reraoderd I lij wos a. hij word

6. Alleen maar o is niet opeens weg, en 6 breekt niet op eenmaal gan*

schelgk door. Veeleer begint b met zeer klein te zgn, onderwijl o nog

:i.u -rk. -lijk grOOfJ l'.iarn.i unit h Sfl BOOBri 'i kl Km eSBd'lijk in • 1 - - ti

dood wordt o geheel afgeworpen, on »»lijft nn-ts dan b over. Te zeggen

dat het .zaad Gods" een zekere zelfstandigheid ware, die door den !

Geest in onze ziel werd ingedragen, zou er vanzelf toe leiden, om
de zonde een soort giftige bacil te zien, die door den Satan in onze

ware ingeschoven. Zoo zou dan de zonde als een apart wezen in ons wonen,

en het zaad Gods als een tweede apart wezen, en het zou feitehjk alles

Luiten ons persoon omgaan. Hei

worden, die onzen persoon, on- I raakten. Steeds hebben daarom

de profeten en apostelen, en op hun voetspoor, de Gereformeerde raderen

dan ook geleeraard, dat de zonde geen zelfstandigheid is, maar een om-

Ketting ran de kracht die God in onze ziel ten goede schiep, in haar tegen-

deel. Maar diensvolgens was het dan ook steeds onze belgdenis. dat de

wedergeboorte evenzoo niet is bet inschuiven in onze ziel van een nieuw

bestanddeel, maar e* ng Gods in onze ziel, waardoor wat krom en

verdraaid was geworden door de zonde, ireer redU werd geeet. Te I >

recht in 1619 is het zoo schoon beleden: „Voorts wsnneer God

welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekeering in

werkt, zoo is het dat Hij tuft alleen het Evangelie hun uiterlijk

prediken, en hun verstand kraehtiglijk door den Heiligen Geest
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opdat tij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des

Geeste* I maar Hij «Iringt ooi «Ie binnenste doelen des

menscheii net de krachtige werking deszclfden wederbsrenden ') Geesten.

t hart, dat gesloten is: Hij vermurwt dst bard is; Hy bei

dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden, en maakt

dat die dood was, levend wot<dl ; <lie boos was, goed wordt; die

wilde, nu metterdaad wil ; die wederspanning was, gehoorzaam wi •

beweegt en sterkt dien wil alzoo, «lat hy als een goede boom

vruchten van goede werken kan voortbrengen.'' De eenige uitdrukking die

nog aanstoot zou kunnen geven is istorten van nieuwe hoe*

dsnigheden" ; maar ook dit is slechts schijnbaar. Een hoedanigheid toch

is nooit een zelfstandigheid of een bestanddeel, maar juist niets anders dan

een gesteldheid, een gestalte, een vorm van de bestaande en reeds aan-

wezige zelfstandigheid. Doch ook zoo blijft deze verandering van en in ons

en mysterie, waarvan zoo terecht te Dordrecht beleden werd: .De

wijze van deze werking kunnen de geloovigen in <iit laven m.t volkomenlyk

begrgpen; ondertnaschen stellen zy zich daarin gerust, dat zy weten en

gevoelen, dat zij door dese genade Gods met het hart gelooven, en hunnen

Zaligmaker Befhebben."

ds rest, zullen we de heiligmaking in haar verband met de

ke gerechtigheid nader verklaren, is dan ook te wyzen op hei

onderscheid in elke levensfeer tusscben het middelpunt en den omtrek, of

wil men in «Ik plantenleven op het onderscheid tusachen het kiemleven

en bet leven in de uitgegroeide plant Dit begrijpen we in zyn toepassing

wel niet, maar het geeft of» toch een voorstelling. De voorstelling van een

t. waarvan de levensactie uitgaat, en van een breede aleer waarin de

e van dat leven werkt. Dat punt van uitgang is dan klein, onzichtbaar

schuilend, en toch bebeerscht het al het overige. Die breede omtrek, dis

sfeer van leven, is dan breed, komt uit m hal /.i«l>tbere, maar wordt be-

beerscht door de kracht die opwerkt uit die schuilende kiem En dese

onderscheiding nu maakt het ons mogelyk, ons voor te stellen, hoe er een

wyxigiug tot stand kan komen in die kiem, in dst ééns pont waarvan de

• uitgaat, tonder dat er voorshands in dien broeden omtrek nog ver*

sndsring te bespeuren valt Maar gaandeweg wordt die verandering in het

middelpunt voltooid, wint daardoor in kracht begint zich ook in de levens-

uitingen te openbaren, en soo wordt dan ten slotte dis verandering of

vernieuwing ook in heel dien bresden omtrek merkbaar.

• «faroarff. «ordt ktor gniiii to te at tu: <U ir»iiiii mtt* »»»>»
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geboren menach een rechte voorstelling te vormen, ligt daarin, dat

al den indruk maakt van te zijn wnfl volgens den apostel Jakobus

bestaan kan, t. w. een fontein die soef» en wout water voortbrengt. Zeker

er zijn in hem goede werken, waaraan ons oog althans geen smet van

sonde ontdekt, maar n het leven van den wedergeborene ook zoo-

vele zonden. En dat niet, als maakt*- luj den indruk van ieman

den regel recht loopt, en slechts nu en dan een mistred doet Veeleer

belgden de Gereformeerde kerken, d mand is die het in <ht leven

verder brengt dan tot een klein beginsel der ware gehoorzaamheid

.

de kinderen Gods in dit leven tot den einde toe met het kwaad te stryden

hebben; en dat tot aan het graf ons het gebed vereelt: „Vergeef ons ome
schulden, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze."

Eerst in het sterven zelf, ais de dood intreedt en alle gemeenschap

deze wereld en ons leven in die wereld voor ons ateüjdt, hou-

i

kkel

zonde op, en werkt er in Gods kind niets anders meer dan de aan I

len Heiligen Geest, die in zijn wedergeboorte hem geschonken wi

wel staat tegenover deze beujdenis der Gereformeerde kerken de be-

wering van anderen, dat een kind van God het reeds in dit leven

«volkomen heiligheid" kan brengen, maar al zulk beweren berust op mis-

verstand. De vraag I iemand volkomen heilig is, hangt niet af van

wat anderen in hem 01 maar van hetgeen God* heilig oog

hem ziet, en dat oordeel Gods k uand. dan alleen de persoon

voor zoover zeifminleiding hem geen parten speelt Nu leert intusschen

de ervaring, dat als iemands vrooml sjer en zijn conscientie n»

gesetter worden, de toevluchtneming tot bet knus van Golgotha

hem toeneemt Mn waar dan ook zelfs op den kansel enkele mannen hebben

gestnn, die de verklaring aandorsten, dat ze zich ni< D de

laatste drie of meer jaren ooit een zonde te hebben begaan, daar ging die

verklaring van een uiterst oppervlakkig begrip van zonde uit, en stond

weinig hooger dan de gewone verklaring die men zoo vaak onder de heden

der wereld hoort: „Op mij is niets aan te merken. Er is niemand die zoo-

veel ook maar van mij zeggen kan." We ontkennen daarom volstr
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dat er du en dan enkele mannen en vrouwen zgn gezien, die ongemeen
sierlgke gav ras hm God badden ontvangen, en die door

en, vromen wandel door innige overgave en toewijding, en door

ujk echoone zelfverloochening ieer krachtig I dea Geestee van

zich deden uitstralen. naar M het U-sluit dat den daarom hnlt<j wan-n.

kwam men alleen door ie met anderer gebrekkigheid te vergeleken; en

men zou heel andera geoordeeld I» li« u men ze, gehjk behoord

had, getoetMt had aan hel heilige Qods. Zonder hierop verder in te gaan,

honden we ons daarom aan een Paulus, <l pt: „Ik ellendig men-

en aan een Johannes, die betuigt: .Indien wij zeggen, dat w|j geen sonde

hebben, 10*. . n wy onazelven, en de waarheid is in ona n

zeggen, waarbij, blijkens het meervoud tvy. deze heilige aposb I i

Zoo gaan we dan uit van het feit, dat een wedergeborene, be-

keer terdaad al den indruk maakt van een fontein te zijn, waaruit

iiga zoet en zout water wi zoute water het meest, het zoete

zelihmni. .-ra het is en blijft het ééne zelfde ik. Int is en blijft

dezelfde persoon. <iw de ééne maal m liefde svefcsefoe», en de au-

maal door zelfzn efde verloochent Zelfs moet ge toegeven, dat het

•leren gemeenlijk zwak uitkomt, en dat ze veelal van

gewone kinderen der wereld niet too *t«-rk vefeolnOeB; althans /.,. u'»-

de wanhopende meeniiu: .t m in heel een plaatselijk'

«g*teiw tien, twaalf • n Gods saam vereenigd zyn

bonderden en duizenden hypocrieten, we zeggen piet in de wereld,

maar zelfs in de beste kerk. Vervalt ge hier nu ni.-t toe, en neemt ge

naar rdeel der liefde aan, dat hel getal dei kind «U veel,

veel grooter ia, dan zult ge moeten toestemmen, dat een vergelijking tus»

aehen deze begenadigdeu met de kinderen dei wereld, in twdrgf en nering,

handel en wandel, doof de bank niet dat groote verschil toont, dat ge

op zichzelf wmdl verwaaid hebUn leder d ulk een vergelding

•pzichte van begenadigde en onbegenadigde personen* die op een zelfde

kaïr enzelfde nering enz. werkzaam zyn. heeft ingesteld, kan bijna

geen ander besluit komen, dan dat de lieden der wereld hem mee*

. o, en dat de begenadigden hem tegenaloafn wel was er een

onderscheid iu bepaalde dingen, fa kgsan, in het lezen uitdeSrh

liet bidden, in het onderhouden van den sabbat, en in het zich ont-

bonden van spel en vermakeujkheid ; maar als ge beiden vergeleek t iu hun

bedr gewone doen en laten, n hun geaprelüten, in hun over*

wegingen, iu hun humeur m hun d hun lelfinbeelding enz., dan

moest het u wel treffen, dat het verschil veel minder groot wsa, dan ge

vermoed zou<it h. i.ben. En al mag, zonder overdrijving, verklaard, dat

••ikaar genomen, naar evenredigheid, de hotydonde Christenen niet
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achterstaan, ja t«n decle zelfs, de anderen een echreef vooruit zyn, toch

voelt ieder, punt eerlyk indenkt. «Int het verschil volst r

beai> aan wat ge verwachten zoudt, by uw wetenschap dnt

lieden der wereld nog in net koninkrijk der duisternis zyn. en de weder*

geborenen overgezet /ijn m bel rijk des

leggen we nadruk op >tg en b«

wegingen lieden der wereld zyn. die grootere nauwgezetheid, lieden ook

weldadigheid betoonen, dan menig ander, aan wiens k

schap ge naar het oordeel der Ijuig niet zoo

zelden worden de kinderen Gods ten deze door de kinderen der wereld

beêchaamd. En staat nu deun i deze kinderen Gods bet

ik wedergeboren is. en niet alle» zondigt, maai m zondiw

dan voelt en tast toch een ieder, dst hier maar één uitweg ter versla

is, en dat dese uitweg liggen moet in de teer onderscheidene verhoo<l

waarin de werking der gemeene gratie, die aüer is, staat tot de werking

der particuliere genade, die uiMwHmd werkt in de kinderen Gods.

Gemeenlijk stelt men het zoo voor, alsof de gemeene gratie alleen we
in de hiX-wedergeborenen, en alsof alles wst in de geloovigen ten goede

uitkomt. vrtH-lit is van de particuliere genade. Maar het kost w<

in fel /i.-n. dat dit ni.-t opgaat Hij die onder-

solden de gemeene gratie meer en beter vrucht afwerpen dan de zalig-

raakeodt geoade, n aso late aaaar, ttta rieh beaahaaaad gevoeld! d.*.r da

meerdere zachtheid van haaMV, da rafanere milddadigheid of de teedei

gemoedsstemming van den ongeloovige, zou daarin tevens een bewys be-

zitten, dat niet de zaligmakende, maar de algemeen* gens<)

tot betering des levens in zich draagt Maar afgezien hiervan, is het klaar

als de dag, dat de gemeene gratie werkt door allerlei gegevens, die even*

goed invloed oefenen op den bekeerde als op den onbekeerde. By beiden

werkt afstamming en geboorte, op beiden had de opvoeding invloed

beiden gaat invloed uit van hun omgeving, hun bedrijf hun levenslot; hun

lectuur, van den tijdgeest en zooveel meer. Gij kunt n den bekeerde niet

denken als buiten dit alles staande of van dit alles uitgesloten, en

heeft geen zin te wanen, dat van het oogenblik der bekeering af, dit alles

zoo ophouden hem te bewerken, om voorts niets dan de werking

zaligmakende genade in hem over te laten. Zelfs al kondt ge hem geheel

afzonderen van zijn omgeving, ja, uitscheiden uit de wer soe hij

in zyn persoon, in zijn geheux' R vorming de nawerking van vroegere

invloeden der gemeene gratie met zich blyven omdragen. Geheel dese \

•telling moet daarom worden prijsgegeven. Het verklaren van al het goede
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ui len geloovige «Heen uit /ijti kindagenade houdt geen «teek, en j

deswege kan en mag dan ook het kwade dat nog in beo uitk«»mt

•onder nadere bepaling, aan verachtering in kindsgenade worden toege*

MBMMP.

Wie de zaak helder wil inzien, zal moeten erin lat «f tweeerlei

genade in den geloovige werkt, zoowel de pw genade uit het zaad

Gods dat in hem is, als de gemeene gt hem nn-t »le lieden der

wereld gemeen is. Niet met een maar met twee genadefactoren beeft men

•len geloovige te doen, en daar bovendien zijn natuur in hem WW
moet zgn verschoning en rijn optreden begrepen worden als een complex

van drieërlei werking: ten eerste van zijn natuur, ten tweede van zijn

iHgenade. en ten derde van de gemeene gratie; waarbg dan w<>l in bei

oog is te bonden, dat zgn zondige natuur bovendien nog prikkeling ond

gaat zoowel van de zondige wereld MM hem, als van de demonische

wereld onder hem. En eerst waar MM dH MflM verstaat, zal begrepen

worden, hoe uiterst ingewikk. M !»• t is, om den toestand van een kind van

God leven hier beneden, na zgn bekeermi:. met eenige juistheid te

kunnen verklaren en beoordeelen Dit zal zelfs nimmer gelukken, tenzg

men uitga van den toestand waarin hij zich vóór zijn l>ekeering bevond,

en dan nog wel daarbij deakl aan een volwassen persoon, en niet aan

een nog onbewust kindek», M •venzoo dien volwassen persoon /i«-li «lonke

' als een boef of misdadiger, maar als een gewoon mensen in een be-

schaafde maatschappg. De fout toch <1m l.ij al zulke beschouwingen ge*

meenlgk begaan wordt, is dat men op deze vers«-lnll< n in het leven niet

onderscheidenlijk let, en voorts de verschillende verhoudingen, die hiermee

samenhangen, dooreenwart. Bg een nog onbewust kind staat het ander»

dan bij een volwassen persoon, en ook zgn de teekenen der bekeering

heel andere bg oen ruwen dronkaard dan bg een beschaafd, fatsoenlijk

man. En als men nu desniettemin van bekeering in het generaal spreekt,

en dan op een volwisswie overbrengt wat alleen bg het kindeke voor*

komt, of ook bg een rechtschapen, eerbaar man dezelfde teekenen eischt

zich bg d« bekeering van een woestaard voordoen, dan moet men wel

••na faliekant uitkomen. Zeil* de prediking boet door dit generaliseeren

heel wat krarht m -He se door meer ondêrêékêiém tffk de bflsoodere

gevallen toe te lichten en aan te dringen, aanstonds ton herwinnen.

Vragen we nu in dien geest naar den toestand voor de wedergeboorte,

niet voor den mensen in het gmieen, maar bepaaJdaltffc voor een vol*

wassen en rechtschapen man. dan vernemen we dat hg .dood is ia sonde

en misdaden", maar dat hg desniettemin eenige .overhltjfsela" of «vonk»
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waarvan wel de voornaamste den ia, hoe ieinn nog wer-

kingen kan doen, en hoe het stuiten der sonde door de gemeene gratie

boe leiden kan, dat niet alleen de sonde uitMijft of minder wordt, maar

dat lig ook iet* poeUief goede doe, zg het dan ook slechu in burger

gerechtigen tin. Als er een jong kind in hel water ligt, dat zóó dnnV

verdrinken, en een nog gansch onbekeerd man springt «lit kind na, en

redt het met eigen levensgevaar, was die man dan, toen 1 eed,

.geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot eenig goed?" Stellig niet, m

ge zeggen willen, ei it sfls Gen -formeerden neigden.

Men gevoelt dus zelf, dat zoo echgnbaar tegen-

nadere verklaring eischt. De Catechismus geeft die dan ook door te be-

tuigen, dat goed alleen datgene is, wat o *\a wet,

en tot zijn eer gedaan wordt; maar ook dit vereischt toel

sonde is de ongerecln ml • i I
". zegt de apostel Johannes, en bezigt dan een

woord, dat letterlijk beteekent : iets wat niet conform de wet Gods is

ia zoo te verstaan, dat God als Schepper voor alle ding en voor alle

houding zijn Goddelyke ordinantie heeft gegevn

natuur m wat men noemt de natuurwetten, voor elk schepsel in zgn

levenafunctifri. Hoe onze ademhaling zal werken heeft God verordim •

evenzoo hoe ons bloed zich door ons aderenweefsel zal voortbewegen, hoe

ome spijs en drank in bloed tal worden omgezet, enz. Gaat alles

geheel conform die ordinantie. dan zijt ge gezond en is het leven van

aam goed. Geheel op flesstfde wij/e nu gaf God ook zgn ordina

voor wat men noemt uw zedelijk en godsdienstig leven. Ook dat leven

heeft zgn wet, en al nu wat conform die wet of die ordinantie plaats

grijpt is goed, en wat daar niet conform aan - zonde,

andera is dan God wil. Daar uu bet redden van dat kind niet tegen, maar

conform Gods ordinantie was, zoo kan noch mag anders geoordeeld, dan

dat die daad goed was, en naardien die daad in hooge mate moed en

zelfverloochening eisrhte. is ze alleszins lofwaardig en juichen we haar toe.

kan lutuaschen zulk een op zichzelf goede daad op onderscheidene

manieren tot stand komen. Als een spin haar web weeft, begaat ze n

een fout Het web is altoos goed, omdat het altijd juist naar God-

dinantie wordt uitgespannen. Maar toch is dit m die apin geen verdienste,

want ze kon niet anders, en spande haar web wel zelf, maar t

uit eigen aandrift, maar onder de aandrift van haar instinct Zoo nu

ook in wat wij menschen doen veel, waar we volstrekt nu t zelven de be-

wuste bewerkers van zgn, maar' waartoe we aangedreven worden door

natuur b by de zoo tee-l
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voor bet pot geboren wicht zoo zijn ka dat men geheel

dezelfde g sterker. <>ok 1 u en katten, en in hei

gemeen hij vele dieren vindt. Zoo nu ziet men ook, els er een kind in

bet water ligt» Taak drie, vier personen er bij «taan, waarvan de een

zonder zich te bedenken te water gaat, terwijl de tweede er over aarzelt

bei doen zou, de derde wel voelt «lat hij m<»et maar terugdeinst,

en de vierde weet dat hem zoo iets onmogelijk zoo zijn. Is bet nu daarom

gezegd, dat die eerste daarom zedelijk zooveel booger staat? Stellig niet

k een daad is niet zeiden verri.ht foor een man. < gens veeleer

zeer laag stond, en onder hen die aarzelden of er ni« nden komen.

waren niet zelden mtn.-mende mannen en n til I » 1 ïj k t .lus. dat

k een daad, die • lf altijd goed is, daarom nog volstrekt

als goed aan dien |*tsooo kan worden toegerekend De mogelijkheid toch

bestaat, dat veel meer de dr: natuur, dan luj zelf hierin werkzaam

was, en dat er alzoo van een zedelijk. u triumf geen sprake was II

de aard van dien man die hier werkte, en dien aard gaf hij /i.h/elf

niet, maar gaf God hem Op dia manier k.»mt er dan ook allerlei in het

leven voor, dat ongetwijfeld eonform <;.mU wil i«. en dus goed, zonder dat

daarom de man leed, geacht kan worden er zelf goed in te hebben

gehandeld. Zal het hem ten goede worden toegerekend, dan moet hij /.lf

het zóó gewild nebben, en niet als I Ie aandrift van zeker

instinct, maar als menseh in gehoorzaamheid aan God hebben teillm

handelen en hebben gehandeld

> hooraaamMheid is het kenmerk van alle zedelijk goede daad. Gehoor*

raamheid is conform den wi cm de ••nhnautie Gods «elf gaan en

•n gaan. Van Haarlem naar Leiden kan een trein, een paard of een

bode loopen, en ais trein, paard en bode <ht doen, is dit goed van alle

maar daarom is h alle gehoorwaamheid. De trein wordt

getrokken door stoomkracht, het paard en gezweept, en

alleen de bode loopt zelf uit gehoorzaamheid aan wie hem zond. I

derhalve leen gevraagd, of een daad op zichzelf conform Gods wet

is, maar ook of ze eonform die wet gedaan is uit sasooi'sssaafttfa*. En

zelfs dat is nog niet genoeg. Men kan toch gehoorzamen met weet

Reiziger* in een diligence, die op een eensamen weg door roovers werden

overvallen en gelast uit te stappen en plat op den grond te gaan liggen,

zullen, als ze geen kans op verweer zien, gtkowmmm ; maar wie zon

beweren dat in /nik een gehoorzamen een zedehjk goed schuilt? Wie

gehoorzaamt uit angst o I 6edsstf niet te ge»

rzamen. Stel dus dat iemand Gods ordinaotae: G<# nül met Bieten,
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nakomt mt angst voor «en vonnis, of uit amrst voor het uitkomen van

zgn daad, dan gehoorzaamt hij Gods ordinantie wel, en I

wet, maar van een gehoormmen in sedsHjkm zin is dan geen sprake. I

gehoorzamen moet wortelen in de overtuiging, dat het zoo als God bet

vordert, goed is, en dat Hg alleen te bevelen beeft, en geloof.

Geloof in Gods wgaheid, geloof in Gods sooverein bestel, geloof in Gods

liefde. — En eiudelgk, bet is niet genoeg te gelooven dat Gods ordinantiën

bet best zgn voor uzelf; er moet meer wezen. Gods o ne eischt

matigheid, in bet gebruik van spys en drank, en steeds leert de uitkomst,

dat die ordinantie voor u zelf het best is. Wie nu by verleiding tot on-

mitigheid tocb net*j bityft, <'in riek den volgenden -lau: sjtl csiwel t«-

gevoelen, beeft niet alleen de mitigheid betracht, maar bet ook gedaan

bel WfSÊ^sX BJSJt .11 bOCè WM /i|" ttstl in-.!,, f . ,.j. I ,r,ls(n,t<l huaroin

moet er nog iets by. Gods ordinantie is, ons leven niet in gevaar te begev

Maar als uw belgdenis van den Christus u met vervolging, ja tot den

dood bedreigt, serl koek se» tedsr. dm inertssMi dia ik hei m-M-t. /uu

leven mei in gevaar brengt, en in het eind bet schavot bekhnat Zoo moest

omdat het soo voor do wake Gods hel h—U is. En uit dien hoofde

nu is het goede dan eerst waarlijk goed in voorwerpelgken en onder*

werpelgken zin, zoo het is 1*. conform de wet, 2*. gedaan uit gehoor-

zaamheid. 3*. uit gehoorzaamheid wortel» ml in bel geloof, dat God-

dinantie het beste is, en 4*. wel het best* «or onzen tgdelgken

welstand, maar het beste voor de eere Gods, en daarom ook voor ons

eeuwig welzijn Ku En • 1 1
«

• 1 1 /.in nu genomen is de onwedergeborene „onbe-

kwaam tot eenig goed", en steeds geneigd om ook wat goed scheen te

bederven. Ja voor dat wezenlijk goede is hg dood. Er is, er leeft niets in

hem, waardoor 1 tot het goede in dien hoogen, edelen sin weer zou

kunnen opwerken. En dat is niet alleen nu zoo, maar dat blijft zoo (tensg

God tusschen beide trede) en ahoo ven uit hij aan den eeuwigen dood.

Maar hiermede is volstrekt niet gezegd, dat die per*» >g leeft.

Dat hg nog leeft ziet ge voor oogen. En zelfs in de hel leven nog alle

rampzaligen lli ïgt. dat er in dsa onbekeerde nog wel terdege

allerlei krachten werken, zy net ook slechts ten deele, in de van God

verordende richting. Zonde en dood zgn geen werkeloosheden, maar veeleer

sterke werkingen. Satan is geheel verzondigd en dood, en toch gaat er van

Satan ongemeene kracht en werking uit; alleen maar kracht en werking

in geheel tegenovergeitelde richting van wat bet zgn moest,

het Paradge, na den val, geen gemeene gratie ingetreden, zo*.
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monsrh in geUjken toestand verkeerd hebben alt de gevallen engelen. Hij

sou na kort proces volstrekt zondig en onredbaar zyn geworden. Nu echter

ia het anders. I>e ombuiging van <!• in hem werkende kracht in tegen*

overgeatelde richting, ia niet geheel doorgegaan, maar door God gestuit,

en z$n gemeene gratie ia nog voortdurend bezig, om alh-rhi kracht en

• aan zichzelve overgelaten, geheel in zonde zouden

ugen. weer gedeeltelijk in goede riettting Ie huigen. Dat ia dan

zgn verdienste, want de stoot die uit zijn ik \. rikwam, zou juist om-

gekeerd, die werking in geheel verkeerde richting hebben gedreven; maar

God komt tuaacli Ie, en door zgn gemeene gratie stuit Hij ten deele

de afbuiging, en bewerkt daardoor, dat de werking tot op zekere hoogte

conform Gods wil uitkomt. Als de wind vlak zuid staat, zou een schip

van onze kust in zee stekend, d» t anders dan noordwaarts op kunnen

ven, zoo het aan zichzelf werd overgelaten. Maar als nu achter

schip een roer wordt aangebracht, en de stuurman haalt dat roer •<

dan komt datzelfde schip, ook al blijft d<> wind vlak zuid staan, toch ni«t

ui 1» t noorden uit, maar landt op rk Kngelsche k datgene nu wat

bet roer aan het schip doet. datzelfde doet de gemeene gratie by den

zondigen mensch. De zondige aandrift zou hem rnektaÜ naar absolute

zonde voeren, maar de gemeene gratie buigt hem zijwaarts, en zoo k<>mt

hij uit l.ij burgerlyke gerechtigheid. En t bet schip naar Engeland

voortstuwt, ia niet de roerpen, maar de nd Kn zoo ook, wat den

zondigen mensch hij hurgerlyke gerechtigheid doet uitkomen, is niet de

stuwkracht der gemeene gratie, maar het leven dat uit hem zelf iretkt

Alleen maar gelijk het roer de rechte beweging stuit en zywaarts afbuigt,

zoo ook stuit de gemeene gratie di<- uit hem werkende kracht in haar

verkeerde richting, en buigt haar naar de ordinantie Gods. Zoo echter dat

net toch alleen aan bet roer te danken ia, dat het schip komt waar het

wezen moei, en zoo ook alleen aan de gemeene gratie, en niet aan den

zondaar, «lat ar umgatltyhi |«reehtigheid t..t stand komt !>«• veerpont, di»«

aan de ketting overgaat, ook wel gieryoni genoemd, kan als beeld dienst

doen voor dezelfde gedachte. Ook by de gierpont toch zou de stroom van

water de pont wegvoeren, en niettemin ia net diezelfde stuwkracht van

het water, die, nu van terzijde gehrok'-n. dt pOflt naar fk overzy' br.uict

Vergiaeen we ons nu niet, dan is hiermede de zoo moeilyke vraag be*

antwoord, hoe, als de gemeene gratie niet* doet dan tonde stuiten, ze toch

leiden kan tol iets poetifef goed*
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punt hier onmogelffk M voor aan iegelijk die aan Gods Woord vasthoudt

(i sonde en misdaden" is dood. Zgn wy allen, mat Paulus inge-

sloten, .van nature kinderen das toorns", dan is er in ons, sis zondaren,

gaan enkele deugd in phncipièelen sin denkbaar. Elke uitzondering die ga

hier toelaat, werpt geheel de voorstelling omver. Is de zondaar voorsoover

nog burgerlijke gerechtigheid oefent, niet dood, en is hij alleen dood

voor zoover bij in het oog loopend slechte dingen doet, dan zyn boude*

en honderden personen ook in hun uitkeerden staat nog soogoed als

geheel levend, hoogstens met hier en daar een ste«- kond vuur. sj een

Ie plek die kankert Den verandert ge de natuur dar wedergeboorte'

^^^Bfc se niet een genadige herschepping van heel uw persoon, maar

een uitsnijden van een plek gangreen. M. a.w. dan zijt ge van bat Chris-

teüjk standpunt opeens overgegleden op het standpunt dar wereld, waarop

de zondige mensen nog in hoofdzaak voor gaaf, goed en ongedeerd geldt,

en slechts üjdt aan een enkele wonde, die om genezing vraagt. De sonde

is dan geen doodeujke krankheid, maar een incident aan zeker deel van

wezen, en by sommigen, die zeer ingetogen en braaf leven, is • 1 1

1

incidenteel gebrek soms zoo kJ< ge verstaat hoe op hun graf m
welsprekende taal verkondigd wordt, hoe goed en hoe uitnemend ze waren.

Loslaten kunt en moogt ge dus het volstrekte standpunt niet, of ge gaat

aanstonds zelf mee over van het getuigenis der Heilige Sehrift MSj

ubeelding der wereld. Doch hiermee is de zaak niet toegelicht. Wel

volgehouden, maar niet verklaard banen het valt uut te ontkennen, dat

menig onbekeerde wel terdege ook met I i elerlei goede dingen i

zaak doorzetten. Daarom is bet noodig hier tot een tweede onderscheiding

te komen. Oase eerste onderscheiding was, dat er in ons is een middel-

t waarvan ome levenswerking uitgaat, en een omtrek waarin die levens-

werking uitkomt. We stalden daarbij dien uitgang van dase levenswerking

voor als bet uitstralen van ujnen, en oordeelden nu dat de sonde desa

uitgaande Innen afbuigt in geheel verkeerde richting, maar dat de gemeens
ie, van terzijde inkomende, dase afbuiging stuit, en soo menige levens-

•dralen toch nog op bet goede punt doet mt Urnen.

De Ujnen zyn dan als kromme, omgebogen lgnen gedacht Als se uit nat

middelpunt uitkomen, neigen SJ alle muir link*, muur SjSOSJBf ..f |§jjsf 0B

buigt de gemoenc gratie se dan weer naar rechts om. Fyner konden we

aanvaiikeUjk de onderscheiding niet namen, sou niet alle helderheid en

tigbeid in de voorstelling teloor gaan. Thans echter maai mar aan

•<de onderarheiding aan toegevoegd, rakende dat middripumt zelf.

Onder dat middelpunt verstonden we ons ik in hei centrum van ons
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beschouwen we nu dat middelpunt op zichzelf, dan springt bet in bei

oog, boe ook bier weer te onderscheiden valt, eeueuydi rnsenhsn onze

neigingen, ons verstand en onsen wil, en anderzgds russchen ons ik, dat

iese drie werkt. Ik neig, ik denk In bel ft vindt én neiging én

verstand én wil bet vereeuigingsptmt. Hieruit Mijkt. dat men ook in bet

middelpunt telf vsn ons weten weer te onderscheiden beeft: 1* de k

er vsn in ons tt, en 8'. de onderscheidene bewegingen of functaên van dat

dit eenmaal goed gevat, dan val men terstond inzien, boe alleen

dat •*, als binnenste I
it bet is, maar hoe daarentegen die nei<:

di-uknide en die willende beweging, bg weeromstoot, zekeren invloed

vsn de gemeene gratie ondergaan. Beproef bet zelf maar door <I

• iunne koperdraden te nemen, die ge in één punt saam vastlegt, en nu

naar verschillende kanten uitlegt, en onderaan bet vereenigingspunt met

uw linkerhand naar links afbuigt, onderwijl ge op de bslfl • n draad

se met uw rechterhand ombuigt naar rechts. Dan toch zult ge zelfs voelen,

boe de druk door uw rechterhand uitgeoefend niet alleen de uiteinden der

draden naar rechts ombuigt, maar ook benedenwaarts zekeren druk of>

benedengedeelte uitoefent, dien ge op de vingers van uw linkerhand zeer

t.-lijk waarneemt hit/.lfde nu geldt natuurlijk ook van de gemeene

gratie. Als zg, op welk gedeelte van de Ign ook, die lijn aangrijpt, a
haar verderen verloop naar rechts buigt, komt »k een spanning,

een druk naar beneden voort, die wt-1 booÜ de kent van het ik kan aan-

doen, maar wel baar uitwerking heeft, op de neiging, oj

en op den wil. En hu-ruit verklaart het zich, dat de onbekeer-

zgn neigingen, tot in zijn bewustzgn, en tot in zgn wil den invloed

gemeene gratie ondergaan kan.

•ht echter, hoever hei ook ga, noojfl lu-t ik zelf omzet, en dat deze

omzetting van bet ilr eeniglgk en alleen vrucht van herscli

geboorte kan zijn, ziet ge telkens aan de uitkomst. Immers o«

iiitnemendsten onder deze personen is het resultaat van hun ontwikkeling

nut dat ze naar God toebuigen, maar steeds dat ze aldoor van God af-

buigen. En al is bet, dat ge dit in één persoon niet zoo terstond

maken, omdat de meesten zich zoo weinig uitspreken, dit is in elk geval

buiten twijfel, dat de richting waarin deze uitnemende wereldburgers

gezamenlijk bewegen, er steeds meer toe leidt, om ben en bun omgeving

van de Schrift af te trekken, van de kerk van Christus te vervreemden,

van de belydeuis vsn den levenden God te doen afdwalen, en bet hoogste

ideaal te doen vinden in de verheerlijking niet van God, maar van den

mensen. En is hei ons op die wjjs mogehjk, om van den éénen kan

goede, dat in de wereld voorkomt, ten volle te waardeeren, toch hand-

haven we deswege van den anderen kant streng en stipt onze !••
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voor zoover de gemeene gratie niet kan doorwerken, d. i. voor wat bei

ds de kern van ons wezen aangaat, de eerste aandrift m den zondaar

Hooi Mijft. niet om z$n levensuitingen op God te richten, maar om ie

•veeren van Hem af. I ia juist is bet wat de Catechismus bedoelt

met te wiggen, dat er in dat ik onbekwaamheid is tot eenig goed en steeds

geneigdheid * kwaad. Al wat hieraan gebeterd wordt of wat er

uitkomt naar buiten, is niet mt let #A-, maar uit de gemeene grat

lea echter diende slechts ah ml.idini; op de ImhiéIiooI, dn thans

•nderzoek is. hoe namelijk dit allee staal in den wedergeborene. Om
een wedergeborene te verstaan, waren we verplicht ..ns eerst af te vragen,

hoc kundig toegaat m <l.-n nog onwedergeborene. Geen ziekte kan

-taan worden, of ge moet eerst weten hoe het in den gezonden mensch

is. maar ook geen genezing aangebracht, of ge moet eerst weten hoe !• t

D den kranken mensch. Welnu, hoe het in den kranken mensch staat,

hebben we nu gezien; stellen we dus thans de vraag, welke wijziging,

welke verandering, door de wedergeboorte in zulk een zondaar wonlt

teweeggebracht Neemt ge daartoe nu een mensch, die onmiddellijk na

zgn wedergeboorte sterft, dan is dn isaiilindif Dan toch doet de

wedergeboorte niet anders dan het fl /• lf. «lat verkeerd stond, recht zetten.

ad zich van God afgewend In t stond «lus in ongeloof. Nu fW

weer naar God toegewend, en staat het dus in geloof. En verder is er

niets aan toe te voegen, overmits do dood zulk een uit den omtrek

ons leven wegneemt Met de lijnen die van hot A naar dien om
uitgingen, hebt ge in dat geval dan niets te maken. De dood breekt dit alles

<k is geheel vrg gemaakt in den dood En [o h« t dan door weder-

geboorte na ,'ekeerd, dan wordt het na het sterven ook naar •

gekeerd met zijn neiging, denken en willen, want geen dier drie ondergaat

• enigen invloed meer van de lynen die naar den omtrek in dit leven

oitgingen Dk toch zyn dan alle afgebr '•• dood is een afsterving

der ronde en de doorgang t««t 001 OOUWlg l.v.n "'

Maar heel anders komt natuurlijk de zaak de staan, als de wedergeborene

terstond na vju wedergeboorte sterft, maar blijft leven. Dan look Wuft

met den omtrek van het leven in verband staan. Dan reageercn de

tgnen die uit /ijn ik naar dien omtrek uitgingen wel terdege op zjjn per

soon. Kn dan kan hetgeen in de kern van zyn dr tot stand kwam, niet

aanstonds naar buiten doordringen. Ja dan is de overmacht van dien

levenoomtrek zelf* zoo sterk, dot volgens onzen Osteehiomm, die ook ton

deze de Schriftwaarheid zoo zuiver teruggeeft, tot aan onzen dood toe hot

«oren ik
i
machte Is, om anders don tot een .klein

beginsel*' van de volkomen gehoorzaamheid te geraken; een uitdrukking
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oor een leer klein gedeelte in staat U, on één enkaio Ievenslgn weer mot
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van God gewilde richting te doen doorloopen.

Verandert dit na iet* ook maar aan het fft u}n binnenste kern?

Stellig niet Dat kan maar één van beide zgn, naar God toe of van God
a|gekeer kan staan in ongeloof of in geloot Een derde is er niet.

stond het algekeerd en in ongeloof, maar de wedergeboorte was juist

die daad (Soda, die het afgekeerde ik weer naar God toebo.- > die

Wederom afkeeren is dan onmogeujk. Een berborene kan niet wederom

hagen Qod snjsj kaan» Br II ataWrdsnf aar »sfl(asa Zien wt «lu* af van

de neiging, van bet bewustxgn, van het willen, en evenzoo van heel den

leversomtrek en van de levenslijnen, die daarvan uitgaan, en letten we
uitsluitend op bet verborgen iJr van ons wezen in de diepste kern van onna

persoonlijkheid, dan is wet dood waa levend gemaakt, wat krank was

geheel gezond geworden, wat onder den toorn lag in den glans dea wel-

behagen* komen te staan, en is dit ik \olstrekt heilig. Dat is bet dan ook

wat de apostel op net oog heeft, als hij zegt, dat een iegelyk die uit God

geboren is, niet meer zondigt, ja zelfs niet meer Ara» zondigen, overmits

/aad Gods in hem blijft . Dat verborgenste, binnenste ik is geheel heilig

en dus onzondig geworden. Meer nog, net is van alle zonde afgesneden.

Het is niet meer in staat om wederom te vervallen. Het is geneigd

alle goed nu onbekwaam tot alle kwaad Het is zoo heilig als het in eeu-

wigheid worden kan. Het heeft bet eeuwige leven van < iod ontvangen.

Hn hot is dan ook dit herboren «Ar waarin de I

•*e Geest gemeenschap heeft, en dat alleen uit den Heiligen Geest

zgn aandrift ontvangt. Ja. om er ook dit nog by te voegen, bet is dr

in de verborgenste kern van ons wezen, waarvan de heilige apostel zegt:

.Zoo doe ik ditselve niet meer, maar de zonde die in mij wo*. .raat

nog allerlei sonde van hem mt Dia zonde moet dus nog in hem l

Anders kon ze niet van hem uitgaan. Maar toch, die zond* iet meer

mt zgn diepste ik, die sonde komt uit heel iets andera. Voor God gezien

zgn alle wedergeborenen heilig, en boeten se saam „de heilig* >

Corinthe, de heiligen die te Thessslonica zgn," enz.

Staat dit uitgangspunt nu vaat, dan komt in de tweede plaats de vraag

aan de orde, op wat wgs dit heilige in zgn stralen gebroken wordt, zoodra

bet aten mt zgn diepste ik, niet naar boven naar (Jod, maar naar bnü

•Ie wereld wil uiteu. Er gaa van dat ik tweeërlei bewegingen
de éene, geheel mystiek, rechtstreeks naar God, en de andere naar
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de wereld. Men kan ook beide noemen: de verticale beweging die naar

n naar God uitbaat, en de horizontale, die dwara voor zieh uit. mt«aat

t menschelgk leven.

Daarbij ou ia in de eerste plaats te letten op bel Itenmeiêifn. Niet alles

wat in het ik schuilt, leeft daarom aanstonds ook in bet bmeu§iai$n van

dat ik (>ok in bet pasgeboren kind, ja, reeds vóór de geboorte, ia in elk

mensehelgk wezen dat ik aanwezig; maar daarom kunt ge nog volstrekt

niet zeggen, dat in het kindeke vóór zgn geboorte of ook vlak na zgn

geboorte reeds zelfbesef en rel fbewustzijn gevonden wordt. Zelfs in een

kindeke dat reeds maanden geleefd heeft, sluimert dit bewustsgn nog ge-

heel, en eerst op volwassen leeftgd kunt ge zeggen, dat <lit bewustsgn ten

volle ontplooid IS Doek MUI <lan BSf il kei volstrekt niet waar. .lat .!./••

bewuste mensch op elk oogenblik geheel zgn •£ in zgn bewuatzgn heeft

opgenomen. Een derde gedeelte van uw leven slaapt ge, en ia uw bewustzijn

geheel ingezonken. In een zeer groot gedeelte van uw wak n, denkt

ge alleen aan het ééne ding waarmee ge bezig zijt, en schuilt al bet andere,

.oogstens kunt ge zeggen, dst er enkele boog opgewekte oogenblikken

in uw leven zijn, waarin ge een groot gedeelte van uw ik in uw bewustzijn

levendig voor u hebt. Er is meer nog. Een man van vijftig jaren kent

zichzelven beter dan een jongeman die een kwart eeuw jonger is. Er ia

vooruitgang, er ia ontwikkeling, er ia rijping ook in ons bewustzijn. Onderwijl

diepste iis wezen steeds hetzelfde en zichzelven gelijk blijft,

gaat daarentegen het bewnstsgn vooruit, wordt rijker aan inhoud, en leert

ook zijn eigen ik beter verstaan. Het ia dan ook tegen alle reden en tegen

alle levenservaring in. sla men weigert op dit onderscheid tnasrhon ons

piiiHisfeyn en one ik scherp te letten. Dit onderscheid is zelfs de grondslag

van alle opvoedkunde, en wie dit onderscheid verwaarloost, telt onder de

nadenkenden BSmtWldig niet sstl

Doch hieruit volgt dan ook, dat er bg de herschepping wel te onder*

scheiden is rneerhsn de wedergeboorte van ons ik, en de bekeering of

oenzetting van ons bewusU^m . Het Orieksche wo ll.'ibge Schrift

r bekeering gebruikt, is meionoia, dst letterlgk beteekent: bmeuêî me

otmmUHmg, gevolgd door wafasfresirft, d. w. z. iiien rfsfaomssffssf en zoowel

deze "ntirtttJng van ons liiiwussiyn als dese *———frig van onsen levens-

wandel, wordt BSSSMhssfl eSBSSBSBBBBSSBl van OM BjebsWI worden uit Qss\

van onze wedergeboorte. En nu zgn er wel oppervlskkige heden, die bg

hoog en laag betuigen, dat wedergeboorte niet schuilen kan, dat wat leeft

zich in hst leven toooen moet, sa aooveel meer. Maar al zulke beweringen

zgn de losse uitspraken van den onnadenkende. Wat we van hst kindeke

voor zgn geboorte, van den mensch inden slaap, en van de rijping van one
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tUi ren verandering in ons ik terstond en op hetzelfde oogenhlik gev.

wordt door een daarmee verband houdende wgziging in ons bewust/

Beide zyn uiteraard verschillende aken, die ook in tijdsorde sonmoriroljjk

uiteen kunnen loopen. Johannes de Dooper wist toer «Ie wieg lag,

niets van wat reeds in zgns moeders srboot met hem was voorgevallen.

Die omzetting van het brwtistzyn is alzoo een tweede daad Gods, di«

stond op de omzetting Tan hl luen kan, maar ook pas g<

daarna kan plaats grgpen; en eerst dan w.-rkt uit het geloofsvermogen

bewuste geloof op.

Hetzelfde geldt natuurlijk van de neiging en van den "il, en behoeft

van et afzonderlijk uiteengezet te worden. II

zonder dat hiermee vooralsnog eenige verandering in bet bewustzgn,

Ie neiging, of in den wil is teweeggebracht Evenals de zaadkorrel een

korten tij* I in de aarde ligt, zonder dat er nog eenig uitspruitael aan valt

waar te nemen, evenzoo kan bet .zaad Gods", gelgk de apostel dit noemt,

in ons ik schuilen, zonder dat er nog eenige uitwerking van uitging

volgt wel zeker en stellig, maar niet vanzelf en niet onmiddelnjk. Als ge

een zaadkorrel even onder de aarde legt en de grond is half bevroren, en

er komt geen v<> raalt geen ion op, dan kan die zaadk

weken onder dan crond liggen, zonder te werken. En zon nu ook >»

. 1 1 1 zaad Gods dan eerst te werken, als de bodem van het hart week we

en de koestering der genade ondergaat. Doch ook dan als dese ontkieming

begint en doorzet, zoodat er in de neiging, m In t liewustzgn en in den

wil ritselingen ten goede komen, is hiermee nog volst I gezegd, dat

daarom reeds terstond al die n<

die wil op eenmaal ten goede is omgezet. Integendeel, a «leze be-

wegingen van het ik bezitten elk een breede sfeer, en niet dan zeer lang-

zamerhand rboren ik de hertvli

door. Ieder kan bf /i« hzelf nagaan, hoe niet dan zeer lsngrssm een

keerde neiging in hem t..t /.wggen wordt gebracht, om voor betere neiging

plaats te maken. Ge weet zelf. boe ge nog jaren lang in uw bewustzgn

sBorld onware en onjuiste vooistellingen blgft meedrat' <lan

zeer langzaam voor wart voorstellingen en denkbeelden plaats m
evenmin is net u een persoonlgk geheim hoe ge nog telkens worstelen

moet, om uw n -eds ten deele ten goede neigt, op allerlei andere

punten van het kwade af te houden. Zoo volkomen als de herschepping

van bet ik op eenmaal voltooid is, zoo onvolkomen blgft ons leven lang

de omzetting van ons bewustzgn, van onze neiging, en van onsen

het is een punt van rstc aanbelang held< /ien, wat van

laatste de oorzaak is, omdat we eerst alzoo verstaan kunnen boe er tweeërlei

*k in ons zijn kan, en hoe we spreken kunnen van een ouden en een



nieuwen mensen. Er is namelgk ons wezen! iep verborgen m
oas wezen schuilt, DMV ir i^ -M.k OM k -• h|k <lit uit on* /'-lf I»m ust/ijn

zeer aanmerkelijk verschillen kan van w;it >ehuilt in OH tlepetfl WtJMB, Il

bet volkomen begrgpelijk. dat een herboren mensen uit zijn benmêts^n

prekende, belijdt : Ik héb gmondigd, en nochtans, zich rekenschap gevende,

van lijn innerlijk wezen, eren stellig betuigt: Mijn ik deed die zonde i

want «lat A kan m* t meer zondigen.

\ il

Tweeërlei wil.

Wut ik
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lingen, gewoonten en van ongering, aan wier overwicht en neereehappty

hij onderworpen is. Den doorliet hy nog niet, dat zgn geloonuieginsel

voor al deae dingen een gansch andere beaobouwing eischt, en hg' leeft

vroegere beachouwingen nog voort, aonder te doorgronden, hoe ook

ilit allee andera moet worden.

Nemen we alechta een enkel voorbeeld. Toen er in het begin van deae

teen beo oasen! op staatkundig gebied eog gaai itaaatassiaji gwap «a-

opgetreden, die ook de staatkundige overtuigingen uit het gelooJabogineel

afleidde, waren er nochtans tal) van personen die tot bekeering kwamen,

en die voor hun diepste ik zeer wel wisten, dat ie uit den doo<f

leven waren overgegaan. Doch dit had daarom volstrekt nog niet bet

gevolg, dat se aanstonds ook in hun politieke zienswijze tot de juiste

denkbeelden kwamen. Integendeel, honderden van deze mannen hebben

geleefd en zjjn gestorven aonder ooit de eisenen van het geloof voor de

regeering van bat land doorzien te hebben, en bleven niettegenstaande

haai wedergeboorte en bekeering, steeds staatkundige denkbeelden aan-

hangen, ongeloof tot wortel hadden. Zelfs nu nog zjjn er landen,

gehjk b.v. Zwitserland en Frankrijk, waar men van Gereformeerde zijde

nu nog niet M van dit onderscheid in politieke beschouwingen

gekomen ia. Gevolg waarvan dan is. dat uit hot verborgen gemoed het

herboren ik spreekt, terwijl op staatkundig gebied net

denk sus en §oot nog altoos net onherboren ik is.

Nog een ander voorbeeld kan dit verschil duidelijk maken. Toen de k

van Christus pas de wereld inging, leefden de zonen Abrahams in de

Joodsehe beachouwingen omtrent den ceremonieêlen dienst Dit kon

andera. Daarin waren ze opgegroeid Ze namen de dagen waar. Ze konden

ten de besnijdenis. Ze meden onreine spyzen. Ze stonden scherp

tegenover de heidenen. Alleen wie zich in Israël liet inlijven, kon als

proseliet worden gered. Toen nu velen uit deae kinderen Abraham^

den Christus bekeerd werden, sprak het vanself, dat het geloofsbeginsel,

dat hun was ingeplant, den eisch met zich bracht, dat ze al deae Joodsehe

beachouwingen lieten varen, en de echt Christelijke denkbeelden over

alles aannamen. Of om het anders uit Is drukken hun bek* den

Christus ei»- ze ook met heel bun licwustzgnsleven uit den dienst

der schaduwen in den dienst der vervulling overgingen. Maar al wa»

twistbare eisch van bet geloofsbeginael. se deden het daarom nog

volst n- kt uut Hun bewustxynsleven ging zoo snel niet mee. Dit bleef

achterUjk. En zoo kreeg men het verschgnael van mannen, die oprecht.

lorna geloofden, die toch nog hangen bleven in ceremoniën die Christus

vervuld en daarmee afgedaan had. « merkt ge dan ook in Pauhss*

brieven, met name in die aan de kerk van Galatie, wat strijd Paulua met

BM ui-t loanatlfffkai aaaBOMfj te roeren had, vooral waar de Joden
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van gebruik maakten, om se weer van Christus af te lekten. En «lat

nel zich niet alleen bjj enkele onont n voordeed, dat

liet ge klaar lijk aan Petrus, die zich zelfs derwgs te Antiochie misging,

nlyk bestraffen moest En nog sterker toekent zich

dit mmlujimil af vóór Golgotha, als ge die jongeren van Jezus, die toch

herboren waren, Jezus gedurig vermoeien hoort met hun Joodeche vragen,

en mei hun nog ongezuiverd bewustzgnsleven. 1

twee ikken Het herboren ik. dat U-tuurt: l.ben geloofd dat gq

xyt de Christus, de Zone Gods", en daarnaast het nog onherboren •*. dat

•egt: .Heere, dat zal u gnwiwinfl geschieden", zoo zelfs dat Jezus zeggen

motst: .Satan, ga achter nuf Er is alzoo geen I of ook na de be-

keering kan het ik op allerlei punten nog uit het

onderscheiding, wat het bewustzijn aanga

éiê der afwitmlimg van hooge en ingezonken toestanden. We zijn niet

altgd eender. Eenengds sullen we oogenhlikkeu kennen van hooge span-

ning, waarin al het min heilige terugwijkt, en de lichtstraal van het geloof

tnBrona uit ons herboren hart opschü-t. m heel ons leven en heel onze

isaseiiisj overstraalt. Na een gang aan het heilig Avondmaal, na een bezoek

aan een heerlijk sterfbed, na een machtige geestehjke worsteling, dan ver-

vult ons zulk een klaarheid, en zien we alles bij booger ieht Maar ook

zgn er andere toestanden in ons leven. Tijden van verduistering, dat de

-ttraal van het geloof een rookende vlaswiek is geworden en nevelen

zich om ons saamtrekken. Dan zien we alles donker, somber, in den ouden

schemer van ons zondig bestaan iit vsjMshfl nu itjfcwl mede.

Door dat verschil toch sullen we de ééne maal den strengeren eisch van

ons geloof duidelijk inzien en iu juiste beschouwing staan, maar de andere

maal dat beter bcht derven, en soodoende in geujkvloersche, baatzuchtige

beschouwing-u blijven hangen, dfa PSOf OM gtlonifcfghMl nut U-staan

kunnen. Dat hgt dan niet daaraan, dat we het zoo triOs* - op den wü
komen we zoo straks terug — maar daaraan dat we het zóó en niet

anders zien, overmits op zulk een oogenblik de nevelen te dik zQn, dan

ds h> titstraal van het geloof er sou kunnen doorbreken. Ook in ver-

band hiermede nu zal zich tweeêrhi len eenen mensch openbaren.

zal Gods Woord opslaan, en het z^n gezin voorlezen, en daarna in

het gebed gaan. en in dat gebed naar waarheid zeggen: .Ik weet IU. r.-

in l de bron is vsn bet bent", en straks onder de menigte gegaan,

zal bij over kantoorsaken, over een kranke, over een s$ner vriendrt

een wjjze spreken, die toont «lat hu I» n allerminst tq de Bron

maar het opvangt uit de wereld. Zelf» bty stervende
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pMNM ni.H-t Mg op -ht p«nU -•• :•
I wttém Di Mm Baal ad iemand

hsangeen ik - van Gods aang<
i de andere maal zal

een kind van God heenaterven in eombere overpeinzingen, die ooms bijna

imahlnuk /Mn b toen resjt iaaraiJ roletrakl eji t ioj •!.• laatste fes*

1 van God zou weien. Of gebeurt kwijls, dat bij denaeUUen

peraoon op het sterfbed oogenbükJten van hooge verrukking in den Heiland,

en van gemelijke knorrigheid en aelf/ knar afwisselen? Doch genoeg

hierover. Overvloede kt uit al hetgeen waarop we weien, dat ons

herboren ik volstrekt niet altoos zuiver door ons hewustzgn doorbr<

sj aj di tok •m-1. r-< h. i.iin-.ti waarop wi waaaa, baaoafl bet geen betoog

meer. «lat mt ons nog, of weer verduisterd bewustzgn een ik kan spreken,

dat niet is het ik dat schuilt m h« t herboren gemoed.

Nsa- wusityn vinden we in ons den •«'/, en ook op de uitingen

van dien wil moet m dit verband de aandacht worden gevestigd. In

Rom. 7 spreekt Pau lus niet alleen van tweeërlei teef «1 och be*

speurt. d i tweeërlei levensvorm, en dus tweeërlei bewustzgnsleven, maar

hg spreekt ook en meer zelfs nog van tweeërlei wil: een wil van zijn

neroore» ik, en een wil van zijn „vieste*". Het best maakt f
U>hjk door te letten op een stoomschi: . snelle vaart voort vliegt,

plotseling stoppen moet en achteruitstoomen. Ook in zulk een stoom*

toch siet ge dan de werking van tweeërlei wil. Eenerzgds de wil van den

stuurman aan het roer, die den machinist toeroept: „Met vollen stoom

acht n anderzgds de wil van het schip, dat toch nog een poos hard

vooruit stoomt I
'. itelyk gebeurt dan ook tan zegt

riep: „AcMeruiT, en het schip gaat nog vo> u w nu «lie wil eau

hei êch> . nrlijk het schip zelf heeft geen wil. maar di ie in

iig doorwerk • ts anders dan de wil van den stuurman

woo tdrakë. Zoo straks toen riep zijn wil: „V"

hoorzaamde het schip, en nu is zgn twee*!- irfl «lie achteruit roept, bc

staat op eenmaal de nawerking van zijn vroegeren wil te stuiten. Voor

«is nu is .h.t rleeach**, wat hier het schip is. Ia eeach 1

Faulus vóór zijn bekeering, als we zoo zeggen mogen, gestuurd, en

met volle kracht in den van Christus afkeerden zin vooruitgedreven

Ie toen zoo. Maar nu, bekeerd zijnde, commandeert zgn herboren ik wel

anders, maar m h-t schip, in het vieeaoh zit de vaart van zgn vroegeren

van zijn oude ik nog in, en zoo ontstaat de toestand, dat hij doet wat

en dat dus luj I» t nu net doet, maar de vaart van

vleeech. d. i. de zonde die nog in hem drijft en w.

Hiervan verstaat ge niets, zoo ge den wil opvat als den gril van bel

oegenblii iebt ook het beeld van de balans, van de weegschaal
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evenaar staat in het huisje, en nu is het uw wil uiten, als ge dien evenaar

nu mm even I
lan eens even rechts laat doorzwikk> edt

het nu Imks, maar h >k naar rechts, en dat kendl ge. rik nngsnhft

sas of sóó. hut hebt tnj in uw macht. Aldus stellen ongetwijfeld ook nu

nog velen / wil <Us mensrif n b is dese voorstelling

geheel onhoudbaar. Neen de wil is een vermogen in ons, dat bob

en dus op een gegeven oogenblik afhankelijk is van heel I» i

led* ligt Ge m.rkt dat reeds daaraan, dat de één ëterkë

wilskracht heeft, ter ander • lloo$ op en neer u'Iij.lt
. Dat

hangt aan den aanleg van den persoon, dat hangt aan zijn opvoeding, dat

hangt aan i -den. De een oef* ut /ijn wilskracht de ander
i

Daar BOOri I >nze wil gediurig in aanraking komt met sjndert wülen,

ook met den wil van ons gezin, I
wil van de publieke opinie, met

den wil van de wereld, en dat we niet als een eenling op ons eigen wielrad

•gen, maar met die andere willen tegelijk rollen onder éenselfden

wagen. Al is het dus dat ons hefbaren ik hel aanvangspunt van onsen

i beten lichting, In- nut volgt nog volstrekt niet. dat «leze

stoot in betere richting zich aanstonds over heel <!• lijn van onzen wil zal

voortplanten. Kr trillen op üa lijn van onzen wil ook geheel andere in-

vloeden, en maar al hl • lik wijl* is de st lan van ons herboren ik

uitgaat veel te zwak. om die andere in vin.

aanzet van onzen wil, vlak bij ons verborgen ik. was dan wel goed, maar

aanzet k ken en feitelijk kregen die an.hr»- invloeden,

verleden uawerhan, nog de overhand, en het resultaat was,

onze wil, die goed inzette, als hij aan den omtrek in liet leven uit

komt, vlak verkeerd drijft IbflB do Geuzen Den Bn.-l innamen, was de

eerste aanzet van hun wil onberispelijk, maar toen die wil tegenover de

pastoors oversloeg in roekeloozen moord, was die wil schrikkelijk zondig

in het leven uitgekomen. En gelijke ervaring doen we nog dsgehjk*

Ook wat dêm teil aangaat moet ge dus ond« naken, tusschen den

eersten stoot die op den wil van ons herboren ik uitgaat, en tassehen de

ting waarin die wil drijft als hg onder gansch andere invloeden zich

in het \n« rkelyk leven.

hts spreekt van een .vleeochehjk verkocht s$n onder de sonde".

liet Tusschen ons herboren ik i» h-t middelpunt van ons

wezen en tusschen de buitenwereld ligt ons .vlce*. -sch

dan de naam voor geheel onze levensleer sooals zij zich onder unlijk.

vloeden van «gen en anderer tonden gevormd had. Onze daden zijn dan

gevolgen en uitvloeisels van wilsuitingen, die wel uit ons i* opkomen,

maar die door die breede sfeer van het vlassen heen moeten, om naar

ten te komen, en die bg dien doorgang allerlei beletsel ondervinden,

tegenwerking ondergaan, en dientengevolge heel anders in het leven
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uitkomen, dan ze bedoeld en ingezet waren, Het .vlees* lieel die

tussrhnnaffwii waar we doorheen moeten, ie one dan te sterk, te marl

te overweldigend. We zgn er onder ftritocM I» het centrum van one

leven vrijgemaakt ala kinderen Gods, maar in den omtrek nog slaven der

sonde. Wat wil het ,k mt bet goede, of wil het de sonde'*

net antwoord luidt : Beide, al naar ge het neemt Bedoelt ge den

sooals het herboren ik dien inzette, dan natuurlijk wil bet ik het goede,

en niets dan bet goede, want wat mt Qod geboren is kan niets sondjgs

\nllen, overmits net zaad Gods er niet uit weg kan. Bedoelt ge daaren-

tegen bet ik, sooals het in den omtrek van het leven in de wereld i

•mdige en wist bet te bei

En is hiermede ook wat den wil betreft, het dubbele willen verkJaa

dan komen ook hier natuurlijk deselfde onderscheidingen voor. Het leven

kan in ons gewekt zijn, dat het toch nog niet op den wil werkte. I

leren kan op den wil zijn gaan werken, en dos geleid hebben tot be-

keering. maar nog slechts op een gedeelte van onsen wil invloed oefenen.

En ook het leven kan door afwisseling van sterktegraad, nu eens den wil

machtig aangrijpen, dan weer zwak aandoen. Daaruit verklaren zich dan

die raadselachtige tegenstrijdigheden die zich in het leven voordoen, dingen

die ge van den mensen niet begrgpt De eene maal zal de mensch zich

self verheffen, als de herboren wil zoo sterk wordt aangezet, dat hg door

iBh h« • i.i-r.-. kt -ii ii enden maal stek mH sntfnken, en ét barbeten

wil zoo zwak reegeeren, dat hij bezwykt op den eersten tegenstand. Doch

•lat alles laa ma seU indenken naar de teekening die we van dese

verschillen in bet bewustsijnsleven gaven; we gaan hierop dus niet nader

in. Genoeg zoo maar duidehjk is gemaakt, dat bet herboren ik altoos goed

wil, maar dat het willend* ik leven, aan den omtrek van de levens-

sfeer, gedurig anders, soms in tegonoveigestelde richting uitkomt, en dat

er op die wqs twee willende ikken schqnen te zjjn, terwijl er toch feitelijk

maar één is.

Toch is hieraan nog iets toe te voegen.

ins komt een herboren ik tot wilsuitingen en daden, die zelfa op

wijs niet te verklaren sfjn, we bedoelen daarmee de wilsuitingen sis

waarop onze Belijdenis in bet vijfde hoofdstak van de Dordtsche leerregels

bet oog beeft, als zij zegt, dat de uitverkorenen, ook na hun toebrenging,

soms tot een schrikkelqken val komen, zonder daarom te vervallen, gelijk

se dat dan met de ontzettende voorbeelden van David en Petras toel

Hij zulke daden toch. en bij vele andere van min ontzettend karakt*

geen sprake van een goed ingesetten wil, die sgwaarts afgebogen *
door ds invloeden van de wereld, onze zonde, en Satan, maar het geldt
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daden «n wilsuitingen die Tan meet af hooe ingezet zijn. Om nu deze

te verstaan, moet men 1 »•- 1 l»eeld van den omgehouwen tronk, en den ge-

reiden atam te hulp roepen. Stond er een zware doorn met wreede punten

en spitsen, die verwoesting in het woud aanrichtte, en hieuw men dia om.

zoodat nu de gevelde atam dood op de aarde ligt, dan ziet men toch i

aaiden, dat aan dien omgehouwen atam nog een atengel uitloopt, alsof de

boom nog leefde. Dat ia dan natuurlijk nieta dan nawerking van het

vroegere leven. In dei langen, /waren atam werden allerlei aappen opge*

zogen, en zoolang dan de aanvoer aappen nog duurt, ia er nog

i zoo nu ook moet ge den li /ondaar nemen. De atam

van njn oude leven ia wel geveld, maar af werkt uug zooveel in na van

vroeger wilsuitingen, die wel straks geheel d<««lloopen. maar nu mol haar

trillingen nog met tot rust zijn gekomen. Dok zulke zondige daden komen
dan irel uit bel ik, maar met uit In t ik zooals het nu in li.t - rborgene

dea gemoeda leeft

ins gebeurt liet .lat een familie |>er telegraaf bOTJcbt ontvangt van

een familie dal b «Ie Oost over! toch twee-, drie-

maal de post nog brieven van ham brengt, als teelde luj nog Dm brieran

waren vóór zijn sterven afgezonden en gingen door. en komen uu aan op

een wgze, die geheel ntr|f(H met de werkelijkli» éd Bb zoo is het ook I

Met onze bekeering zyn we volstrekt n ris van het andere ik af.

ugen van dat ik werken soms nog over maand* u an jaren na, en

al ia ook het andere ik reeds lang gestorven in bet M. lpunt van ons

leven, en u >tus begraven, daarom komen de uitingen van dat

vroegere ik, en dat dien vroegeren wil, nog paa later in den omtrek aan,

en treden van daar het leven in I' *ls kind ook hiertegen moet

waken, bidden en strijden, en dat de kerk daartegen steun heeft te bieden,

vanzelf. Doch daarover handelen we thans niet. Wat ona bezig houdt ia

niet de vraag, boe we dit kwaad kunnen keeren, maar alleen boe het op*

komen ervan Ie ratklaren ia; en «lat meenen va i* thans duidelijk n»

lebjk gemaakt, niet door de onmogelijke vooretelling M knkaV

gen van twee menechen in omen oenen persoon, maar door er op te

wgsen, dat er onderscheid bestaat tnaachen het fseetn van ona ik, gehjk

ie kiem van onze peraoonhjkheid school reeds eer we geboren

waren, en bet èawMefsofti van ona ik. waarin die persoonlgkhcid uitkomt

naar buiten. Waren die beide steeds één en dokten ae elkaar elk -«en*

•middellijk na de wedergeboorte boel ona bewi

heel onze e nier ahujdige uitingen, volkomen heilig moeten sgn.

Maar dit ia niet het geval We staan hier voor een proces mot zeer lang*

aame ovormmnen. En dit nu is de oorzaak, dat ona ik andera ie ona tassen

kan sgn. dan bet werkt en uitkomt naar etaifm. Een kind uit een aniver
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Nederlandacben vader en een echt Nederlandsohe moeder geboren, k

na beider overlijden, op zoo jeugdigen k*

of Frankrgk ergebra> bet nooit een woord Nederlandsen

leerde of sprak, en in zjjn bewottaajn gebeel alt een Engelsen of Kntnsch

I
mikoii ' verzwakt <lit m ajett bet feit, dat het in rjjn wegen

een Nederlandsen kind is, en alleen in de Nederlandacbe taal zjjn eigen-

lijke moedertaal ion vinden, die gebeel overeenstemde met zijn aard. I

bier dus bestaat er dan onderscheid hitsenen bet whssm van zulk een

kind, en de laai waarin ticb zgn bewustzijn nÜ Ken soortgelijk onder*

scheid nu, maar op veel ernstiger wys, bestaat er tusachen bet wederge-

boren meten van ons ik, dat in heilige taal moest uitkomen, en het

èsmnatten van ons ik. dat aanvankelijk nog niet anders kent, dan de taal,

.n «lus «Mik bei iM\vii>t/.ijnsi«v.ii dat wereld.

XIII.

liet is iiod die ons heil

En d* God d«M T/rt>d«M ulf lriHf a g*h—\ m &1

;

•o uw g*h*«l oprvoaU fMt, •• si«l, «m UebiMB word»

oobvriapclQk b*w»*rd ia d« tmkor—l van onsen Huw
J«-xu. OMÜSS 1 Tntm*. 5:1».

Zoo poogden we dan te verklaren, hoe net komt, dat ons herboren ik

volstrekt h» la k-rn van ons weien kan rijn, en dat het ach toch

•os bewustzjjnsleven verkeerd en verdraaid aandient En zoo ook, boe

liet te verstaan ia, dat de wilsaandrift van ons ik in de kern van ona

weten recht trekt als een paslood, en dat nochtans de wil, sooals h

bet leven uitkomt, schuins en scheef werkt De vergelijking van een neger

die in een kalkoven, met een blank Europeaan die in een steenkolenmijn

werkt maakt deze onderscheiding volkomen doorzichtig. Beiden elkaar

otttatoetande, .ii in dan apiagel tiende, -i- nagtt eenjpjtsfeM wÜ ntpuiji l- r.i

door de witte kalkttof en de blanke Europeaan roettwart i

gekropen, souden naar wat voor oogen is kunnen beweren, dat de neger

minder zwart is dan de Europeaan. Maar de neger weet daarom zeer wel

dat hjj grondzwart is. al lijkt hij op bet oogenblik eenigszins wita* I

en de Europeaan zegt met de volste zekerheid: Ik ben blank, ook al

ge hem koolzwart roof u staan. En als nu diesel •peesebe wet

die, er zwart uitziende, tegenover den neger roemt: „Nochtans ben ik

blank**, thuia komt, en zyn kind B]
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du tal «He vader tot zyn kind aeggen: .Kven wachten ig, want

•Ar ben ffM-fii

'

dat mi MM ikkm 860 /wart ik 00 000 wit ft, in

dien man? Natuurlijk niet. H«-t ia éénzelfde ik, dat het eene oogenhhk

roen >n blank, on het andere oogenblik erkent: Ik Item zwart, en

wat van die twee hg zeggen zal, hangt af van de tegenstelling Tegenover

den neger, dn- de nu verborgen blonkhoid ran /.ijn IiukI \« twist, zegt lnj

beslist: Onwaar, ik ben geheel blank, er is geen zwarte stip aan mij

Maar tegenover zijn kind, dat zich aan hem bezoedelen zou, erkent hij:

Ik ban ia eenenmaU stcart. En zoo nu ook staat de herboren mensen er

aan toe. Tegenover den man I werk God* /ijn hart betwist, zal

roemen: .Ik ben heilig en kan BMfl /"n<liu'»n. " maar tegen ••

broeder, on voor zijn God Op •!• knieën zal hij belijden: .Ik ellendig

mensen." En dat niet omdat er twee ikken in L één ik van den

ouden Adam on één ander ik van het kunl van God, maar omdat de eene

zelfde persoon do ééne maal spreekt van zijn verborgen wezen, en de

andere maal van den vorm waarin hij uitkomt roof «!•• wen-M. Geheel

verheerujkt inwendig, maar nochtans bezoedelend alle gave Gods die we
;ianr:ik«-n

Dieper dringen we hierin thans niet do is ons genoeg, z<n. .1.

gevaarlijke leer van de twee ikken maar is afgesneden, en zoo duidehjk

wierd, hoe het ik in ons verborgen wezen geheel onzondig kan zijn, en

toch nog in het bewuste, werkelijke leven net da bede om schuldvergiffenis

voor zijn God kan en moet neerknielen Int in verband met liewustzgn en

te hebben aangetoond, is ons genoeg. Van de neigingen afzonderlijk

te hnndnlcm is overbodig, al is het ook, dat onze Formulieren van eenigheid

de neigingen apart bij bewustxgn on wil noemen. We lezen toch in I

III so 1 I >e mensch is van den beginne naar het beeld

do geschapen, versierd in zijn verstand met ware en talige kennis van

sfjnooi Schepper en van andore geestelijke dingen; in zijnen wil en zjjn

hart mot gerechtigheid; in alle zgne genegenheden met zuiverheid; en is

overzulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels on

Kgnen vrijen wil van God afwijkende, hooft hy zichzelven van dez«

nemende gaven beroofd, on hoeft daarentegen in de plaats van die over

zich gebaald blindheid, ochrikkahjhe duisternis, gdelheid on vorkeordhoid

des oordeels in tgn eereland; boosheid, wederspannigheid on hardigheid

/ en zgn hart; mitsgaders ook onzuiverheid in alle zgne genegen

nedmr Naast verstand (of bewustxgn) en o I afzondei I y k

gesproken van .alle zgne gonegenheden die zuiver waren", en daarna van

hot gevolg dor tonde, waardoor .onzuiverheid in alle zgne gonegenheden
M

gekomen is. Gelet moot daarom op die .genegenheden" of .neigingen'

tordoge, maar ze staan daarom met bcwustzgn on wil volstrekt nog niet

én hjn. In bewustzijn en wil is de mensch actief, maar in zgn
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is hg Igdelgk Wat bolt, helt vanzelf en onwillens, en ds actie van den

wil gaat, 100 hg werkt, juist tegen das overhelling in en poogt zich op te

houden. Dia neigingen njn dan ook in den oorspronkehjkon menece, en soo

die God van nature naar net een of ander in ons heeft gelogd De ééne

jongen zal van nature naar de see trekken, en niet rosten eer hg matroos

is geworden, terwyl de ander van de see een onver*

en zijn hart naar de bergen voelt uitgaan. Twee personen die beiden

artistiek zijn aangelegd sullen nochtans even beslist de één neer de tonen-

poraftd è sojdet hm df niiisiloi wofuVl m gan Zoo Iraki do ééo dooi

al ii.m.i.-i. n.i afoortook oprrodos & sasW toor bol -t.i ns|oaosoa

peinzen. De één voelt een neiging in zich naar wat «uepzinnig en mystiek,

de ander een voorkeur voor wat helder in de oppervlakte is. Zei» kan

in. <ii osfjOBj dol in boJmom rolkon ds oom "f avjdon ooIgiDg ' •••^kkoj

of zuiging sterk- lit rem lul in neiging gaat zoo ver.

bol eon "ii/. rssttforioBfeo kol la %
. r-. inii. n-i. poroonoo mooaweoojoofcoj

beheerscht, reden waarom we van sympathie spreken, van sympathie voor

den één, en van antipathie tegenover den ander.

lese ,neigingen" ligt dus op zichzelf niet anders, dan de gespecifi-

ceerde aantrekkingskracht die het één of ander voorwerp op ons uitoefent
Evensls een plant beter tiert in den éénen bodem dan in den anderen,

zoo ook tiert ons wezen beter in de ééne dan in de andere omgeving.

is niet by allen één, maar bg allen verschillend, en juist

eindeloos verschil van „neigingen" ontotoat een ryke veelvoudigheid i

het leven. Want wel zijn er algemeen menschelijke .neigingen" . die de

menschelijke natuur van de natuur van andere schepselen onderscheiden,

BBOOI dOH i;i"ii-li" icimu' n fOB "!!/•• in«n-.li. lijk. natuur rOfOntflksl op

allerlei wgs in graad van sterkte, in voorkeur door keuze, en in saam-

rOOgiOg AoOfl . •iistr.-ni." -Iniy. 01 li> t il uit .1. /. OpOOldf. \.-rli..u<lini:'-n

dat ieders onderscheiden aanleg, inborst en karakter opkomt Zooknv

de oorspronkelijke harmonie, waarin God deze verschillende neigingen in

een mensen byeenvoegt, ongestcw.r.1 I. lijft, zijn deze neigingen zuiver

één de ander niet verdringend, in evenwicht Maar * toor

de sonde uit zijn levenebodem van God uitgetrokken, dan gaat deze har-

monie, deze juiste verhouding, dit evenwicht teloor. Er komt overhel!

en ontstaat scheeve stand, en dan loopt ten «lotte niet één lyn me*

en zijn alle genegenheden in hem ononmmt geworden. Ook die .neigingen"

komen derhalve bg de bespreking van den herboren mensen wel terdege

in aanmerking, maar daar se door het bewustzijn in ons worden opge-

nomen, en, met boe zwakke buiging ook, niet anders dan door den

werken kunnen, is afitonderujke bespreking hiervan op ut overt» >•



monden, komen we alzo» tot deze slotsom,

1'. de allereerste aandrift dei uit het herboren

iae weien opkomt, altoos goed, heilig en rein is, maar zonder

daarom alt.M,s ,N,k maar tot ons Manu «.f h.-wustzijn door t.- dringen I Dat

daas allereerste heilige aandrift wel ut is. om in ons bewustsgne*

uogen en in ons wilsvermogen door t.- dringen, maar dal bal mleholl
niet altij.1 in staat is. de tegenovergesteld- wctaiaft bel \. rieden

lat bewustiyn en in • overwinnen en te boven te

«*n. zoodat de eerste aandrift zeer wel I tl komt toch én ons

bewustzgn én onze wil nog op allerlei maaaf anbentg mt. :t
#

Dat deze

aldus reeds gebroken actie van ons herboren ik zich. om ds baitenwereM
ken, moet voortbewegen langs de galeiddiodeii van haal bel orga-

mach leven waarin we verwikkel. I /ijn. en hierop wel eenigen invloed

ten goede uitoefent, en wal •-.•mee ombuiging IfiananglaflUgl. maar sondef

daarom in staat te Iraden over heel hun lengte

-ken en ineen te we Dat bal baai snders staal mei «I.- lijn

waarlangs bt *\ opheft. lat «leze lijn

horizontaal, ma;. onmiddellijke gemeenschap i

kan geven, iets wat we belijden als ds mweaang in ons van den II- iligen

Geest. En 6'. dat dit alles tot het resultaat leidt van een schijnbaar gele •
I

stqjdige existentie, waaruit bal éne maal getuigt als een hei

en verloste, de andere maal als een met zonde beladene en in zonde

verzinkende klaagt, de ëéne maal roemt in hooge dingen, en de andere

maal sonde waarvan hij (oen ze. Ide, en absoo

gevoel, het besef ontvangt van een ouden en een

iiem worstelen; een nieuwen mensen geschsi ariatas Jezu*

goede werken, die Gad roorhereid heeft, o daarin wandelen

en met al zijn lust naar alle geboden Gods uitgaande, een ouden mensen

steeds belet dat het tot meer dan een klein beginsel van deze gehoor*

zaamheid in dit leven komt

Wer< rl.u mi aan zichzelf overgelaten, zoo sou i uitgang,

ti vordering in wezen, en wat we bel

denkbaar zijn. Maar dit is dan ook m> t het geval. „De God des v redes /• U

heilige u geheel en al l'aulus aan de k 1 hessalonie* toe.

geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberisp* tard

zus Christus." Hiermede treedt alzoo

een daad fJoda, een gestadige gifte van genade, in bet «ieleleven m
waar ons beibmen ik BMMhaaloot «taan zou. zoo fcegenovnf ds m OM »*•

wustzyn en wil ingeslopen werking ten kwade, als tegenover het organisch

saametcl dea levens, waardoor we been moeten werken, om ka bat leven

wereld te kunnen uitkomen, komt uu God met zijn sterkende en

«ende genade tussenenbetde, om de sfeer waarin het barhoraa
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heerscht uit te breiden, en den tegenstand van de onberboren efeer des

levens om en in ons, te verzwakken. Tweeërlei werking Gods is hier dns

wel te onderscheiden. Kr is eenerzgds een werking om bet herboren

in *yn kern, mssx in s\jn eigen bewustzijn en wilssfeer te sterken,

en sndersgds een werking on den tegenstand in het organisch samenstel

raa hat laven ta rarswakkaa Beidt dsas ireaaJiajaai warkaa elkaar in <!••

band, ie xyn op elkaar aangelegd, en ie hebben tengevolge, dat het her-

boren ik tot helderder bewustheid, tot krachtiger wil ten goede, en

reinere levensuiting geraakt Maar al zijn ze op elkaar aangelegd, en al

werken sa beidt dl heiligmaking in ds hand, toch ajjn m ranohfflsmi van

aard. Ik? genadewerking I ia inwen<: iierboren ik sterkt en

heldere bewustheid en sterker wilskracht ten goede brengt, ia geheel

personeel en particnlier, en doelt op zaligmaking; de and< rig daar-

entegen waardoor God den tegenstand breekt, die uit de nawerking en

rking der sonde van buiten komt, is geweven door ander»

heen, draagt een meer algemeen karakter, en verheft wel het kam
van het tijdelijk leven, maar heeft met de eeuwige zaligheid niets

staande. Alxoo is de eerste sctie een werking «ere genade,

da tweede van gemteene gratie.

Het niet onderscheiden van deze beide heeft telkens en telkens weer

geleid, en teweeggebracht dat in de heiligmaking ten slotte weinig anders

gezien werd, dan zekere poging van de bil

zedelijk te verbeteren. Wy maakten dan ons zeiven heilig. En overmits

nu ook onder de ongeloovigen vele edele personen voorkomen, die nauw

letten op hun levenswandel, hun k rdheden be>

boven komen, en nut aaiden in rechtschapenheid van leven zulke aan-

merkelijke vorderingen maken, dat ze menig kind van God beschamen,

heeft dese miskenning van het eigenlijk karakter der heiligmaking er

onwillekeurig toe geleid, dat men de onmisbaarheid van het gek>

heiligmaking glippen het, en alzoo ten slotte de stelling aanvaardde

bjmh dogaaasa k sj uk na lm a\ aoa dmb maar eraaf en ernstig au as9< ii.ik

leefde. De .Christeüjke en maatschappelijke deugden" van ome schoolwet

konden eerst sis gevolg en uitvloeisel vsn die valsche beschouwing los

len gemaakt van haar wortel in de belijdenis vsn den Zon

is daarom strikt noodzakelijk, dat ook op dU pamt de behjdenie ouzer

vaderen weer in eere hersteld worde, en kloek en vastelijk door ons worde

beleden, dat de heiligmaking niet ia een ons beteren, maar een daad, een

warkins raa dan Heiligen Geert ona haai God, naai da sienaoh, i- van

• iligmakiug de n laai er door bewei



t zal terstond gevoeld worden, als men let op de volstrekte beteekenis

van het WOOrd hêiUg. Ken kleed 'lat bezoedeld i*. kunt pi iOeOfi roJonjOsV

••erste bad in vocht en loog zal reeds veel van de bezoedeling

geweken zijn Een tweede bad zal de nog overgebleven vlekken doen

•leeken. Een derde bad tal ook de moeten aantasten En zoo zal Int

ten leste gelukken het kleed weer geheel rein te krijgen Maar zóó is het

met het heilige • n bezoedeld en innerlijk geheel vervuil. I

meiwehelijk hart niet eerot \.H>r ééo tkode boi% maken, don mot esn

tweede tiende, om zoo al voortgaande ten len heiligheid

'at dacht Nieoden maar Jezus weersprak het Om van

nwhiiKg heilig te worden, moet de wortel zelf van het leven omgezet

is hier een radicaal m bet I' Onorao baat

en nieuwe geboorte, geb«><>rt«- bH laar kwam d md.

dan is het nieuwe, dat geboren werd m.-t driekwart, uut half.

één kwart, maar opeens geh««l. Tnoochen heilig en onhefljg liet een

scherpe grenslijn, een haar breed, nauwelijks meetbaar. Al nu wat links

van dia lijn ligt, is onheilig, al wat rechts valt N boiHg. Z i rechts,

na eerst links gestaan te hebben, zoo zijt ge overgezet, overgezet uit h« t

wondirboor luht Niet zoo dat ge uit dl duist.

eerst in een schemering kwaamt. m na lang door die schemering gedwaald

hebben, eindelijk van verre het bnfcfl Un.lt bogroeten. Hoon, sa st.mdt

eerst in den donkeren i D uu staat ge op eenmaal in Int lekt

lig is op f van God, en niet meer op bat Ie staan.

leilig ia nog u de zonde, al /ijt ge nog zoo rechtschapen en

braaf, en «lus leven buiten God. De bami met God dal il •

bond, «lan is er geen geloof en staat

ge nog in het onheilige. Is die band er. «lan trilt de elect

'jenadr van God naar u, en van geloof van u naar Qcd. Met •!•

allengs schoon waaschen is hier alzoo niets te vorderen.

.•passim

Il leden van fhriati. •• geen I rden

daarom door den apostel zonder onderschei*! .de heiligen" genoemd In

ik lom l gewaaschen ia, hoeft niet van noode,

de voeten te waaschen, maar is geheel rein", en oen ander maal

al z$n discipel* liodon* on B »ra bet woonl dat ik t..t i

• n neb." Daarom stolde Jezus dan ook niet herhaalde waaschingen

krelgk onder Israël, maar het ééne badwater van d« en juist

daarom beleed «l«- Christeujlci kort dan ook rolotoaèt|; «lat dl Doop isot

kon herhaald WOfdOfl
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inenting op don wilden bc
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tdttftboraM oadanMBMB, maai -i- ptttati lelioeneena èksj »n Ai

machtigste, ernstigste lalmmgiyping kan nooit wat onheilig is heilig

maken. Al is het dan ook d k hlhrttggeanen, geheel bl.

h.t mark der gemeene gratie, en voor de reëel* inwerking Tan den Heiligen

Geest op het menscheli de )>• iliumnkiiiu. al» m het gel-

grepen, f.u. lijk hebben weggecijf.r.l. h •

hailjgM loon getoomd hebben tegen de vermetele poging •• -ing»

mak komen als een gradueele

is een genadedaad Gods aan ons, niet een werk van den mensen aan zich-

zeiven. en als er staat : „Jaag de h<

• I- n I h-ere zal zien," beteekeni m best, en span u in, om
l«teren, want alleen wie hiermee geree«l k

zal den Christus in heerlijkheid aansch maar dan is onder jagen

naar heiligmaking te verstaan, een zoeken vu: nige gemeens*

lessen .11 .1.
: Islii il..* <....! -n i irintus, -lat n]jn hettgenda ejsnsia wUk

krachtig in ons betoone. Een andere voorstelling I wanhoop. Ware
i « !«• heiligheid een kleed, waaraan we zeiven weefden, en dat af moest

eer we den hemel konden binnengaan, dan zou alleen een stokoude

grijsaard zich kunnen inbeelden hiermede gereed te komen, terw>

Bidden zijner dagen werd afgesneden, dV zou ver-

hm. 1. 1,| worden, om zijn heiligheid te volmaken, en daarom verloren gaan.

kunnen dm t streng genoeg aan bet absolui.

karakter der heiligheid vasthouden. Ge zijt heilig o

Een man die wedergeboren is, is heilig, en ka,, juist daarom niet zondigen,

want het heilige zaad blijft in nam Een «ilde wing.

een edelen wijnstok ging niet langzamerhand uit den éénen staat in

anderen over, maar hield op eenmaal op wilde wingerd te zijn, en was op

eemnsal edele wijnstok.

• nu verstaan is onze wedergeboorte zelve onze heiligmak,>

wedergeboren werd mos onheilig, en werd heilig. Als Paulus dan ook aan

de kerk van < Sorinthe schrijft: .Maar gy «jt afgewasachen, maar gü tït ge-

heiligd, maar mj zijt gerechtvaardigd" Kor. 6: 11), dan volgt reeds uit dat

plaatsen van de rechtvaardigmaking na de heiliging, dat I

de wedergeboorte zelve ziet, natuurlijk met inbegrip van haai

Men kan dus tweeërlei doen. Men kan, omdat in het werk Gods alles
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organisch saamhangt ea een eenhei«l vormt, bed 'Ut werk Gods hetzij

onder den naam ran Kedmgeboorie, hetzij onder den naam van bekeet

d naam ran *n -.j saamratten, of wel all*-

onderscheiden. Vandaar dat de „wederge!»» éene maal aandm.lt

al wat God aan ons dooi, en dan eerst volta- > ons stenen, de

andere maal daarentegen alleen die eerete daad Gods, wannl-r bel uiomn
leven in ons komt Zon ook zal bekeering de oene maal aanduiden, heel

heerlijk I

rengen. de andere maal alleen de daad waardoor Hij on-

wnste geloof brengt. En zoo ook zal de eene maal heiligen, of heiligmaken

i) aanduiden al wat 1 m
ons ge* i, ran onze wedergeboorte af t..t • ons sterren, de

andere maal daarentegen alleen die bepaalde daad Gods, waardnor Hij bet

ns geplante leren der bei o <»nze levenssfeer doel i ml ringen, en

ns sterren geheel ran al wat zondig is, af* kOeen in (hen jÊê

«or als men onderself i< l.-nlijk van heiligmaking spr» •

en alleei: n.-r fcsj ipnke, omdat bel alleen

en zin met de gemeen* yr aanraking k

\ i I l l

Zclfrciiiigiag.

Tot d. volmaking dor b«d«««>. tot b«t vork dor bodto-

jkg. tot opboavipff dos Hoimm vm Cfcriotot; totdat wg

na dos Eoao Goda, tot —*•
tot do mau van da grootta dor Tolaoid vaa Canatoa.

Kraui 4: 13. IS.

I heilig gemaakt, is dan nu afgesneden. Al wie wed*

boren is. in in zgn binnenste weeën heilig, en

geheel: nmt v.N.rw.uinhlijk. maar v.«..r OMWlg A<lnm wan ook Im-iIic. maar

ltgheid die teloor kon gaan. De verloste daarentegen kan niet

ig worden Niemand kan hem rukken uit de hand des Veders.

li mag (til t de rerondersteUing leiden, alsof een wedergeborene

* on mocht, zooals hij op bet oogenblik ran lijn wedergeboorte was



san

niet blijven stilstaan, hg moei to<

tpaêdom ui .oen opwassen tot een volkomm man, tot de mate

Nederlandsen woord, ook dit wordt «oom .heiligmaking" genoemd \

dezen wasdom in Christus is uw zaligt vfoeissJ; wan'

een verloste sterft dadelijk na zijn itihivm^ In Christus, of eerst na een

hisorhenverloop van xestig. seventig jaren, zijn zaligheid blijft één. Maar

als God 11 niet wegneemt ven laat, h«- • rdere leren

een doel, en da .<le deugden ran Hem, die o geroepen

beeft t<>t /ijii wonderbaar bent," uw persoon, in uw leren, m uw woord

en v lt verkondigen. Ge kunt en moov AU ik maar

zalig word:" immers ge bestaat met om u zelf. maar om God, en de ver*

plxiitiiu: tot wasdom in Christus is u opgelegd. Want wel werkt in dien

wasdom de Heilige Geest ook rechtstreeks, maar toch evenzeer middel

sooals blijkt uit 11 t.Tstoinl aan de aangehaalde woorden

voorafgaat Int nam- lijk. «lal God apostelen en evangelisten gesteld heeft

volmaking der heiUj in dis middellijke w.rking zyt ge nu ook

handelen geroepen, en moet ge, als nu neer dood zijnde,

maar levende, door wak U»n en strijden, aan uw eigen r

medewerken. Er is alzoo in uw wasdom drieërlei factor: 1*. de H«

Geest; 2*. de Bediening van bet Woord, en 3*. gij. als verlost*- zeh*.

baat t.M h ni«t. of ge al zegt, dat een boom oi opwassen HjdeHêk is.

apostel toch zegt uitdrukkelijk: .Wast dan op in de genade onzes

ren Jezus Christus." Dat dit nlf opwassen door het geloof gaat, door

genadekracht uit God, spreekt vanzelf, maar dit alles heft

dat ge ook mU ugen bobt m |» te wassen Heg-

gen den ouden mensch, die verdorv» door de begeer 1

nieuwen men» I ge-

schapen is in ware gerechtigheid en lil moet ge doen,

enkel door mystiek te gelooven, maar ook dooi practisch de sonde ti

leggen, want er volgt onmiddellijk op -Daarom legt af de leugen, spreekt

de waar r<lt t .ruig en zondigt niet, geeft don dorre! geen plaate.

gestolen heeft, stele niet meer, geen vuile rede ga uit uwen

enz. Altegader practische overwinningen, die ge in den

de zonde, op wereld en Satan te behalen hebt Laat

leiden, als zou het genoeg zgn, zoo ge maar gelooft Zeker is geloof genoeg

en niets dan geloof noothg, mits ge er dan onder verstaat een i

merend, maar levend geloof, dat heel uw persoon, uw doen en laten be-

heerscht. Rn bt ft alzoo, dat ge wel in uw wedergeboorte van een

onheilig persoon tot een heilig persoon gemaakt zijt, maar dat ge tevens,

zoolang God u het leven g>; t op te wssssn, verder te kom»

te reinigen, en dat alles, opdat ge daardoor de deugden zomlt
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kondigen raii Hom d n Int m n o . Modi «loen

• •r uw \ ;i.|.

moest met eenige klem op den voorgron.l w.>nlen gesteld, omdat
het geloof, dat ge heilig tff, door wat God aan u deed en in u onderhoudt,

er zoo licht toe leidt, om het .waken. hi<

mi < nristus," en de gestadige .reiniging :••" ie verwaarloozen

ook, omdat uit rea- ««gen anderen dan dat opwassen in <

gaan verstaan als een soort eedeUjjke verbetering, en hiermee da afcaoisAt

isjmftd «Ier wedergeboort. _. kinderen Qeés, die de

teederheid der conscièntie verzak* n SB Uij\. n <he se zijn. hebben erschuM

aan dat «lit Arminianisme telkens we. r in Christus' kerk <l»-n kop opsteekt

h staat het nu afatoo rast, dat ook zelfreiniging Ban hal kiu.1 van I

is opgelegd, dan rijst de vraag, hoe we nu ht - aande werk van OS*

ligan Geest en die zelfreiniging te onderscli. tiden en t<- renenen hennen

1 des rredes," zegt Pasjas, „heilige u geheel en al." Ook nadat <

ons in de wedergeboorte rotaties 1 heilig gemaakt heeft, gaat diezelfde God
niettenu: ons alsnog te heiligen. Kn .lat I aan ons

doet, is iets anders dan onz* g, ook al spreekt In -t van/. If

we ook die iaUrauugnaj 4 itaaal brengen dan m <..»«u kt

kende in zijn werk, als een tweede oorzaak, die altoos God al»

eerste oorzn i.lerzoeken we daarom eerst, hoe <lit heiligen

verstaan God voortgaat aan zijn heiligen te \..|l.rengen, en

daarna waarin dit van de telfreiniging verschilt

enuits de 8 beeld mui een boom bezigt, die opwast,

gaan we veiligst door dit U-eld van den boom eerst nader uit te werken.

Een boom heeft een vertakking onder en een vertakking boven den grond

;

en tnaschen die bekte in ligt de levenskiem van den boom. Immers uit die

levenskiem zijn zoowel de wastafel benedenwsaiti tutgeeenotan, ai> èa

stengels en straks de takken uitschieten naar boven. Ge kunt aan p

lus voorstellen als bestaande uit .lm deelen: 1*. de levenskiem; 2'. de

tels die zich in den grond uitbreiden, en 8'. de takken die zich in de

lurht uitspreiden. Op den mensen overgel. oaa <lit aarata,
-Ie levens-

kiem, agn verborgen ik, jujn die wortels de innerlijke ontwikkeling van

zyn wezen, waardoor hem de levenssappen uit Qod toekomen, en zjjn die

takken de levensnittngen waarmee hij uitkamt de wereld. Nu wordt die

levenskiem heilig gemaakt in de wedergeboorte, die wortels breiden zirh

ui do daarna komende heiliging, en het veredelen van de takken ia

weifreiniging. Int is een eenvoudig en doorzichtig beeld, dat ons bet

onderscheid titssuhen daaa drie klaar en helder voor oogan stelt
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in mi tor verdere toel

jk goed, zondaar werd, zoo ook deie |»lant, na ongogrouid ie zgn,

van tam wild wer»i

runkeu boven den bodem wmre uitgegroeid, maar toen wild werd en nmslnsg

ii het beeld vmn Jesaja 55 te nemen, dat die

M een niyrth. en nu een didei geworden was. Int kooit

thans bjj een pi naar om de beeldspraak van

den boom op den iiiensch te kunnen toepassen, moeten we natuurlijk van

de*- tnd liggende onderst» II in- uitgaan. I>aar staat dan H
eerst edele plant, maar die wild geworden is; en dan natuurlijk wild in de

levenskiem, wüd in dt wortels, en wüd fin liaar tak haar nat

alzoo verdorven • geheels aan haar is. Nu wil de landman dien

wil. l«i» boon weer edel mak t door enting, want dan blijft al wat

onder het entsel ld; wm plant van binnen

uit te herstellen in haar oorspronkelgken staat Stel, hij I

iiitsfird mets rordsfen, of hij il met de takken begon, noch ook of

Ie wortels al poogde te genezen. Om die wilde plant weer geheel edel

il er maar één middel, sn dat is. dat hij ingrijpt, daar waar

tusschen wortel en tak «rfM levenskiem zit, en dese levenskiem

wild weer edel maakt Ware dit gelukt, dan zou hy een plant hebben

edel in haar kiem. maar nog «Üd m «lm wortel en nog wild in de takken.

Juist dus de toestand van een gevallen zondaar, dien God wederbaart,

die eveneens terstond edel, heilig is in zgn levenskiem. d.1 m zijn

borgen ik. waar de uitgangen zgns levens zgn, maar nog ongeheiligd m
wortelleven, en nog wild in zijn takk. n. ..f 'm zj|b |. \«iisiutingen. Om
proces van itg voort te zetten, zou dan weede plaats

de edele kra« ht uit de levenskiem in den wortel moeten gedreven worden,

tel geheel veredeld en drager van het nieuwe leven geworden

ware; en dit uu toegepast op uzelven, beteekent dat diezelfde God, die

uw ik wederbaarde en heilig maakte, nu in de tweede plaats door rijnen

ligen Geest ook • «rgen worlelleven van uw wezen, door telkens

>we genade heiligt Een werk Gods, dat niet evenals de wedergeboorte,

des tgds begonnen en voleind is, maar dat voortgaat t

dood toe, en eerst in uw sterven voleind woi

Maar iets heel anders is de veredeling der takken. De wortels srl

onder den grond, maar de takken komen in het leven uit : en zoo ook

schuilen de wortels van uw inwendig leven in den m\>

Geestes, maar de takken vormen de verschijning waarmee gi

de wereld, en waarin ieder u ziet Dien opgewassen stam nu en

geseboten takken weer in strengen, vollen zin edel te maken, is onrnog'

takken bhjven gespaard,



—^^tf als dit moet, om de werking van de kiem op den wortel te vol-

einden, nuuir ia «ht tl.**! bereikt, du wordt kortweg bul ét etui met /i|n

levenaUem ei -•!» den senteluu wortel opeebietem Du»overeenfcouW|

beujden we dan «n>k, dat we in <ht 1- ven slechte een klein beginsel van net

edele in ons leven kunnen doen uitkomen, en dat God, alt we sterven,

heel die oMUvere verukgnmg Ml ont leven t.- niet doet, ei "n> bet

eeuwige lev.-n <-<*ti ni»Miwe gutsJtl MMfefcl Hm al w.t.-n \w «lus v.N.nnt.

il wat we nu in onsen ouden levensvorm uitu .-ns te niet gaat,

toch moet reeds nu aorg gedragen, «lat bet wfldfl h<»ut zooveel bet kan

besnoeid worde, en dat de nieuwe levenssappen zoo hoog mogelgk in de

wilde takkrn .|.ki uiflsU ; en <ht BUBMMi uu. «n reUigU \an JMMUe,
en dooriaten van het edele levenssap, is onze §elfreiniging. Het i»

heel iets anders dan onze heiliging, die God in ons volbrengt, want die

l>
den wortel, en die wortel gaat niet tel<» dood, die blijft.

en gaat over in de eeuwigheid. Dat is alzoo een duurzaam goed. Maar dese

zelfreiniging is betgeu aan <h* takken U UB du -tam gsdUB wordt, of

r veredeling van ons karakter en onze levensuitingen: en 1 it

't stukwerk, en ondergaat zijn algeheele v« Mg eerst in ons

sterven, als we van liaam des doods worden vrijgemaakt, aan het

zondige leven finaal afsterven, en wel hetzelfde weeën behouden, maar voor

wezen een nieuwe, heerlijker existentie verkrggen in de eeuwighei* I

Laat nu het edel maken van de levenskiem in de wedergeboorte, en de

innerlijke heiliging, die God in den wortel van uw leven steeds meer tot

stand brengt, rusten, en trek uu uw aandacht saam op de eelfreiniging

van de takken en van den stam, en dan springt bel hef oog, dat ge I

met heel andere factoren te rekenen hebt, dan fl ••vensap dat

de levenskiem opstijgt. Immers de groei en de wasdom van stam en

tak is ook afhankelijk van de lucht, van den wind, van den regen, van

den zonneschijn, van schadelijke insecten en van uitwendig geweld dat door

t aangedaan ; ge k i weg zeggen, van de omgeving

waarin de boom geplant is *r dien boom de omgeving is, is

voor u de wereld om n been, die wereld nn niet sis beginsel van

booze genomen, maar dn» wen-M m haar MttJgku MSttsid. hniMfl ge

werdt na uw wedergeboorte, niet uit dese zichtbare wereld weggenomen,

maar eft, met net eeuwige leven in u. geplaatst in een wereld en

en omgeving, die dat eeuwige leven nog derft. Uw zelfreiniging moei

dus plaat» grypen te midden vu een wereld, die niet homogou is met

rujk heilig bestaan Bg kinderkcn« d - wieg naar het graf

gun. is dit ander»; maar zy. die den volwusu ouderdom bereiken, u
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m§ 'inu-r lava *•* tk eVMripi eéeie pleal t. nMdea vat. een ..„,.

gsving, "dele pl»«»t niet hc •„. omge%
Ie onheilige natuur leeft, heeft God* kW niet llleea buiten

maar die draagt hg' ook in zgn eigen persoon nog 01

die wereld die aan ons zelf zit, het rfeeaca, maar dat vleeach ia met de

wereld buiten ona homogeen, en daarom kunnen we kortweg zeggen.

>%. ..!!/.• /. ïfr. -.mini,;: hebben, t. volbrengen fa fle wereld aan oa ..n*

Waa nu die wereld aan en om ons, geheel aan 1 haar

. i U'. 11 bosM bsfinssl ovaojssatsfl sso hm <!•/•• ssMMnigiBf oaaeogeia /ijm

/ou alleen protest, er sou alleen aonujding kunnen wezen, maar een

gereinigd karakter, een gereinigd bestaan, een gereinigd leren wan
denkbaar. Daartoe souden we alsdan uit ons vleeach moeten srbeideii

uit de boose wereld uitgaan. Zelfreiniging sou alleen in zelfmoord kunnen
bestaan. Het absolute breken met een absoluut boos vleeach en een abso-

luut boose wereld. Doch ook al verbloemde men dezen zelfmoord in een

sU gesoehi martelaarschap, bet zou een zelfreiniging zi >[> sonde

uitliep, want ook het martelaarschap mag ons nooit anders dan door anderer

dwang overkotneu. Zoo is intusschen de toestand van de wereld san en

om ons «M, en dat se niet absoluut boos, maar betrek k<«lijk nog in menig

opzicht «Iraaglijk is, dankt ze aan de gemeene gratie. Deze stuit de

wikkeling van het boose beginsel der wereld, op het ééne punt meer

bet andere punt minder, en Imruit gelyk we in <»eld der

[out aantoonden, allerlt 1 in nsmntj vensontwikkeling opgenomen,

ons zekere burgerhjke gerechtigheid vertoon- is en wel 1

réoof nu wnr.lt teweeggebracht, dat er fan «Ie wereld aan en om ons

dttli poattW sooss, dank betpU.hjk goed* beetejsMeelea /ijn. tn hel 1-

dese tegenstelling, waardoor de adfrtiniging moy

gezegd, door God mogelijk wordt gemaakt.

Zeer in den grove genomen, toont dan ook het leven u, dat de gak»

gen in menigerlei opzicht hun zelfreiniging daarin doen bestaan, dat ze

die dingen doen, die ook door de edeler mannen onder de <>tuHoovigen

gemeden en gedaan worden; en het jammerhjkste is maar. dat zoo menig

kW van God zelfs daarin door de edeleren onder de ongeloovigen

schaamd wordt. Nauwgezetheid van geweten, h kkelen van een

vast karakter, het verfoeien van wat laag en gemeen ia, het bedwingen

van zijn hartstochten, bet leiden van een matig en rein leven en zooveel

«luigen, waar het km.l van God hij zijn

reiniging op uitgaat, terwijl toch 1 «henen valt, dat geheel dezelfde

dingen, zg net ook op andere wjjze (waarover later) bij onbekeerden

blinken, Ja niet zelden bg onbekeerden een nog hoogeren glans vertoonen.
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dan ook de vermaningen leest en herleest, waarin de apoatelen de»

zelfreiniffinu' aanpru/« ut wikkelen, kan kwalijk «>ntk.

vermaningen meestal dringen tot een levenswandel, die als zoodanig

door de edeler mannen onder de onbekeerden, wordt aanbevolen en na-

gestr mt u slechts wat we straks nog uit Epbeze 4 overschrcx

de lengen afleggen, niet op tondige wijze toornen, den teveJ plaats geven,

niet stelen, maar arbeiden, geen vuile taal spreken enz., en ge stemt toe,

dat ook niet weinigen mt ie ongeloovigen deze clini;* mi met

en er zich voor pogen te 1 Op verre na niet allen, het is zoo,

maar dit moet, helaas, ook van de geloovigen geklaagd; maar er zijn er

toch velen, die miei gelooven. en nochtans dezen edelen levenstoon v

staan en m pr* tijk brengen. We hel.ben hur alzoo te doen met een i

edeling van onsen persoon en in ons leven, die haar kr

ontwikkelt op een terrein, dat miei uiNlmt. n«l taf l..-. hikking van de ge-

loovigen staat, maar een wedstrijd opent, waaraan ook vele ongeloovigen,

zonder vrucht, deel nemen. DM M duidelijke waarheid te Wtea,

zooals ge die gedurig in het leven kunt waarnemen, en die ge onder de

oogen moet zien. juist om te begrijpen, dat ge den Naam des Heeren

schande aandoet, zoo ge n in deze stukken te zelfreiniging door de onge-

loovigen laat overtreffen en beschamen. Waar zij zonder de hoogste aan-

•inft reeds zoo groote dingen bestaan, waartoe moet g\j u dan m< t m
spannen! Neem b. v. enkel de milddadigh II dan het feit te looche-

nen, dar ... zelden een edel man onder de ongeloovigen, williger en

blijmoediger van zijn geld scheiden kan, dan een geloovige die er warmpjes

l»och hieruit volgt dan ook, dat men zich vergist, zoo men h|

zelfreiniging alleen aan de particuliere genade denkt Die mengt er zich,

gehjk we een volgend maal zien rullen. wel m. maar ze is niet het

eenige. Het groot terrein der gelfreimiging is juist omgekeerd het terrein

der fMMMM groJtfl

II.IV.

ptredrn drr geloovlges Is M PtffÜ

L».i »w uebt alaoo Mafjaaa int da ». <l*i af

••• (o#oc waca bmswi nttt es imi Vao#c, Sm ai Sa

hemden ta. tefl.ecrlMkr,. U 4 TTUWV I 14

verkregen uitkomst is metterdaad een gewiehttge, We zien nu duide-

onderscheid tusschen de tweeërlei bewerking, die een zondaar onder-

gaat, zoo hij ten leven terugkeert. Er ia
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daad van 0«I. die m l< kiem en kern van zgn peraoon oUe gevolg der

tonde en der zondige afdoling op •—«n^i en ten eenen male, vernietigt,

flat doode ik levend, dat zondige ik heilig stelt, en dat op 100 doortastende

.11 .i.H.r.iniiL-' n'i< «ij/.- dat herufaaig m -i. tonde k afaaanedan, ai laas

herboren mensen, overmita bet aaad Ooda in hem blijft, niet maar aan*

H§m f "f, Dam r. c . ir,-.i»t. daad m «..-i raki riek raat door tij.1. » is

aan geen enkele voorbereiding gebonden, bezigt niet één enkel middel, en

ia in niete van den menach zelf afhank* ichtige <

•vcreenkomatig zgn eeuwig Raadsbesluit, deze daad te zgner tijd aan

elk zgner uitverkorenen volbrengt, en in allen volbrengt op gehjke wijze.

Deawege is dese daad Goda een daad van uitsluitend particulier* genade.

vaar nu straks op deze eerste grondleggende daad, op deze daad van

herschepping, allerlei nakomende daden volgen, om het alzoo .nieuw ge-

schapene" (Epbese 2 -Umi te houden en tot verdere ontkieming en

ontplooiing te brengen, wordt zeer zeker bat herboren ik medewerkend,

en treden allerlei krachten, van ter zyde, als middelen in, waarvan God
zich bedient, en zich zon kW laat bedienen, maar in hoofdzaak

stuwkracht, die uit bet „zaad Goda, dat in ons blijft," de plant m< t haar

bloem en vrucht doet opstijgen, opkomen uit diezelfde particuliere genade.

In clien zin ia het God <ln- n mei alleen wederbaart, maar ook bekeert,

maar ook het geloof u schenkt, maar ook u heiligt, maar ook eens u

n /.il hit alles tor) saam één heilig werk. d leze

aarde, maar den hemel, < loven onzer worsteling, maar het

heerlgkheid bedoelt Reden waarom het dan ook geheel hetzelfde blijf

God de Heere deze verschillende werkingen alle aaamtrekt in één p

dea tijds bij iemand die terstond na zijn bekeering sterft, of wel ze spr

en deelt over zeer onderscheidene jaren bg een ander, dien hg' gesteld

heeft, om nog een halve eeuw en meer mhgnewl van bet honger

Maar bg deze regelrechte daad Gods, die al valt ze in daden van

schepping, instandhouding en ontplooiing uiteen, toch in den grond al«-

één enkele daad is. komt uu in de tweede plaats een daad van eelfreini

ging, die niets af of toe doet aan uw wedergeboorte. r geen gi

iets toebrengt aan uw eeuwige redding, maar die strekt zoolang

ge hier op aarde zijt. den naam van me Bad te doen verheerlijken door

het betoon oan een Godsalig leven, hit uu is. gi een

gemengd werk. d. i. een werk m en aan uw peraoon, waarin God u n

komt, aft waarin andere k la ondersteuner

helpen, maar waarin toch de hoofdactie altoos moet uitgaan van uzelven.

-Iven reinigen. Reinigt de harten, o, eondaare, heet Int in

Jac. 4:9, iets waarbij het opmerkelijk is. dat zij die zich te reinigen

hebben, hier als „zondaars", en niet als „geloovigen" worden aangeaprok
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an te voren, al'

toespreken: .Naar zijnrn wil beefl Hij ons gebaard, door het woord der

waarlioi- \%ij souden qjn sis eerstelingen zgner schepselen" (hfdst

Het verschil is slsoo, dat ie li genomen worden hun ver-

borgen stand voor God, want dan zyn ie heilig en volmaakt maar in

hun stsnd als nog in ét ude personen. dns geroepen om m
wereld de deugden te verkondigen van Hen til ze geroepen I

sgn wonderbaar 1

mede is natuurlijk m bel aman ni.-t t»ewoerd, dat er tuaschen dese

z*'lfn«iiukMnir an hun rerborgea lov«»n v.M.r «i.-i geen inaernjk en hü
noodakenjk verbond zou bestaan. Dat zal wel anders Mijken. Maar vast-

gehouden wi t leven in dsse wereld, dit worstelen

m il. ' mengen m de wereld, geen atonaal ter zalig-

heid, maar uitvloeisel van zaligheid is, en ten deel beefl niet i. ts toe te

voegen san h van Christus, maar om m dit toren God te verheer*

Hjken. Ome H«-id«dbergsehe Catechismus drukt dit /••<> mt. dat mrè hierin

een Jeren der dankbaarheid uit. wat natuurlijk op liet/elfde neerkomt,

man • rste doel raakt. Dankbaarheid is een bmvstg

reden, waarom we lóó en niet anders hendelen, maar duidt mg ni»t aan,

win: m uitloopt, waarop ze gemunt is. Waarom
toon ik dankbaarheid als ik mij/- I woord, niet alleen omdat

uüjzelven voldoet. Dst óók wel, maat de eigenlyke aandi ift

lankl»;uirli. i«l uit iets spreken, dan moei In-t uitloojMMi op iets

' niijielven, maar vo dit laatste nu vindt ge dan eerst,

al* «*»• van dese zelfreiniging Mqgl aHhg afsnijdt «Ik motie! Om SI aalf Bahg

worden, en zoo ge stout w. . ni hiermee uit-

end bedoelt het verkondigen van de deugden van Hem dn-
i

ten schijnen van het Bobt, dat m u is. opdat dê mentenen hoi

Monden tien en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken mogen.

Zeg dus nooit, waar lut uu zelfreiniging gt I uiot stoort san

de menseben. Christus self toch legt u. dat ge Juist ddarom bet doen zult

eerst als ds msnsckm hot tien, kan er uw Vader die in de hemelen

is om verheerlijkt worden. Doch dit im-ngt dan ook met lich, dst dese

•imging niet k« and komen door de rechtatreeksche werking

van de psrtaeuUere genade, maar dat ze veeleer in haar uitwerking juist

en as asssssM araUt berual

t kan reeds daarom niet anders, omdat het een elfreiniging moet

zijn. die ook voor de ongeloovige tnenechen waarneembaar is. Zn toch

moeten uw goede werken «en, en er God om verheerlijken kunnen. I Mt

is met loutere werkingen des Heiligen P eestse mirt al Wat

rechtstreeks uit de zaligmakende genade opwaait ia voor de wereld on*

waarneembaar. < immers wgat de Beert Christus zelf er op, dat
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de wereld den Heiligen Geest niet ziet en niet oen ken, dus ook niet zgn

werkingen kan waardeeren. I)st kunnen alleen de geloevigen. Alleen wie

zelf den Heiligen Geest in zich draagt, beeft een oog, dat v. ugen des

Peestes ontsloten is. De nog enkel natuurlijke mensen tiet niet de dingen

die des Geestes Gods zgn. En van al wat in engeren sin tot bet

njk Gods behoort, sprak Jeans aoo beslist mogel

geboren is uit water en Geest, kan bel -is ssl/s niet

sis*." Bebooren nu de geestehjke dingen, die rechtstreeks ; vsn

|.;irti.uli. r< BSSJSjdt /ijii. naar lOsfl «r k. mi- n. t..t li.-t Koninkrijk (J.-ls. SOO

volv t rechtstreeks, dst roet het laten schenen van ons li<

de wereld, sóó dat de wereld het zien kan, niet kan bedoeld zgn bet

gniMlnlgï leven in bet Koninkrijk Gofe Z*Jfan de roenschen het zien

kunnen, en sullen zg, omdat b u zien. God m den hemel verheer*

lgken. dan moei hier sprake zgn van dingen die onder bi

die zg binnen hun bereik raQsn, uinnen hun getichteinder kunnen

krggen, en die se zóó beoordeelen kunnen, dat ze, met da bon ten dienste

staande onderscheidingsgave, ze als goed, als lofwaardig en als prgalgk

keuren kunne. Bedoeld moeten bier slzoo / mystieke geest* 1

roerselen, maar uitingen in hei gewone mensehel^ke leven, die on

ieders bereik vallen, en die ook san ongeloovige menochen tot op zekere

hoogte waardeering kunnen afdwingen.

k dit zoo, dan gevoelt men ook, wat geheel ander standpunt

met den eisch dier eelt' ' de wereld naar uw bidcel ge-

dreven, om alzon in li. ! verborgene voor uw God dit werk san uzelven te

volbrengen, maar ge wordt dan juist uit uw bidet]

om midden in die wereld, als een getuige voor uw God te staan. Zeker

ook als een getuige met uw woord. Belgden toch is altoos plicht Maar

toch van die belgdenis handelen we nu i • lt slzoo

.getuige zgn" op heel de verschoning van uw per*

uw optreden, op gansch uw handel en wandel. Die handel en wen

persoonlek optreden, die versehgning m bel lden vsn andere mensehen

moet een aanbeveling i ustJysjp, maar een sanbeveling te

midden dier wereld van den God, dien ge belgdt De wereld «taat tegen

dien God gekant Maar u ziende, gelgk ge in de wereld optreedt, en gelgk

ge u aangenaam maakt bg de conscienti£n der menschen. kan ze de er-

kentenis dan niet terughouden, dat die God toch aangename, e<

mannen en vrouwen in zgn dienst heeft En gelgk men een veldheer, al

is onze vgand, toch eeren zal, aoo luj Mijkt uit t« komen met een leger
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nobele aohl •<» moet dan ook de wereld uw
tl aan n Mijkt wat achoone hetrachare van trouwe,

naren en dionareearii >r och te winnen wiet

Verwarring van begrippen ia hier alzoo ondenkbaar. Er ia volstrekt niet

bedoeld, dat ge loeteappig en laf u naar de wereld voegen of om haar

gunst bedelen zoodt Integendeel, dat zon de wereld niet in n prijzen.

ii uitkomen, dat ge niet van de wereld

en niet haar, maar Christus als uw K ..mug eert, en dat ge als ingeujfd hij

zgn heiracbaren den strijd tegen die wereld hebt aangebonden. Maar te

midden van dieu strijd mo. kloek en moedig voorkomen, en u

weiaangenaam weten voor te doen, dat uw tegenstander /• If

onder den bekot dras: van uw dsp) mlijkhenl m
edelen sin komt, en Int les MB Jezu- •• -nipi. n. dat een

heirscnsre van zoo edele mannen en vrouwen door hem aan de wen-M

voor zgn rijk gew«. in die li«'irschare

van 11 vrurlii dat

de wereld hij al den haat dien ze God SB

onder de bekoring van zgn leger komt. m haars éjbbbsJbi ziek -.
i l/.-uikt

intneuieiidheid van dezen Koning te eeren.

Met de vooral in mystieke kringen soms geliefkoosde .geestelijke zah

• n bet wel genoemd heeft, heeft deze zelfreiniging alzoo niets ge-

meen. Dat er op uit zijn. om met zekere deftige gestalte rond te loopen,

-ld veeleer onuitstaanbare!! weerzin, en al moge het voor

i de eenvoudige vromen mialeiden, de meer esAwÜdBaJdl km. leren

la doorzien t Itmtige van deze geeatelgke gekunateldl

terstond, en dat opzettelijk vroom zgn in kleodg en gebaren, en toon van

spreken, en wat dies meer zg, heeft nooit en nimmer in de kerk van

nl.hk indral kunnen maken I

met wit bepleisteren van een grauwen en geacbeurden muur wss nooit

oprecht, en kon daarom nooit stand nouden loek vergete men niet, dat

liting en elke predik zelfreiniging niet in het midden

der wereld, maar in de verborgen lente, i erbsnd met de gannene
•o, maar nd sla fi m particuliere genade predikt, achter

•Iwendig tot ossen gt$etetifk$n koogmoed, die het graf voor alle waar*

achtige vroomheid ia 't. Op dat standpunt leek ia een braaf, eerlgk

en trouw verkeeren in de wereld nog niets dan wst een ander ook kan,

en begin ud van God eerst dan door de reten te gloren, ala er iets

Üek geesteli In «Ut apecifiek geeatelgke wordt dan vanzelf

iioofdassk g. n daar dit •pêcinek giastaltfka dan ook in zekeren
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§m . .ii. k. ü reen Mi boÜM nü tném km kat wel om* nden .i.m zijn

krmcht zoeken in veel deftige woorden, in genieakte houdingen, in over*

«pannen uitdrukkingen, in zonderlinge Meeding, en in een «tijtstug gelaat

of ui een gedwongen «lieven" lach om de lippen.

Doch heel anders wordt <lit zoodra men ernet mei bet Woord maakt.

.11 ii. t renten* gaat, gei we om licht li»nbon i. laten lokfMi seer (/ '

meneehen, opdat tij hei zien, en er God om verheerlgken mogen. Den

tocli in den aard der zaak. dat we one bewegen moeien op een

terrein, dat de wereld selve overzien kan, weer ie verstand ven heeft,

waarop ie selve eo in staat ia, en waarop ze u zal en moet eeren,

iii<ii«*n ge metterdaad op • I t ook roor haar openstaan*: d een kra

en bezieling openbent tra te horen gaat. Zoo wordt ge dan naar

uw leven in de wereld verwezen ir een afgesloten gnnotoljfk leven,

dat door een staket afgescheiden, naast uw ander leven ion staan, maar

naar uw leven als menu-h onder mcnnchm. Uw herschepping l als

mensen herschapen. Ni«t u uit de inenschenwereld uitgenomen, en een

halven reinen engel in u «etooverd. om mi uw inenscheujken persoon

onderdrukken zou. Neen, maar als mensen zjjt ge wedergeboren.

mensek zult ge kind van ow God i /oo als mensen zult ge onder

mmschen uw Qod \«tIm m rlijken.

Daartoe nu vindt ge de besn geëffend. Algemeen bekend is bet toch

hoe er in de wereld een lust en begeeren werkt, om zich met de kinderen

Gods bezig te houden. Ge behoeft henech niets te doen, om de attentie

wereld te trekken. Aller attent mntH op D geri zoo

• likwQls de wereld in haar kringen byeen is, staat op haar agenda steeds

sis vast punt van hesp of er op de beladers en

Ufdereeeen van den Chrietnê ook ieU ei§ aan ie merhen. <

ie, en dat wel gestreng, scherp en aanhoudend, van*

de wereld in alle hoeken, en in alle kringen, en in alle gezelschappen.

En als het haar dan gelukt een belijder of een behjdereee van den <

te ontdekken, van wien ze merkt dat hij .mooi praat, maar leelijk doet,"

in /ijn |M»raoonujk leven slordig is, op zyn huisgezin ejet lei, m zijn zaken

achterlijk, in geldelijke aangelegenheden niet stipt eerlijk, in ongelegen*

heden niet trouw, m zijn wgze van doen Biel IJnfe Sfl prang

gang niet aangenaam maar stooterig. mineur lastig, in zijn karakter

netelig, in zyn hartstocht driftig is. en misschien zelfa zich nog wel aan

leeli u*en schuldig maakt, dan gaat er in die kringen der wei

één hoongelach op, om over dien schynheilige te triuinfeeren, en dan keert

zich die jul* Ikreet der wereld, wel allereerst tegen u, maar toch eigei



tegen den God uwer belydenis, en dan legt de wereM b

uden wy den dienst der wereld toot den dienst van den God

der Christenen uitruil. n' Nu ziet ge zelf wat dat dusgenoemde Christen*

«l«»ui gSSjfl
."

it Jezus u vermaant: „Laat uu li<

zy uw lirbt zien, en uwen Vader, in <!•• Ii.iu.l.-u \

slaat dus én ziel* én menschkundig geheel op de wereld zooals se is. Jesas

wist, dat de wereld aldoor met arendsoogen op zyn verlosten 1*

'

en dat de eere van zonen Vader, die hem alles was, er l.itt.rh

:i hm, mdien de belyder* van zijn Naam met m.t MN bet saddafl

wereld verkeerden. En toch neigen de vromen er nog steeds toe, osn

met algeheele ombuiging van deze diepe gedachte van Jezus, het terrein

der gemeene gratie, het «enige terrein waarop de wereld oordeelen kan,

prijs te geven, en sichzelven op ongezonde manier op een apart gekozen

geestelijk n geestelijk op te blazen. Ons protest daarentegen kan dan

ook niet ernstig genoeg uitgaan. Zie, een Christen wordl oflejer, wonM

notaris, wordt burgemeester, wordt lid van den raad of van eenig hooger

college. Laat men nu het terrein der gemeene gratie varen, en trekt men

zich op dat der eenzijdige geest«-lijklu-nl t* me. dan acht men bijzonder

Christelijk uit te komen, byaldien men in deze onderscheiden waardig-

heden nu eens scherp en beslist voor het een of ander speciaal Christelijk

belang opkomt Maar wat men vergeet ia, dat elk kind van God, een

iegelyk naar de mate, zyner gn D de eerste plaats op

de gemotte dingen van zyn ambt ..f /iju lidmaatschap zóó heeft toe te

leggen, dat hij toont er meer ijver, meer toewijding aan te besteden

beter in thuis te zyn, en er meer in te kunn.-n uiin.ht.-ii, dan een ander

die verre van den Christus staat Getuigen moet Gods kind óók. het spreekt

vanzelf. Voor de speciaal Christelyke belangen moet hij ook opkomen

niet te doen zou laf zyn. Maar dat is alles nog m.t uw In ht als burge-

meester, als notaris, als officier, sis lid vsn «ht >f dat ««.llege zóó laten

—*y»fv dat de menschen het zien, en er God om verheerlijk loen

Gods kinderen dan eerst, als ze hun h«ht laten schymn in hun umi

hun beroep, in wat ze als lid van zulk een college te doen hebben, en het

toonen dan beter te kunnen doen dan anderen. En zoo is In t alle

dingen. Met een ambtenaar, met een winkelier, mei een dienstbode, mei

een daglooner. Die allen moeien als Chn

dan andere menschen, sa i*-t«r wmA Uvsttri dn dit anderen kanen Men

moet aan alles merken, dat er werkelyk in ben een kracht

wereld derft. Dat is u aangenaam maken aan de eonseièntièn der men-

seben. Dat is uw licht laten schenen in de taken des levens en op een

«•in dat de wereld heoordeelen kan. < • rrein moet ge haar eerbied

vingen. En gestadig, rusteloos moet de drang in u zyn, om op <ht



w
brcede terrein van uw leven zoo tut bt kooetB, «lat ge den Naam van uwen

II., i paM amdheid nadood maar avwflhawfi dl üanUl dwingt, «•»>

uw God en uw Heiland te verheerlijken.

i wordt intuaathen niet verkeerd verstaan

bjken hongeren zin zal de wereld nooit uw God en uw I

bjken. Integendeel, te staat altoos tegen Hem over. Maar ook aoo kan

aan de wereld onUag voor dien God worden ingeboezemd. Menig va-

die zelf niet gelooft, wfl fcoat «lat /ijn kiu«l in geloof zal worden opgevoed,

omdat hij ziet «lat de kinderen en jongelingen uit geloovige kringen I

!«n regel minder losbandig worden, dan de kinderen en jongelingen uit

de kringen der wer- uu. dat is van de zijde der wereld op haar

manier God verheerlijken Als men op een kantoor gaarne een •

heeft, omdat men zegt: .Oj rail kunt ge rekenen; die zyn e*

als goud**, dan wordt m /nik een klerk God verheerlijkt Als men zegt:

•me dienstboden zyn lastig met al dat kerkgaan, maar ze dienen

u trouw, ze koken best en /.ijn in - m /ulke dienst*

boden God verheerlijkt. Dan toch erk-nt de wereld, haars ondanks, dat

er van het geloof een kracht <>p het leven uitgaat, en dat die kracht

zedelijk en bruikbaar voor het leve: | Jongelingsvereenigngen zgn

best, niet als ze onze jongen mannen witdassen, maar als ze h«

om elk in hun Utlryf. beroep en werkkring de eerste te zijn in kunde,

toewijding, trouw en I n <lit alles rust weer op de waarheid, dV

wereld in haar conscientie zich n m den Christus voelt, en deswege

blijde is, zoo ze een Christen ziet dolen en vallen, omil «oze

belijdenis dan de stem van haar conscientie smoort. Maar dan wordt ook

diezelfde conscientie der wereld geprikkeld en wakker geschud, zoo dikwijls

de wereld kennis maakt met Christenen, die haar eerbied inboezemen en

respect afdwingen. Dan toch vo» in dien Christus een kracht

is, en van dien Christus een kracht uitgaat, waartegen zy zich niet anders

dan op zondige wyze verhar
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Noodzakelijk en gevaarlijk Dualisme.

Dawtfl daa d*M dJagaa all* ?*rguB, «rtialfaa baSoort

l«ui||Qla Saüigaa wandal aa Oodaalifbaéd.

1 PcTaca t: II.

Voorzoover het •:.-._•_'• - _•-'•
•
•_•• _! -

wijven, die de ééne werking van de andere afscheidt kon dan worden

vastgesteld: i'. dat God in de wedergeboorte ons lür in de kern van ons

wexen op eenmaal geheel heilig maak il Hij ons ook daarna

door teweeg te brengen, dal uit dis hert n bel ooonvre leren riek

in de wortelen van ons aanzijn voortplant n sitspreidt; en 8*. dal Hij

ons door zijn Woord on Geest prikkelt en aanzet, om ook ons zelven in

de takken te reinigen, en dit laatste wel, niet als kon dit KetO toebrengen

aan onze taligheid, noes ook als ware zulks onmisbaar I hemel

leven, maar opdat het ontvangen licht uit ons strale. on God hierdoor.

mocht worden in bet oog der wereld. Maar juist uit dit laatste

volgt dan ook, dat deze zelfreiniging riek m hoofdzaak bewegen moet

in der gemeene gratie, overmits „de wereld" alleen op dit hofieÜ

oseé kan spreker dit erf baars ondanks tot waardeering en lof ten

opzichte der christenen kan komen Al wat .van usjUooüoro onnade" uit-

ergert de wereM; „bel i* deel Joden een ergernis, den Grieken een

dwaasheid". Daarvan kon Jezus dus nooit hebben gezegd,

er den Vader die in de hemelen is, om verheerlijken zou. Verh» •

van den Naam dee Vaders kan van de wereld alleen op | uit-

gaan; en op haar terrein werkt nu -t de particuliere, maar de gemeene

genade. |>.- poxtieoJJere genndo grontl Insnobon io CMoteomoid p do

wereld een klove, alleen de gemeene gratie biedt aan beide saam een

gemeenschappelijk terrein. Waar de particuliere genade intreedt

deze alle ginnonnofhop tuoorihon n en de wereld af. en het i* uitsluit

op bet erf der gemeene gratie, dat ge weer aanraking, seatn»< rkutg en

genieenschap van oordeel met de wereld krijgen kunt hit is zelfs zoo

waar, dat .de wereld" de beteekenis en de waardij van de Christeujke

religie uitsluitend naar haar beteekenis voor dat gemeenschappelijk erf

beoordeelt en afweegt

In onver de < briotolfbi roflgli oswÉokoomnoi do wtêm v, r*a«htt.-. orii

on regel aanbracht in het huiselijk samenleven, eerlijkheid en goode tr

den omgang bevorderde, bot vuur ren den hartstocht temperde

>• den band sloeg, matigheid aankweekte, en milddadigheid en
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gemi*t, nl* hulpmiddel voor de eerste ontwikkeling uit ruwe, grove toe-

standen, tot toestanden die ach meer metuwhelijk voordo* -en man
acht daarom zichzelf reeds ver boven die Christelijke religie verheven.

De Christehjke kerk is bg de beschaving en ontwüücehng der volken

ujn oog zoo ongeve. itcwaarscbooT voor de pasbeginners, en bet

.huis van correctie'* voor de nog ongemuflbande wildzangen. Zelf is hij

•Ie veel hoogere school van de vrymctaelanj of van bet pessimisme.

Maar dit neemt niet weg, dat hij voor de nog minder ver voortgeschredenen

(en dat zijn belaas, nog altoos de groote massa's) die bewaarschool onmis-

baar keurt, en soms zelfs bereid is, om er voor bg te dragen.

ll.i luideujkst komt «In uit op bet gebied van de Zend.

'l«»'ili'|' Iss •!• /• ii« -t oorassj net onvsloovfH vsvsld Bursl dl psjnons

der hatelijkheid, toen het tijdperk der onverschilligheid, en nu trad /•

stadium der waardeering. Hat* lijk waren de conservatieven, on

schilüg de oud-liberalen, waardeerend rijn de progrossizton, en tot in de

staatsstukken der Regeering, in de debat Staten-Generaal, en in de

rap|K>rtc*n der Oost-Indische ambtenaren zoudt ge Kip en de opeen-

volging van deze drie standpunten kunnen aanwezen. In de periode der

hatelijkheid beschouwde men de Christehjke missie ais een gevaar

mdringster. Die eenvoudige inlandsche bevolking, vooral op Java, leefde

gerust, was gedwee en bezat in den Islam juist datgene wat ze als religie

behoefde. Die Islam was volstrekt zoo kwaad niet, voor zulk een een-

voudige Indische bevolking zelfs veel geschikter dan ons Christendom met
al rijn dwaze dogma's. Trad nu te midden van zulk een bevolking nochtans

zulk een missie op, dan veroorzaakte dat niets dan tweedracht en scheuring,

zelf» kon ze het fanatisme van de Mahomedanen gaande maken, en daarom

il-.-: h> •! alt J.....L' piwltjt" worden besobmnvd Dtantangevolgs murd

de Zending toen op alle denkbare wgzen bemoeilijkt. Men plaagde en

smaadde de mannen die voor zulk een missie uitlogen, en deed soms al

het denkbare om hun het leven ondraaglijk te maken. Deze booze periode

nu liep ten einde met den ondergang van het Batig *h>t — De liberalen

vervingen daarop de conservatieven, en keurden zelf die plagerijen af. Men
moest aller vrijheid eerbiedigen. Zelven verwachtten ze van stendom

voor den inlander niet veel. Bovendien hoe machteloos en klein wa>

missie niet Maar toch, dit moesten de vrienden van de missie zelven

weten. In geen geval mocht de Regeering en de ambtenaarswereld ben

kleingeestig tegenwerken. De vrijheid van conscientie moest ook in de
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tèn worden verdedigd. Dank milder opvattint; heeft toen de

missie zich gaandeweg uitgebreid en ia allengs, vooral in da Buitenbezit»

tingen, van niet 100 geringe beteekenis gev Hierdoor werd

raogejgk dat op oan igaiina uitgebreider schaal de vrucht der Zending in

net volksleven uitkwam, en hierd«>. oordeel der .ongeloovige

wereld" toen overgeleid in zgn derde stadium, dat van waardeering. Haast

kan men zeggen, dat bel thans een heilige wedstrijd is, wie het meest

aanbevelend over de Zending D en schrijven zal. Zelfs de Regeering

ging hiermee mede, en onder haar inspiratie sloeg ook in de Oost-Indische

ambtenasrswereld het oordeel en de wqze van behandeling geheel om.

Men is thans met de Zending ingenomen, men waardeert haar, men stelt

haar op prijs. Zelfs wil men haar aanmoedigen. Sommigen dier ongeloovigen

geven voor de Zending uit eigen MM geld. 1 liegeering toonde

reeds op meer dan éene wijze, dat ze lang niet ongenegen is. on* m zake

onderwas en medisch' hulp di Zending uit de publieke kas te steunen.

: nu in l'!t.rli|k.Mi /in uil <>p wat onze Heiland zei: Zóó

aanban bat aian, m w* Vader <lm in

de hemelen is v< irlijk. zal de w.

- zien, dan moet bet een )i«ht zyn waar ze zelf een oog voor heelt,

en dat is alleen uw booger licht «lat uitstraalt op het erf der gemeene

ie. Juist daarom drongen we er steeds op aan. «lat dl Zanding ook op

••rn-in haar kracht zou beproeven, u rlijk al-. f «lm missionaire

id op bet terrein der gemeens gratie, in zake onderwijs en medische

hulp. ooH in dê plaaU van de roeping ten leven mocht treden, maar als

aanbeveling bij de wereld, om in de wereld ingang te vinden, en alsoo

straks te krachtiger voor het bekeeringswerk lt kunnen optreden. Ook op

in heeft daarom schryver dezes, zich steeds verzet tegen elke

poging, om van de Begeering rechtstreeks hulp voor de Evangelist*

van Indie te vragen. Ook de werkzaamheid der Regeering ligt geheel op

het terrein der gemeene gratie, en daarom stond men dan eerst al

tegenovi-r da Landeoverbeid, Kndiai mm ap itftKiasnlaMralaaBapaianlsta,

en haar dwong tot de erkentenis, dat de Zending ook op dit terrein boog»

- II • heil* dankt aan i «t nemen

van damaMden regel zyn snellen wasdom. Kn stellig sou ook de Christelijke

bark als zoodanig hechter positie in de opinie der wereld hebban verov.

indien bet diaconale werk och krachtiger ontwikkeld had

1 «uden we alsoo streng vaat aan dan regel, dat aan da wereld geen aar*

bied kan afgedwongen worden dan op dat terrein en in die «dingen waaraan

ae ook zelve deel haalt, waarover sa aieh aan oordeel kan vormen, en

waarvan ie het edele schatten kan, toch haalt man akh mar te
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voor een zeer ernstig gevaar, dat op ongelooflijk verwoestende wgse in de

«telgke kerk insloop. De kenner zal reeds gissen, dat we hier bedoelen

bet optreden der dusgenaamd Rth<*rhr riékUng. temen geheel hei op*

treden deaer soo bedenkeujke richting is uit niets anders te verklaren, dan

uit «!.• /ii. ht om de waarheid der Christelijke religie aan de wereld door

daden te toonen. Zij. mt wier nart «u hoofd deze richting opkwam, waren

allen ernstige mannen, die zich ergerden aan de onvruchtbaarheid van het

Christendom voor het leven, die wars van afgetrokken leerstellingen naar

de krachten des eeuwigen levens grepen, en zich volmaakt te goeder trouw

voorstelden, dat het Christendom als met een tooverslag de wereld

overen m, nuts maar bleek, dat hst uitkwam, niet in iroorden, maar in

kracht. Al wat waar was moest zich als zoodanig dan ook legimiteeren

door een i rueht van Medelek leven af te werpen. Wat ze geloofden en

getuigden moest daarom een ethisch karakter dragen, en de wedstrijd

moest met de wereld worden aangegaan, niet door stelling tegenover

steffingj begmatl tsfenora bsymnsJ, dogma tegenover dogma, a^mMÉnkap
tegenover genootschap te plaatsen, maar door in het leven te toonen, dat

wie Christus volgde net van een Christusloochenaar won in zelfverlooche-

ning en zelfverzaking, in eerlijkheid en goede trouw, in hulpvaardigheid

en dienende liefde, in matigheid en heerschappij over hartstocht en zin-

nenlust. Nu was dit bedoelen natuurlijk uitstekend. Er is dan ook kracht

door geoefend, en niet zelden is om de uitstraling van het licht «loser

sjajanen ohm Vadet dit ét bemin M, rarimertQal pewnrdea Zetti mg
gezegd dat menig confessioneel en juridisch man, die tegen deze Ethische

rn hting een hoog en hol woord had, voor z nd beter zou nebben

gestazn en in Godzaligheid verder zou zijn gekomen, als hij Dek <loor dese

-<he kampioenen had laten beschamen, en door hun geestdrift bezield

geestdrift had laten ontsteker igen gemoed. Maar dit neemt sist weg,

dat deze soms harde confossioneelon in één opzicht volkomen g*

hting wist te tooveren in de takken, maar zag niet hoe

onder baar betoovering ongemerkt de wortel van den stam werd afgezaagd.

Dank zij de klaarheid, die door de breede toelichting van de gemeene

gratie, over alle dese verboodingen wordt gespreid, kost het thans mV
minste moeite, om dese grondfout van de Ethische richting in te zien. Die

grondfout bestaat namelijk daarin, dat ze de gemeene gratie met de par-

liere genade ineen heeft laten vloeien; in het betoon van gemeene

gratie al haar heil heeft gezocht, en daardoor ten slotte de beteekenis der

part irenade onderschat en verkleind en nu reeds, in haar kringen,

der verdwijning nabij gebracht heeft Telkens meer heeft ze alles wat

de particuliere genade behoorde, teruggedrongen: dat scheidde en vet

zonderde maar; en daarentegen beeft ze al haar kracht pogen te ontwik-

kelen op bet gebied der gemeene gratie, waar de wereld baar prgzei.
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waardeeren kon. Vandaar dat ie steeds een mtiKMMligenden blik naar de

Modernen r. tegen met een l*-

-tuurde, (..lijk een der corypheecn van deze richting, nu reeds

ten grave gedaald, het aan olajjftl deses persoonlijk reeds voor 80 jaren

verklaarde: «Van de Orthodoxen verwachten we niets meer, daarmee

hebben we afgerekend, maar naar de V I. n we ons zoo ver

mogelijk overbuigen. Van hen is nog schoone ver" " Ja sterker nog,

toen sch IsSJSf uit zijn Moderne periode tot het koninkrijk van den

Zon»» G«k1s wm gekomen botojgdi imiimml mm. Ier dm do ororisd— hoop

leeraar 1».- Il PISIMSlJin. in piihlieken geschrifte, «lat hij in «l.n OfflOnjHf

van achrijv. r detes t<>t Int geloof «Ie bevestiging zag van wat hij steeds

beweerd had, t. w. dat uit den Modernen hoek de nieuwe recruten i

de heirscharen van dm < hristus zouden komen.

meer werd dan ook in deze kringen aan de geloofswerkingen op het

"in der gemeene gratie het gezag toegekend, om de séhtfaeid an de

1 van dSB inln»ud der particuliere genade te keuren fa hoezeer

bet eerste geslacht nu nog wel liep, mudat de mannen dezer eerste

ie nog in orthodoxe kringen waren opgevoed, en uit de omgeving

nog zekere vaste usiint n en inzichten badden meegebracht, toch kon In t

niet anders of reeds in de tweede generatie moest het een afloop als van

zeer snelle wateren worden; en ongelooflijk is het dan ook metterdaad,

boe de jongere Ethischen. na zoo bod \ er loop, reeds tot een prijsg'

k allsê wst nog een particulier karakter droeg, gekomen zijn.

vaar soo snel en bang reeds de overgang van de eerste naar de tweede

generatie was, wie zal daar zeggen wat de overgang in Int nu te wachten

stadium zijn zal van de tweede generatie op de derde. Reeds nu m er

bijna niets meer prijs te geven, wat m. t fooi ben prijs gegeven is. De

gemeene gratie is hun letterlijk het een en al geworden. Niets specifieks

is meer overgebleven. Ze tooveren nog met én • -]•-• trischen stroom, maar

n van de batterij waaruit die stroom vloeit, mets meer weten. V

alleen nog is dat ook het besef van sonde onder ben verzwakt

moet worden, en dan is er geen enkele reden denkbaar, waarom se

i Hen ovcrglijden in de verleidelijke wateren

Een uit de menschheid voortgekomen, en op de menscM

na hem kwam reagcerend, maar om straks door een nog hooger ontwik

Ie menschheid overtroffen te worden, natuurlijk ooi op ethisch gebied.

De critiek over Jezus' ethische ur i II reeds begonnen.

b toon, hoe beslist we. dit gevaar voorziende, en als voor oogen aan-

schouwende, waarop dit ethisch bedrijf moest uitloopen, tegen dese richting

geprotesteerd hebben, wl hêbbSfl het U) OM pfOSOel kOfSfl haar gT0Sa1fal<
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niet gelaten. Het optraden dar Rttnenhe richting in haar eerste periode

was, dit stond vaat toot onie overtuiging, uitgelokt door bet val*'

lismc, dat in de kerk en onder de geloorigen insloop. Dat de kerk, dat de

orthodoxie een eigen specifiek karakter handhaafde, waa haar eer, haar

plicht, haar kracht. De kerk moest kerk bujven, en mocht niet een eolle-

gfeaj aajsatAjohap vordaa Ds. Bar|danai nss k-rk sjaaal sjosjüg fcasnsjejsaf

1. ii i ilaaktassjM te wasaM ^'. pi.N lain.-i.i Dt Baflsji Bchrifl m.»-M h.-t

heilig orakel bhjvon, dat klaar en duidelijk de tegenstelling met de gedaeh*

tenwereld der ongeloovige schare deed uitkomen. Genade moest tegenover

sonde, wedergeboorte tegenover betering des levens staan. De klove tus-

schen geloof en ongeloof kon en m t overbrugd worden. In

opzicht beeft ons blad de Confassionselen dan ook steeds gesteund, ja,

hen zelfs aangezet, om nog veel moediger en volhardender voor de

dediging van deze hafligheden op te komen, en als het te harer beveiliging

moest, door te tasten. Maar wat we van meet af afkeurden, waa de val-

acne inbeelding, alsof deswege de gemeenschap met het gewone leven

moest worden afgebroken, en alsof de Christelijke religie nu t aak haar

roeping voor n van maatechappg en staat en wetenschap had. We
hebben ons daarom steeds verzet niet tegen de mystiek van het gemoed,

veeleer konden we ons geen zaligmakende genade in het hart denkan

zonder dat de mystieke gemeenschap met Christus weer heilige lieM

at sari w.-rkt.- Wê kabben om i I rorasl kasna, takat brakan bmI èm
assasjaj te warald, rasleat habaaa we, an bat rasta] r onaf raénraa,

ti «lans en spel en schouwburg die breuke doorgetrokken. We hebben

ons nooit verzet tegen dan eisen van een afzonderlijke opvoeding. Veeleer

we den eisch dat de opvoeding van net gedoopte kind een specifiek

>telyke sou zijn, doorgevoerd tot op het terrein van bet Hooger onderwijs.

Maar wat we steeds bestreden hebben, en zoolang God ons leven u

zullen blyven bestrijden, is dat genoeg hebben aan de particuliere genade,

en dat volkomen verwaarloozen van het breede terrein der gemeene gratie,

waarop juist onze gemeenschap mat da wereld stand moet bonden, en

waarop we in onze meerdere kracht den wedstrrjd met de wereld hebben

aas bj bsjsj . n waaraf «a omi laBwaraa \""i èt aan raa <i«-n Ckrjatai

hebben te winnen. I het geloof, maar slordig in den wandel, is de

zware aanklacht gewee- • ngevolge van veler valsch dualisme zoo

gedurig, en helaas zoo vaak met goede gronden tegen de geloovig*

ingebracht Ze verheerlijkten God in hun gemoed, in hun gezin

gezelschappen, maar ze vergaten ten eenen male dat ze een stad op een

berg moesten zgn, het zout in de wereld, en dat ze licht moesten uitstralen,

l.-tt ook de wereld, <1 iende, onzen Vader die in de hemelen ia

verheerlijken mocht Indien men maar zelf voor eeuwig geborgen waa, en

geestelijk genoot, werd men door dat ongezonde dualisme voor do eere
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la in het midden der wereld onverschillig. Natuu

om roemen mogen, de moesten niet. Maar toch was dit ziekelijk verschgnsel

veel verder gegaan, dan velen vermoedden, en dat was het wat onze kracht

brak, en onsen invloed vernietigde.

/iende nebben we daarom van meet af tegen dit ongezonde dualisme

dan strqd aangebonden, natuurlijk nut sooder dat we op tegenstand

stuitten. Wat eenmaal krom boog, laat /.u-h niet zoo gemakkelijk weer recht

bojfem Heefl men ons z.-lfs tn.-t v.M» r pantheïst uitgemaaktt Mal daarom

was het noodzakelijk, dat de grondfout, waan; redelgk en gevaarlijk

verzet opkwam, ook leerstellig uiteen werd gezet, en met «lat doel voor

oogen, waagden we ons aan zoo breede toelichting van de gemeene gratie,

i was het punt. waarbij oom •-•reformeerde Mijdenis afweek van

Doopersche pad der mijding. en alzoo moest op dit |>unt bel valsche

dualisme overwonnen worden. Dualisme I daarom wel, ja, moet er

• en tot eenmaal na het laatste oordeel all* diniren in hemel en op aarde

weer onder Christus als het éene Hoofd nflta gebracht worden (het

Maar er moest ingezien worden, dat het tem- in «1« r par-

genade niet enkel bruutweg tegen het booze erf van zonde en

ongerechtigheid overslaat, maar dat God o gemeene gratie ook een

tusschenerf van burgerlyke gerechtigheid m het laren riep, en dn'

• «Trein is, dat zijn verloste kin de wereld moeten

•n. Anders sluipt de leugen in, en gaat men ontkennen de velerlei

deugden in de ongeloovigen die men ImI voor oogen ziet, en als gevolg

hiervan houdt men op \ aan een reinen en godzaligen wandel

nog waarde meer te hecht—, indien men maar gelooft en bewegingen des

vredes in zijn hart gevoelt. Bg ontstentenis van een gedrag, een karak

uing en een wandel, die der wereld eerbied afdwingt, gaat men dan

zoeken in vrome allures, in vrome gemaakiheden. en onnatum

beden, en op die wijze kan I af geestelijke hoogmoed drijft

de nederigheid van zin nÜ orwaar niet de minste der genaden is; In t

goloonnVeii omdat het zkh opsluit, verstikt ; en in stede van der wereld

eerbied af te dwingen voor de krachten des Koninkrijk* die in ons werken,

stallen we onsselven en oneen kriaj rem di. wereld t..t sea aannuitim;

En om nu de proef op de som te geven, verwezen we met name naar

de breede reeks van slotvermaningen il ^Mrtousche brieven, die steeds

aandringen op een zelfreiniging juist door het etesjen van allerlei ver»

keerdheden en het aanwennen van allerlei gerechtigheden, die. geluk te

daar opgenoemd en bfead uitgemeten worden, bijna nerven* MN terrein

overschiüden waarop ge ook de ongeloovigen vaak liet uitmunten. Natuurujk

niet alsof het geloomleven hierin opging, en alsof die wedstr^d met de
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1

-•!> Il t ftSfNBl te |MMSM k'r.iti.- <•/ -m- < hrist.ii«|..in «TM hit gS-

tuigen de tien jaargangen van .De Heraut" wel ander*. Zoo iete mag niemand

ons toedichten, of hij betert Doch allee heeft rijn plaaU en orde. In deee

uiteenietting van de gemeene gratie handelen we nu Hief over de mystiek

van het geloofsleven, maar o 1 over de uitstraling van het geloof»-

ttcht op het terrein der gemeene gratie, en alleen daarnaar mag dus des*

uiteenzetting beoordeeld worden enten er nu onder onze lezers

/.ijn. onder de ouderen en de jongeren van jaren die kwalijk ontkennen

kunnen, dat ze, hoe vast en verzekerd ook van hun geloof, op dat breede

veld der gemeene gratie dusver nog nimmer hun eigenlijke roeping ge-

voeld en verstaan hebben, dat dan niemand zjjn ronsciêntie v.

maar ijver en lust in ieders hart moge opwaken, om «jn schade in te

halen, en niet te rusten, eer ook om zijn wandel en handel onze Vader

die in de hemelen is, door de menseken die builen onsen kring «/./

Bsefi verheerlijkt wortel.

\ i \ i

gewone es buitenge» mm.-.

Opdat til >TMi«Uft wudtlt bèj

du« vm aood* iMbt 1 Tom. 4 : lt.

Ge kent de tegenstelling tusseben het gewone en het buileugen'*><

al de bekoring die het buitengewone veelal op ons uitoef. gewone

prikkelt riMt. h.t vrees» ngewonc b*»

nu de behoeft* in uitspreekt san zekere bekoring te midden van Int ruste-

loos, eentonig verloop der dingen, is deze sant kheid van het ba

gewone in onze natuur zelve, krachtens de schepping gegrond. Ons men*

schehjk leven volgt tel Sabbat den rhytmus van

en feitelyk is die Sabbat telkens weer bet buitengewone in tegenstcl

kens sis

Sabbat weer i.iet wat men noemt het Zondagsgevoel ons

li. tiend aan. en kinderen en ouden van dagen genieten er m te bel weer

Zondag ia. Dat er nu en dan een dag van de week wegvalt, betreurt men
ii. i. m.iar ik SI SSB Zondag «Sfllul Sfl '!•• werkdagen STSf twe, weken

doorliepen, zou bet een gevoel van afmatting en vermoeidheid geven Al

was bet maar in vooretelling en gevoel, noode sou men zgn Zondag missen.

Doch is reeds hierdoor de tegenstelling tusschen het gewone en tusschen



HET OKWOVg BI BUITCKOKWOKE.

hetgeen dat gewone breekt, van natnn- n om monathaKjk leven inge-

• n, de trek naar Ml buitengewone is. tengevolge van de sonde, en

van den niet de sonde aasmhsngt, daarna zelfs versterkt, en

lieej andei Om leven ia thans onder peil. Hiermee is

bedueM. dat het peil buiten sonde, in en om om veel hooger sou staan.

zonken. Maar al daalde I van ons leven, daarom is de heugenis

van het peil waarop ons leven staan moest. niet uitgesleten uit onsen

geest Kr leefl in >iute borst besef, dat we nooger gestemd moesten zjjn,

nooger onse kracht.* mtu ik keüng moed wezen, dat we nooger onse

<els moesten kunnen uitslaan. Met het heimwee naar den bergtop in

dese dalen levend, zien we nu on" ds naar boven op, en

mag het ons dan gebeuren, dat we af en toe, eens weer een eindweegs

naar boven klimmen. <i. w. z. een dag van nooger genieting, van nooger

vreugde, van hooger levensactie, van nooger geestdrift, van nooger be-

zieling kennen, dat het bloed ons sneller door de aderen vloeit, en de

pols krachtiger kl<>|>t. en de kleur op het gelaat zich hooger tint, en de

glans in bet oog sterker vonkt, en de lach zich ongedwongen om de lippen

plooit, dan leven we metterdaad ryker. dan snuiv.-n we iets van de hooge

berglurht in. m • naren boe dat buitengewone een anders onvoldane be-

hoefte van ons hart toespreekt

Zelfs geldt dit niet alleen van zielsverheffing in genot en vreugd. Als

•lagen van ernst komen, als het leven in spanning geraakt, en bange

strijd alle schuilende kra.ht van MOtt M hart wakk.r roept, liet/.ij d.»«»r

aangrijpende gebeurtmissen in eigen leven en dat van om gezin, hetxg

door geweldige beroeringen in de zaken van vaderland en menschheid,
•• spanning, al wondt se ons hart, toch iets dat ons hart meer

toespreekt, dan de sleur van het gewone en alledaagsche. Tusschen die

•-erlei aandrift, die naar bet buitengewone duet hunkeren, dient ook wel

onderscheiden te worden. Er is eenerzqds aan onse natuur ingeschapen

behoefte san een rhytmtsch leven, d. i. aan een leven, waarin de gewone

loop gedurig wordt afgebroken door een inscbuivenden Sabbat Maar er is

ook anderzöds een uit de sonde opgekomen dorst, om. na ver beneden

peil gezonken te /.ijn, telkens eens weer op nooger peil te komen. V

beelden aan te geven, sou hier overtollig wezen. Ieder weet uit eigen

iring en uit het genot tgner kinderen, wat dat meerder genieten van

hooger en rgk.r leven in die t>iiit<-ngrwniM- SSefSMMB te beJsjfcsjMI kist

iiers een dag uit te kunnen gaan, niet altoos in zyn stad of dorp te

maar te kunnen reizen, de geboorte van een kindeke, een geslaagd

noen, een verloving, een l eMs een verjaardag, hst stfn altegader

om tegenglansen op den weg die anders soo vaak door

mist en nevelen heenleid t.
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•t onhegnjpelgk beeft desa trek ven on* hert i$n sitiroikJug ook

gneatelflr gebied niet gemist. We keven omdër peil. Meer zie, de genede

briefen is er na juist, om ons wéér op peil te brengen. Al wat r<

streeks net dit genadeleven samenhangt, staat alxoo hooger dan het ge*

wone leven. Het is bet buitengewone dat door het wonder van de weder-

geboorte, door bet wonder van den Christus, door bet wonder der Sri

in ons leven inkomt, en mt dien hoofde ligt er allereerst niets vreemds
•lat we aekere neiging in ons ontwaren, om bet spednek-ChristelQke

hooger te stellen, dan het gekerstende gewone leven. Vandaar 100 vaak

de inspiratie van het hart, alsof men alleen door Evangeliedienaar te

worden, ach eigenlek geheel aan den Heere gaf; alsof wie in de Zending

gaat, beter Christen is dan een Christen-huisvader; alsof wie sich aan

• nverpleging wgdt een heiliger stand

|

••«•mt dan een dochter die

sich aan het stille huishouden wydt; en soo ook, alsof de tftd, dien men
aan zijn beroep besteedt eigenlijk verloren tijd is. en alsof de eigen!

werkzaamheid van een Christen pas begint op bel terrein van de Zondags*

school, van Christelijke vergaderingen en vereenigingen. Geheel het orde*

weten, en het kloosterwezen wortelt in desen trek van In Hen
plaatst dan het wereldleven en het geestelijk leven als twee afgescheiden

sferen naast elkander. Men ziet dan in die eerste sfeer het aardsebe, het

aJledaagsche, het gewone, het zeer ordinaire, en in die tweede sfeer

hemelsche, het boog staande, bet buitengewone en rijk*-. Gelofte van

armoede, kuisrhheid en gehoorzaamheid, houdt dan in, dat ik die aardsene,

die ordinaire levensfeer vaarwel zeg, en mij laat opnemen in de hooge,

geestelijke sfeer. Ik antidateer dan nüjn sterven. D. w. z. een overgang

mt «(eer in sfeer, ais eerst t sterven intreed' mtk
dien nu reeds, zeg de wereld vaarwel, wil voor de wereld als dood zijn.

en wandel op aarde rond als een hooger wezen, dat eigenlijk nut meer
van de aarde is, maar nog hier vertoeven blijft m de afoterving

van de wereld te voleinden, hetzij om die wen hemelsche gaven

te zegenen. Er zit alzoo in dit denkbeeld heel een stelsel, een stelsel

rust op de voorkeur van het buitengewone boven bet gewone, en dat dese

tegenstelling volnn.lt door wereldsch leven en geeetelgk leven m \..|

strekten zin tegen elkaar over te stellen.

Onder Protestanten komt irlijk anders uit, maar in den grond

is de bedoelde trek toch onder ons dezelfde, wat •! i aan de

hal fkloosters en halforden die nu reeds in de Episcopale kerk van Engeland

aan het opkomen zijn. Het Leger des heils ontleent aan denzelfden I

voor menig jeugdig hart zijn aantrekt I. Moeder thuis te helpei

naai- reien, les te geven, en zooveel meer. dat alles is te tan

gewoon, te ordinair. Maar met een Hallelujahoed en Hallelujamantel op

straat te verschijnen, door ieder aangegaapt te worden, van meeting naar
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meeting te loopcn, op te treden, overlui.l Ie hiddcn, te zingen, te prediken,

biedt een leven rol uu .lat pikante en afwisselende, waar bet jeugdig

gemoed in geuirt. Vu <N.k waar (Si ja-ht Op li.t . xtraonhnair» in.-t «ii*ii

kraoien vorm aanneemt, merkt ge toch in alle Methodistische actie steeds

iets Tan datzelfde. Voor bet gewone leven oor I> oog, maar liefst in de

geestelijke spanning, in de sfeer van geest*

een apeoüek geestelijk merk draagt Ook de blauwe knoop vin.lt kracht

ii zeldzamer is, zeg veilig te zeldzaam, woelt toch ook onder ons de*

zelfde zielsneiging weer op andere wijze, meest in het willen vertoonen

van een geesteujke gesta <n veel en lang bidden, in een gelaat en

booding, die iets ongemeens uitdrukken. en m wat onze vaderen noemden

•en kunstmatige .preci>: • ten sl« <>pt in een wettisch rede-

kavelen over regel op regel en gebod op gebod, eerst in toepassing op

/elven, maar dan ook als maatstaf om zich tot bet beoordeelen van

anderer doen en laten op te mak

noet men hiermee voorzichtig zijn. Menigeen torh het

Üjke van dit verwaarloozen van het gewone en <lit hunkeren naar het

ngewooe inziende, slaat zoo Bent ia h«-t tegenovergestelde uiterste

over, en legt er zich op toe, om al wat specifiek geestelijk i» uit bj bannen.

Zoo vindt ge onder ons mannen en vrouwen, met wie ge nooit een gees-

teujk gesprek kunt hebben, die zich stelselmatig aan al het geestelijke

onttrekken, uit wier oog nooit een hoogere bezieling spreekt, en die achten

dan e««i>t waarlijk GoiufuiUMSfi M zijn. all /•• BkSt Mts van drii .»u.l-

Iaraêlietischen hartstocht de laatste korrel van den Metbodistischen zuur

deesem uit bun hart en hun woning hebben uitgezuiverd, tot er ten slotte

niet* «lan bet gewone, veresdssjM lannn, eentje. <H.k dt Baden dsr trarsld

kennen, overUijft l Ie vijanden van eiken réveil, die op hun

best even onverstandig handelen als diegenen, die een leren met niet

anders dan rimtt zoeken. Réveil is een gewekt worden uit de sluimering.

Zooals er ook in net leven neiging tot slaap en sluimering over de geesten

komt, zal steeds de réveil noodig bbjvcn, en als een gave Gods dankbaar

moeten aanvaard worden, om ons weer wakker te aehndden, ons de oogan

weer helder te doen openslaan, en ons als wakende en nnchterhjk door

bet leven te doen gaan. Daarom is bet dwaas niet ander» dan den réveil

U» willen. Dat D*Sfl u '* MÊt§mM alt u«' -laji|.t. wrkt »* heerlijk. <--k al

lt ons de bel wat hard. Maar als men u. nadat ge terdege wakker zQt

geworden, en opvloogt en aan uw werk zrjt, maar steeds die bel in de

ooren liet luiden, zoo bet u ergeren cd u by uw arbeid
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Daarom is het soo onredelgk en """fifjg om bet leven

laten opgaan, daar immers op eiken réveil een wakker leven moet volgen,

• Ie slaap u weer te machtig wordt, en straks een nieuwe morgen-

wekker (d. i. réveil I nondig wordt Maar om heel den dag luiden

van den morgenwekker dwaas sou zijn. moogt ge u uit t inbeelden dat

réveil overbodig sou wesen. Dat ge u dat inbeeldt, is alleen omdat g»

gemstehjk sluimeren t, en tegen het wakker worden en opstaan

OfSBSt in .i.m ssrsl stasi ga ssassm, soo ^ bagrtjpt, dal op eiken ihrinser

een réveil moet volgen, en op eiken réveil een wal ui arbeiden.

Of om bet geestehjk te noemen kwgli d veer

gernetelqk indommelt, bet .ontwaakt sn sti • dooden en laat

ttus over u li.) reér over het land moei wowilliiiknn zoolang

weerklinken tot de Christenheid weer wakker is. Maar «I

van den morgemvekker straks weer zwygen moet, om plaats fa

voor het tingen van den psalm des leest»*.

Toegepast nu op de tegenstelling tusschen uw specifiek geestelgk leven

en uw leven in de wereld, beduidt <lit «lat ge zondigt dooi liet geest.

leven uitsluitend te zoeken in het heilige en inmiddeli <le wereld

wsarloozen, maar dan ook, dat ge evenzoo zondigt, door u in te beelden

dat ge alleen een roeping voor de wereld hebt, en du* van den pi

..m « L"'M.ii|k leven hj roeden oiitnlogen /i.it [ntogennoel, wie de wereld

ingaat, zonder zyn geestelijk leven te voeden, wordt in minder dan geen

tgd een wereldling. en alleen wie gedurig terugkeert in de tente zgn*

Gods, om weer met versche olie gezalfd te worden, kan mt dUe tente de

wereld ingaan om er zyn God te verheerlijken, en die wereld te zegenen,

moet scherp en duidelijk op den voorgrond gesteld, om ren

• •• _• ii.-t ..n!/. -tt.-nd gevaar, <iat ie, om mol tena^dhg

geestelgk te zyn, in ongeestelijkheid zouden overslaan, en eer ze het zelf

vermoedden, kinderen der wereld n (ken dag moeten we
wéér met onze lamp de wereld in, on om Bont die wereld te doen

schijnen, maar die lamp in onze hand maakt ons te schande, brengt smaad

over den naam onzes Gods en kan geen enkelen lichtstraal in de w«

doen srhgnen, soo we niet telkens die lamp met heilige en, en se

niet telkens weer ontsteken san het eeuwige Licht. Steeds te vorderen

in rennissa der waarheid, aldoor in het gebed onze ziele te I

rusteloos naar de gemeenschap met het Eeuwige Wezen < liristus te

staan, ons te voeden met het Woord en te versterken door de gemeen*

schap der heiligen, is stellig even onafwijsbare voorwaarde, snit ge voor

het optreden in de wereld bekwaam /
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il wel \. r^taan. «l • \<n h.dder worden ingezi'

koker te rusten, maar om straks

op de |hm-s gelegd t.- «orden. All»- c»*«->t «-lijk.- ostefctg iDe geesteljjke

verryking moet uw kracht sterken, maar ook die kracht noet straks in

den strij«l haar sterkte toonm. Oefening is altoos middel, kan nooH doel

zyn. En wie zich geestelyk oefent, zalft en rt voorts zich opsluit.

unert aan h.t keurig gewaj>end en wei geoefend leger, dat zich op-

sloot onneembare wallen, en inmiddtds het vaderland aan te
vijand overliet. Zoo vast ais dus lat ge, eer ge de wenld

ingaat, en om in -ld dot II af optraden, uw specifiek

jk karakter steeds dieper in uw «eaan hebt m t. nyden, zoodat

u geen gemaakt hit Deeer is. maar een vanzelf heid werd,

en zoo dus steeds de eisch Mijft geste, dat ge u geestelyk wapenen en

'. even vast staat uw roeping, «hu bet bf dit hmt. ngewone

in. t fee lat. n. in dal rduiain- m.t h. • I uw < hriM.n /ijn t. laten

Opgaan, in dal hint. m:»w>n.- m.t <il uw taak te maar om uit dit

t. Ik. ns in li< t gewone leven af te dalen, om ui dit

gewone uw geestelyke me» nuaren, en dit te doen om
•rlei motu f nuts altoos in deze volgorde, vooreeret om uw God te

ii ttveede om de wereld te zegenen, en ten derde om zelf

r den strijd u te stalen en te barden tegen Sa- den pttebi moet

t als hadt ge op een u vreemd «-rf W in MB u vreemd

land bij kalkluht beelden van een hoogere wereld te vertoonen, maar zoo,

dat w optreedt als in de «weid Gode wereld herkennende, ander men-

scben in «ie mv natuur I. •• ft. m een omgeving die wel krank is en bloedt

aan haar wonden, maar dk m- tt.mm bf h h<»«»rt. en waarvan gif' u

hoogmoed kunt ..f moogt afscheiden.

Leg op dit laatste vottea nadruk. Geestelyke hoogmoed is de sonde die

i van God voor de tel fafl /un hart bgl Ik. «i.xU kmd. be-

genadigd en geheiligd, en die onbekeerde wereld verre beneden my staande.

Daarom m als de rykc tot die arme wereld, en werpt haar uw
•"* toe. En juist dit -hut h.t hart der wereld voor u toe.

breekt de gemeenschap met die wereld voor u af. Dan zyt ge haar

een vreemde. Dan gunt men u het vertrouwen n ba kunt ge haar

niet tingenen De Christus deed ander» 1 1
* i kwam tot die wereld, ging in

«weid m, en werd ons in allee gelyk, alleen uitgenomen de tonde. En

iw optreden zyn. Ge m«> lie wereld komen als

een meester tot schoolkinderen, alt een arts tot de patiënten van een

ziekenzaal, maar als tot een wereld die van uw familie, van uw vleeeeh

en bloed, van een geelscht met u is, als tol een wereld waarin ge Gode

«gen werk. zy het ook beschadigd, nochtans herkent en terugvindt, en

ais tot een wereld waarvan ge we«- «1 haar zoo lief beeft gehad,
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«Ut Hij baar ign eeniggeboreu Zoon schonk Zoo moet ook

wereld liefhebbeii, en aoo liefhebben, dat ga haar u zelven geeft

moei ge doen, niet ala een kuneUniddeJ om haar te lokken, maar omdat

ge het zoo ziet en gelooft, uw saamhoorighcid mei die wereld voelt, de

profetie kent van haar wedergeboorte, en hei allenneeet hierom, dat

immer» alle werk der genade er op doelt, om de wereld aan den Satan

te ontrukken, en haar weer te «tellen tot een naam voor mum I

baar uitdacht, echiep, en niettegenstaande haar verwildering in stand hield.

DM laatste doei God door zijn gemeene gratie, en eerst waar de particuliere

genade in 6f gemeens gratie Gods in de werel-

dekken, te eeren en dankbaar te aanvaarden, is de harmonie bereikt

uw geloof behoeft om als „mensen Gods" in deze wereld te verkeeren.

ut «lus hierop neer, dat ge ni« t uit uw kring en beroep uitloopt,

maar r .lijft m de ordening en op de plek, die God u in het leven aan-

wees; dat ge in dien kring, en in dat beroep uw talent niet begraaft

maar er op alle manier mee woekert; dat ge in uw dagtaak ^

zyt, eu u door niemand van gelukt- kracht in de boeveelheid en

nemendheid van uw werk laat overtreffen; dat ge al uw verhoudingen

tot mensenen ernstig opneemt, en nu m\loed op hen nooit ten kwade,

steeds ten goede laat werken; dat ge in vriendelijkheid van omganv

minzaamheid van verkeer de sympathie van uw hart toont, en weder*

keerige sympathie in anderer nart weid ; dat ge u oefent om minder aan

u zelf dan aan anderen te denken; dat ge helpt waar ge helpen i

met uw raad, uw daad, uw tgd, uw geld, uw troostwoord; dat g»

humeur ontdoet van al wat netelig, prikkelend, onaangenaam is, en

plooi van uw karakter steeds vaster at ligen atol; dat ge op bet

stuk van eerlijk bl m uzelven door de vingers 7 kt recht*

vaardig in uw oordeel zyt; de zinnen onder de heen»- m den geest

zet; uw hartstochten temt; en alzoo matig, rechtvaardig en godzalig in

deae tegenwoordige wereld levende, een aanbevelingsbrief van den Christus

bij de conscièntifin der menachen moogt zijn.

Doch In. -nut \<>lgt dan ook dat bet voor u van het hoogste gewi

boeveel deelen van de gemeene gratie Gods door u in uw leven worden

opgenomen. Een neger in Afrika, die jaren lang mee uittrok om zqn na-

buren te overweldigen, en had sgn stam overwonnen moorden, zal,

ook al werd luj tot Christus bekeerd, toch telkens nog den lus

voelen opkomen, om weer eens zijn sssegizi in de ribben van een vgand

te stooten. Gg daarentegen, die nooit die woestheden gekend hebt noch

mededeedt, maar door de gemeene gratie Gods bet levenslicht zaav

een land van vrede en orde, en nooit iemand gedood hebt, /.uit
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Heeren, die opkwaï u kring,

en lengen dagwerk waren, ook na zjjn bekeering veel

sterker verleiding tot kleine bedriegerijen en onwaarheden m aVes Mijven

voelen, dan een ander die opgroeide in een wel wereldacheu kring, maar

waarin alle lengen geoordeeld en alle oneerlijk heid gewraakt waa. De zeer

onderscheiden hniiaaÜBg van <!«• gSBSOSJM u'r.iti.- (öaU hremrt :iI/.n, t.\%,-. U'.

dat de zelfreiniging voor den een een heel ander karakter aanneemt dan

toot den ander. Als regel kan zelfs gezegd, dat de zelfreiniging wat net

gmndverarhil aangaat, op en neer gaat nu t l>.t dalen en klimmen van de

wateren der gemeene gratie. Christenen dk bat profijt van dit gemeene

ie in teer hooge mate hebben, en diensvolgens, en dank zij dit laat,

de zelfreiniging tot aanmerkelijk' hoogte konden opv. ien soms met

verontwaardiging neder op andere Christenen die dit profijt missen

wier zelfreiniging op zooveel lager trap bleef staan. Toch is dit niet n

lat zjj, gesteund door veel sterker gemeene gratie, het zooveel raroav

brachten, staan ae op !< laamlf en vergelijkenderwijs, nog volstrekt niet

booger dan die anderen. Want wel zijn ze verder, maar hit ruit volgt nog

it ze sterker geloofskri li -ntwikk.ld bak e zonder

spet op zjjn gewaad uit een malschen zomerregen thajf komt. heeft nog

nste recht uit <le hoogte neer te zien, op wie met een wel

bespet kleed uit een stortregen kwam.

Juist hieruit echter volgt dan ook, dat het van het hoogste belang is,

den schat van gemeene gratie in onze kringen te u. allereerst door

alle denkbare zorg te besteden aan de opvoeding van het opkomend ge-

dacht. Ons schoolwezen had een oogenhlik de neiging, om zich als h<*.M

doel, bgna als eenig doel bet «brengen van de kinderen tot Jezus" voor te

stellen, en natuurlijk Mingen we hierop op zichzelf niets af. Maar toch

voelt men terstond dat dit mis sou gaan, zoo men er onder verstond, een

dtitnfftfrflwr stellen van heel ons schoolwezen uitsluitend aan de particuliere

genaoVi, en zoo man vergat, dat de school een der hoofdinstrumenten is

juist voor de verryking met gemeene gratie. Niet alsof dese twee tegen

• rstonden. Noch ook alsof men zeggen moest, dat de Chriete»

onderwfjser zwggend door zon persoon getuigt. Uw school ia gaan

('hristelgke school, zoo bet Woord en bet gebed ar niet ia, zoo de kennias»

der waarheid er niet door bevorderd wordt, zoo de roepstem tot Jasna ar

'gaat, en de particuliere genade uit den Doop er niet doorw.

Maar dit allee neemt niet weg, dat de gemeens gratie van denselfden God

A'iene onze Doop is, en dat de school mat name op het terrein

der gemeene gratie haar lauweren beeft te verdienen. En geheel dit*,

wat van de schoolopvoeding geldt, gekit van de buieujke opvoed:

•o de huislyke opvoeding m« • érlat baak afvhetan: da haak
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zjjner zaligmakende genade, maar ooi <le beek zyner gemeene grati«

alleen wie dat verstaat, nelpt xtfn kind, ala net ttraka aan de zelfreiniging

toekomt, doet net een honger standpunt ..men, en al de inogeUjkheid

sterken, dat straks zyn kind werkelgk als een eere van God en zonen

Christus in de wereld optrede. Alleen beperke men dat begrip van op-

voeding niet tot de kleine kinderen. Heel bet huisehjk snandeven moet

opvoedend op allen werken, en de ouders verstaan de kracht van net

gezinsleven niet, zoo se niet ervaren, dat se hun kinderen opvoedend, nog

steeds zichzelven opvoeden, ja, ten deele opgevoed worden door hun

kinderen. Geheel net gezinsleven, geheel onze omgang moet er op zyn

aangelegd, om den levenstoon te vernoegen, om in steeds rijkir bedeeling

van gemeene gratie in te gaan. Zoolang men ziet dat in andere gezinnen

nog een meerdere gemeene gratie werkt, moet net onze heilige jsJoersch*

beid verwekken, om ook zeken dat rijker deel deelachtig te worden. En

al zulks moet nagestreef! sist uit mdri tot ijdele verheffing, noch als

iets dat naast onze religie staat, maar omdat alle gameene gratie van

dienselfden God is, uit wien ons eeuwig bed vloeit, en omdat steeds meer

van dese gratie onzes Gods deelachtig te worden de natuurlijk.- vru.l.

van de liefde I ui ons hart woont

\ i \ l l

De gemeene gratie en Gods Voorzienig bestel.

Bmn, oou Hwi, ho« >nrtm te «w hm
urd»! 0|), di« nw< wkatot gmUló hthl

P.AUI •

Is onze poging, om de beteekenis van bet leerstuk der Gemeene Gratie

zoo voor onze beujdenis van ds» ( 'hristus, sis voor onze beschouwing eo*

den Christen, eenigssins vollediger toe te lichten, dan dit bjj ons weten

dusver geschied was. geslaagd, dan hebben we nu te hindelen van de

Voorsienigheid Gods. Verlosser en verlosten vinden in God Drieèenig hun

hoogere eenheid, en tegelijk is het in en door Gods Voorzienigheid, dat de

eenheid tnssrhen de particuliere genade en de gemeene gratie gewaarborgd

ligt. Ook dit laatste nu is van hoog gewicht Hoeveel klaarheid bet ook

geve om deze tweeërlei genade juist en scherp te onderscheiden, er schuilt

gehjk in elke onderscheiding altoos het gevaar in. dat onderscheiding op

scheiding uitloope, en beide genadewerkingen als twee reeksen van

zichzelf staande daden in ome voorstelling komen te staai inag
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ik ««en scheiding toch tusschen particuliere genade en gemeene
• en tweeheid in on* hart. tol een tweeheid in on* lei

heid in on* )M>lij<len voeren, en daarin t.n *l>u> ft* raotl

•ns zedelijk bestaan ond» i I >• geheel

gang van ons betoog eischt daarom, dat we thans rechtstreeks op God
ren teruggaan, en m /ij enig bestel de hoogere eenheid van

beide *iort genadeweikingen «reet vastleggen.

ng besta.i •-. omdat in bal gemeene spraakgebruik

Is Voorzienigheid meest wordt toegepast op wat ba

geloof omgaat In die diepe dingen wil man daa niet InkooMB, maai

neienigheid" daar blijft n • istli lm. «laar kan m<n in. t ba

en • II men veel gemakkelijk, r te verstaan aak. In dfa gemoeds-

stemming vindt ge tal van welgestelde menscln-n

God danken moet voor I voor een bo

wachting geslaagde ondarnennng, voor een meegeloopen waagstuk. Ze

waren eerst van kleine kracht, maar van Ueverlede hebben ze geld

id, en daar moet <;<*! nu in nok»n<l we of besluip! ban de

angst van wat ze hebben weer te verlieten, en hij wie anders is daar-

fcageo safcsrheid t.- rindso daa i»ij de goedertierenheid t;.*!*-' Alleen dis

1 kan ook hun kin.l.r.i. raid belpen, I D in

zooveel gevallen m gevaar van ziekte, ongeval ..f sein van dood, dat zulk»-

heden niet verstaan hoe anderen voortleven, zonder het geloof in een I

'lit alles waakt Voor wst aan ban I geloof m
een Voorzienigheid" wel bj golden letteren op de hoeken van alle stre

willen aanspgkeren. ESn • venzoo vin.lt bmo een breede schare van zulk.'

Voorzienigheidsgeloovers onder de min geluk

teleurgestelden, wien het tegenliep, en die nog altoos met tegenspoed,
i

kümmends zorgen en soms zelfs met gemis van het noodige te worstelen

•laarom toch in hun hart behoefte aan een beteren geluk

staat ndragen. Liefst hadden ie dit nu bJat r«»eds. Maar bl

\r kunnen, en bestaat op keer in hun lol geen kans, dan geeft

het toch altoos meerder glans aan hun exi* M een verge/

openhouden, wannn zij de U/JiruHiwii m Abraham- *rh.>nt zullen zijn Ze

voegen zich dun in de gedachte, dal bol ooi en om gaat Het ééne d

der mensrhheid hier gelukkig en in de eeuwigheid ran n een ander

deel u lijden, maar dan M -lood verblgden. Diepci

zoeken se dr in gedachten van schuld en verlossing gaan se uih m

teo grom» modo, dat er in deae balans zekere waarheid Hajt

dan desa tegenspoedtgen zeker tegengif tegen bet pessimisme
i anders van hun ha "> de helfydenis van een
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En is reeds op die wga bet Voorzienigbcid*gel<>of. wat <1. t> kring

l«r*on*n \» p tamelijk breede srhaal van het zaligmakend geloof

afgescheiden, ja. er aan tegenover gestald, evenmin valt te on

ook in den kring oer beüjders van h ti Christus, soortgelgkc tegen
•telling stand hield. Er zjjn zeer xeker hemelscbe en eeuwige dingen, en

daarvoor beeft men den Heiland en zijn geloof in al die

maar er zyn toch ook aardecho, gewone, menecheujke dingen, die daar

• uiten staan, en daarmee niets te maken hebben, en daarvoor beeft men
rijn gewone Vooraenigheidsgeloor \ ie geestcl

men dan Zondags in de kerk, maar raenigbeidsgcloof is i

liui^lijk leven en voor alle dag. Kn zoodoende wordt de tweespalt in onze

existentie tot in bet geloof, ja lod /• lf doorgetrokken. Men heelt

tweeërlei leven; bet eene natuurlijk en gewoon, ons mei .-•II-- mentenen

gemeen, en bet tweede geestelijk uit de wedergeboorte, dat alleen d«

verkorenen kennen, en voor dat tweede leven beeft men nu al die leer

stukken, ai die mysteriën, maar door dat eerste leven heeft men het een-

voudige, voor ieder verstaanbare geloof aan de Voorzienigheid Voor dat

geestelijk leven beeft men <)• tus, met al wat tot de mystieke sfeer

van zijn mettschwording, opstanding en hemelvaart behoort, maar voi»

ven heeft men de schoone en zoo roerende !••

lat spreekt wel vanzelf, alsof ook de dieper ingeleide Christen zulk

een scheiding maken zou. Reeds de Catechismus leert ons dat „Vad*

de hemelen*' wel anders en beter verstaan. Maar voor een breede klasse

van geloovige Christenen, die 1 -nlaad oprecht met hun geloof

meenen, maar niet gewoon zyn door te denken, en daarom met diep*

de mysteriën plegen in te dringen, staan beide meestal naast elkander, en

' /i< h ds >>e|ij<lenis van .Onze Va»l- D de hemelen is'

regel op het uitwendig levenslot saai •oenenen ver-

band waarmee bet terstoml in het oog springt, dat we loen lx l»hen

met eenzelfde onderscheiding als die tosseben de particuliere en de alge*

meene gena< Voorzienigheid»): • I- f toeh makt óók het leven, dat

ons avef alle mensdten geween iê en ons toekomt uit de eerste gel**

en alleen dat zaligmakend geloof slaat dan op bet tweede geestelijke leven,

dat eerst in de wedergeboorte ons toekwam. Tevens I'

dat onze lUBjti—*• deze twee levens evenzoo onderscheidt

metterdaad aan deze onderscheiding • -kenbare wn.

slag ligt, en dat de Kool alleen daarin kan liggen dal

omdtrêckêidem was, voor zgn besef geheel eoneen sch
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Tegenover die neiging nu plaatsen wy allereerst I

fi '»etds én de dingen des zaligmakenden geloofs én de dingen

van tügheidsgeloof, nut evenveel nadruk aan de orde k uien.

Gciieeie boeken der Heiligt* Schrift njn bijna <i gewijd aai

dingen des aardschen levens. Al ontkennen we mok
boek van Job, van d iken en van den Prediker tslkoni het geeste»

doorglanst. en soms heerlijk 84-hitt.rt
. toch is bet klaar als de dag,

onderwerp hier behandeld, en dl •>]» nbaring er n

voor rgroot gedeelte richt zondaar,

maar op de natuur, niet op < i.nU initfaimingmi "\erden schuJdigen

maar op zijn grootlni in dfl i en het bestuur van de kinderen

inenechen. Hoe diep ook de Psalmen in het geestelijk leren indringen,

toch ook in de Psalmen gedurig de almacht

en zijn glorie m het Scheppingswerk verheerlijkt wordt, en boa er geheele

Psalmen zijn. die bjjna geheel, soms geheel hierin "pgaan, en die slechts

met een enkel woord, of een enkel vers aan nog hoogere ordfe van dingen

uneren. Van de prof . nauwelijks gezegd, hoe ze i

gedurig bewegen --j» het terrein der volken van rondooa die geheel ba

den heiligen kring liggen. En zelfs als ge in het Nieuwe Testament

gaat, vindt ge uu Heiland gedurig benig m de dingen des aardschen levens,

als hy kranken geneest, de schare spgst of ook haar n üèn

des velds en de vogelen des hemels, om t«.t stille hm uiting '" bet uit-

wendig levenslot aan te manen En k t ge m «I. van de apostelen,

dan moet zeer zeker toegestemd, dat hier de dingen des zaligmakenden

geloofs het leeuwenaandeel erlangen, maar toch is ook deze apostolische

r allerlei \ermaan • >o*ting, doelende niet

aar op het gewoon wereldseh !• ven.

Men kan dus in het minst niet zeggen, dat men voor het Voorzienigheid*-

geloof de natuur heeft en voor het zaligmakend geloof «y» Bijbel. Integen-

deel dl H'iii.' Bchrifl doolt op beide, en ie even sterk, en op

beide in ooverbrakehjken rtomnhing b-u wem temeer nadruk op moet

gelegd worden, omda ug, gelyk die veelal gangbaar is, zoo 1

•en tegenovergestelde conclusie zou leiden. In die preoansg look wordt

gemeenlijk de aandacht der gemeente bgna I op dhi uitsproken

rifl gericht, dal hillioikimj hebtien op het zaligmakend

geloot Zamelden we over een jaar uit oen honderdtal kerken de teksten

byeen, waarover gepredikt is, dan is men vooruit zeker er stellig 90 per-

cent van het laatste soort onder te vinden. Schriftteksten die op het

uenigheidsgeloof doelen, worden niet dan by uitzondering gekozen,

omdat men vooruit weet, hoe de gemeente sooseer aan dit iwnt|rfigi

gewend is, dat se zich teleurgesteld en onbevredigd vindt, als niet bot

lunpunt des zaligmakenden geloot» aan de orde kwam. Vroeger waakte
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men nog tegen deze eenrqdigheid door geasei d» nrhter elkander

nu nog helpt

maar als regel mag gezegd, dat men ihana in de kerk veelal den tadnife

• •ut vangt, alsof de ontaluiting van het heilig Woord d« ng ware van

een Sebrift, dia zoogoed al itend de dingen dea 9aUgmakmdm
geloofs I* liand.lde.

is dit ni't zoo, en het ia met overbodiw ai klaarder tel

Uwu-t/iin t. brengaa aai oh betoog verder gaal Sla, om bieraade ta

beginneii. b I Pmkm l is op. en wat leeat ge daar:

Hallelujah. Looft den Heem uit de hemelen ; looft Hem in de hoogste

plaateen

;

Looft Hem, alle sfee engelen; looft Hem, alle sgne heirscbaren;

Looft Hem, ion en maan; looft Hem, alle gg lichtend» sterr

IiOoft Hem, gg hemelen dar hemelen; en gg wateren, die boten de

hemelen ryt.

Dat xy den naam des Heem* loven: want als Hjj bet beval, soo

werden tg' geschapen;

Ba Hg heeft ie bevestigd voor altoos in eenwigbeid; Hg beeft ban

eene orde gegeven, die geen van ben zal overtreden.

Looft den Heebe, van de aarde; gg walvisaebea ea alle afgronden;

Vuur en nagel, sneeuw ea damp; gg stormwind, die zgn woord doet;

t*rgen en alle heuvelen; vruchtboomen en alle cederboomen;

wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld ge-

gevogel

Gg koningen der aarde, en alle volken; gg vorsten, ea alle rechters

der aarde;

Jongelingen, en ook maagden ; gg ouden met de jongen.

Dat zjj den naam des Heebe* loven; want xgn naam alleen is boog

verbeven; sgne majesteit is over de aarde en den hemel.

Kn II y heeft den hoorn zgns volks verhoogd, den roem aller sfeer

gunstgenooten, der kindereu Israeis, des volks, dat nabjj Hem is.

Hallelujah.

komt teer ui hei slotwoord de particuliere genad»

ter sprake, in haar verband met gelijk bovendien het gebruik van

den Verbondanaam Hkeue genoegzaam aanduidt, dat bet werk der parti-

culiere genade ni«»t uH bet oog wordt verloren. Maar voor bet overige

ge dan toch in dit majeatneuee lied. hoe het zich geheel op het terrein

der natuur beweegt, en niet van een Middelaar I van de Weder-

geboorte, en niet van de l /ing handelt, maar forach en kra<

de groote daden God- in het rijt ing beachrgft, en I ala

een herinnering aan bel vetitéen, maar ala teekening vat: k gebied,

van waar dag by dag Gode eere en beerlijkheid moeten toekomen.
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spreuken 8 n oer dan in eenig ander kapittel uit .lit qjke boek

«gegaan op het geestehjke. on i -ebte, is steeds door de kerl

beleden, dat in de bies bezongen Wqthrid persoonlijk ii-t eeowigc w,,.„.i

verheerlykt wordt. Maar al is dit 100, tocb is kern il biet l»yna

ud sprake is, niet van i i lossingsmiddelaar, maar van den

Scheppingsmiddelaar. Lees slechts:

Ik. Wgsheid, woon bg de kloekzinnigheid, en vind de kennii van

alle bedachtzaamheid.

De vreeie des Hkkbkn is, te haten bet kwade, de boovaardigheid,

en den hoogmoed, en den kwaden weg; ik baat ook den mond der

verkeerdheden.

Baad en het weten *yn mgue; ik ben bet verstand; mgne is de

sterkte.

Door mg regeeren de koningen, en stellen de vorsten gerechtigheid.

Door mg heersenen de heerschers, en de prinsen; alle de rechters

der aarde.

Ik heb lief, die mg liefhebben; en die mg vroeg toeken, zullen mg
vinden.

Rgkdom en eere is bg mg, duurachtig goed, en gerechtigheid.

Mgne vracht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en

ingn inkomen dan uitgeleten zilver.

Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in bet midden van

de paden des rechts;

Opdat ik mgnen liefhebbers doe beerven wat bestendig is; en ik tal

hunne scbatkameren vervullen.

De Hssss bezat mg in bet beginsel tgns wegs, vóór zgne werken,

van toen aan.

Ik ben van eenwigbeid af gezalfd geweest, van den aanvang, van de

oudheden der aarde aan.

Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren; als nog geeae

fonteinen waren, zwaar van water.

lesr de bergen ingevett waren, vóór de heuvelen was ik geboren.

lig had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch den aan-

vang van de stofkens dar wereld.

Toen Hg de hemelen bereidde, was ik daar; toen Hg essen cirkel

over het vlakke des afgrond» beschreef;

Toen Hg de opperwolken van boven vestigde; toen R| de fonteinen

des afgrond* vastmaakte;

Toen Hg der see haar perk zette, opdat de wateren sfs bevel sist

sondes overtreden; toen Hg de grondvesten der sarde stelde;

Toen was ik ean voedsUrling bfj Hem, en ik was dagelijks zgne ver*

makingen, te allen tfde voor tfn aangesiebte spelen

Spelende ia de wereld tgns aardqjki, es mijne vermakingen tfn met

der menseben kinderea.

k hier nu wordt de diepere achtergrond teer seker niet voorbijgegaan.
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en teer stellig heeft dit aangrgpend woord ook zijn sti

zaligmakend geloof, mam tooot vers na ven, hoe ook hier bet ge*

joottoog gericht wordt, niet op de mysteriën des heiln, maar althans in de

eerste plaats op de grootheid en de wysheid Oods in dat natuurlijke leren,

.int .i.N.r dl BojMpsJng gegrond i-

Van den I 'r. -lik. r g»«ldt «lit nog veel st« h behoeft juist

breedvoerig herinnerd te worden. Maar wat wel op den voorgrond

mag treden, is de heerlgke zelfopenbaring van onzen God, toen

Job in een onweder toesprak. Naar veler h

maners Job terecht hebben geset door diepzinnige redeneering over den

oorsprojfc den aard, da proportiia, sb di gerosfsn, én raa <!«• eande, én

van de genademiddelen, die verordend zjjn, om de sonde, ook die van het

ongeloof, te boven te komen. En als men, Jobs boek niet kennende,

anders wist dan dat God zelf uit «en onweder geantwoord had, tonder

te weten toal, zou men I k anders kunnen voorstellen, dan

dat God zyn knecht Job toegesproken had, althans in de eerste en v

naamste plaats, op des ooesfalfljrew levens. Toch is dit zoo

geheel anders in Job 88 sssm [n vier wonderschoone hoofdstuk

I de Heere zelf Job toe, om hem zijn heerlijkheid te open*

baren, en waarvan handelde de Heere nu met Job? Antw.. m de

pping, van de ordeningen der natuur, van de sterren aan het firma-

ment, van den leeuw, van het paard, van de pauw, vai Mier, en

zooveel meer. Alleen wat God van bet paard zegt, frissche de herinnering op.

•'t bÜ het paard sterkte geven? Kant gij xjjnen bals met donder

bekleeden T

Zult gg het beroeren als een sprinkhaan? De pracht van ign ge-

snnif is eene vertchikking,

Het graaft in den grond, en net is vroolyk in xjjne kracht; en trekt

uit, den geharnaste te gemest.

Het belacbt de vreese en wordt niet ontsteld, en keert niet wederom

vanwege het zwaard.

Tegea hem aan ratelt de pijlkoker, bet vlammig jjzer der spies ea

der laas.

Met schudding en beroering slokt bet de aarde op, ea gelooft niet,

dat bet is bet geluid der baz

In bet volle geklank der bazuin «egt bet: Heab! en riekt den krgg

vao verre, den donder der vorsten ea het geju

Denkt u uu. dat een predikant, komende bg iemand in Jobs toestand,

en in het bgzgn van vele geloovigen, hem begon toe te spreken over een

sterrenbeeld, en over een wild
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aan zeggen, t geen domioee wee*'. -Int het niet eenging zulk een

eeotendsg en wnititlond mtm m4 /nik.- dingen op t«- nenden, en del nel

integendeel de plicht van dien prediker ware geweest, hem te wgzen op

de diepe wegen der zonden, en de booge wegen der genede in Christus.

God zelf doel «lat niet. Hij spn /elfo tiiteiuitend over

scheppingswerken, niet terloops, maar in breede teekening. en wet nog

is, de Heere voegt er niets 6*)'. En toch is hel fnJel deze peeeU

de aJiiiachtigbeid en ven de heorlijkh.nl Gods in zijn schepping.

wet al het gepraat van zijn vrieiidcn niet had kunnen

bewerken, en maakt dei Job Ben ia stol en assche verootmoedigt.

Leg daar nu muist dit stuk uit de dusgenaainde Bergrede:

and kao twee beereo dienen; want óf hg tal den eeoen haten

ea den anderen liefhebben, óf by zal den eenen aanbangen en den

anderen verachten. Gg' kunt niet God dienen en den Mammon.
Daarom ing ik o: Zjjt niet bezorgd voor uw leven, wat gg eten se

wat gfj drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gg u kleeden

zult Is bet leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de

kleeding?

Aanziet de vogelen dea hemels, dat zg niet zaaien, noch maaien,

noch verzamelen in de schuren; en uw hemelscbe Vader voedt die

nocbtaos: gaat gg die niet zeer veel te boven?

toch van u kan, met bezorgd te zgo, éëne el tot zgne lengte toedoen ?

Ie wat zgt gg bezorgd voor de kleeding? Aanmerkt de leliën des

velde, boe zjj wassse; tg arbeiden niet, en spinnen niet;

En ik zeg u, dat ook Salomo in al zgne heerlgkbeid niet is bekleed

geweest, gelg'k eene van deze.

Indien na God bet gras des velds, dat beden is en morgen in dea

oven geworpen wordt, alzoo bekleedt zal Hg u niet veel meer kleeden,

gg kleingeloovigen ?

Daarom zgt niet bezorgd, zeggende: Wat sullen wg eten, of wat
zullen wg drinken, of waarmede tollen wg ons kleeden?

Want alle deze dingen toeken de beidenen. Want de Vader weet
dat gij alle deze dinges behoeft

Meer zoekt eerst eet Kooinkrgk Gods, ee zgne gerechtigheid, ee

alle deze dingen «uilen e toegeworpen worden.

dsn niet bezorgd tegen dee morgen; want de morgen zei voor

het zgne zorgen ; elke dag beeft genoeg een tfet zei fa kwaad.

i-etwist natuurlijk niemand, dat de «trekking ven dit aangrijpend

woord wel waarlgk np het Koninkrijk GotU uitloopt en dat er ttieihang

snot het geeetenjke ooi ia Ut woord ligt. Meer nn bobben

toegegeven, is het dan toch daghelder. dat bot woord zelf tich niet mt

esteHjke, maar zich byna uitsluitend op bot gebied van
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bel flrhsfim'nMMvaii beweegt Naar dit liliop|iiMriiicnii in het planton

en tlierenrgk wordt de echare teruggewezen. Er wordt mi ven van

plantenrgk en dierenrgk een heerlgke poëzie ontl--u In «lat bezielde na*

tuurleven wordt ona de analogie mei ona menacnelgk leven geloond, en

daaruit wordt afgeleid, dat we alle beangatbeid voor de dingen in ona

natuurleven met een atil en gemat gemoed aan onzen Vader in de hemelen

sullen overgeven. In verband waarmee er hier ook op geweien juj. dat

MN ll< laixl ui zgn zoo ryke gelgkeniasen gemeenlgk evenaoo te werk

gaat. Want wel heelt men de gelgkeniasen onnatuurlijk gemaakt, door er

geeetelgke teekeningen in te willen zien, en alle deden der schildering

geeatelyk te willen overbrengen, maar dit geschiedde ten onrechte. Een

onrecht waarvoor men gestraft werd met de pijnlijke onmogelgkheid, om
b. v. dat „prgzen" van den onrechtvaardigen rentmeester, te kunnen ver-

klaren. Vat men daarentegen deze gelgkenisaan op gelgk het behoort,

d. w. z. als tooneelen uit hl

'

die Jezus uit het leven nam, en een-

voudig toekende zooala reelen nut hun zonden in bet werk

leven voorkomen, dan blijkt ook in die gelgkeniaeen, boe onze Heiland de

diepste mysteriën ons verklaart, door juist op het scheppingaleveu, door

op het leven der natuur, door op hel alledaagsche leven onder de kinderen

der menschen, kort gezegd door op de beide levensterreinen van de alge-

mem* gemade terug te gaan. Een akker, onkruid, mosterdzaad, zuurdeeg,

enz. zgn altegader gansch gewone versehgnselen in ven. Een

kind dat den slechten weg opgaat, terwgl zgn broeder braaf en thuis I

werklieden op den akker en geschillen over hm loon, het verpachten van

een wgngaard en moeilgkheden r pacht, en zooveel meer

zgn niets dan gewone voorvallen uit het menschelgk leven. En op zulk*

voorvallen nu wgst ons de Christus, niet om enkel maal, maar telkens

en aanhoudend, om ons juist daardoor tot de kenniase van de diepe

mysteriën des Koninkrgks op te leid

zgn gelijkenissen zeggen, is niet iets dat vreemd by deze wei

Kiiunkrgk ligt als afgespiegeld in het gewone leven. Het rijk der

particuliere genade vindt zgn beeld in het rijk der gemeene gratie. Er be-

staat tusschen beide een zekere gelgkheid, en op die gelijkheid rast alle ge-

Ijjktmiê, waarin de Heere ons de mysteriën des Koninkrgks ontvouwt Waar

tafereelen uit de natuur geldt, is dit de regel Zoo is de natuur volgens

de ordonnantiën Gods, en die God die deze ordonnantiên alzoo bestelde, is

dezelfde God die u tot zijn Koninkrijk r< gelgTmnisssn

de mensch, met zgn leven, en zgn doen, en de uitingen van zgn hart op, dan

ia de regel, in gewgzigden zin, aldus: Zulke trekken neemt ge in den mensch

waar. Die mensch ia naar Gods beeld geschapen. Ken dan uit het beeld Gods,

zoo dikwgls het nog heerlijk uitkomt Hem, wiens beeld de mensch draagt.
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Oe*I«nkl d«r rorif» ding«i ru ood«o UjdM af : dat U
Ood bm, ra *r U |no Ood mw, nitiiiM grtgk Ik ;

dl* tui dra b^mo. uu vvrkoodig b«t «ind*. ra tui oud*

»/ di« diagra. dto Mg ni*t t«rafctod tdjo: <ü. Mf : M o

r»*d uJ bMtun, tn U ui il toga wtlln>>g»i Jou
Juaja 44 : t. 10.

Een klaar en onderscheiden* 1 in/.irht in b t wezen r/er V»orzieniijhe,d

vindt men onder de geloovigen gemeenlijk m» t De belijdenis dier Voor*

«enigheid vormt daartoe een te klein deel van hun godsdienstige over-

leggingen en besprekingen, en waar, gelgk ons een vorig maal bleek, ook

redikatie slechts selden (fisp op dU itak ingaat, laat het zich verklaren,

dat de meeste ten opzichte van dit leerstuk msj een algemeene belijdenis

vrede nemen, en zich geen rekenschap geven van de gewichtige vraag*

stukken, die er door beheersen

t

••neinde niet misverstaan te

worden, zal het daarom noodig zijn. mei althans enkele lijnen uit te -

pelen. En dan klinkt- te vreemd zoo we de opmerking

gaan, dat de beUjdenis der Goddelijke Voorzienigheid eigenlijk meer van

heidenseben dan van Schriftuurlijken oorsprong is. In de Heilige Schrift

wordt nergens van de „Voorzienig! i> sd*, i naam. gesproken, en wat

men. om dese schade te vergoeden, uit Gen. 22 : 14 heeft aangehaald, sneed

schier in geen enkel opzicht hout. Vooreerst toch kent het Hebreeirwseh

geen voorzetsels voor de werkwoorden. Voorzien is uit dien hoofde een

begri ti het oorspronkelijke niet kon uitgedrukt worden. Er staat

dan ook alleen: sist». In de tweede plaats is hier juist geen sprake van

een gebeurtenis in bet gewone leven, maar van een wonderbare actie in

de porUculior* genade. Heel bet voorval strekt toch, om Abrahams geloof

te beproeven, en dit te doen in symbolisch verband mei Golgotha. En m
lerde plaats grgpt hier een voorziening plaste, volstrekt niet in dien

njken sin, waarin onse Heidelberger de Voorzienigheid verklaart als .de

alomtegenwoordige en almacht ie

onderhoudt en bestiert,'* maar ale hei vooreim m es» btpssftf geval

van nood.

Daaruit echter, dat de Heilige Schrift l.,t begrip van Voorzienigheid

inst niet, dat wq ons deswege van het

fsvmiii van dit begrip volstrekt te onthouden hebben. Ging dat door. dan

zouden WS <H,k ni.t VU <..-U MttSnnskL <H,k m.-t van
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<or te spellen. Veeleer geeft zg Hof, geloommao*'/

openbaring in h«t weien der dingen, en een de k

ontving, is de taak verbleven, om deze tehoad in haar denk'

bewustzijn op te nemen, en in heldere woorden en begrippen te beladen.

De Schrift geeft Openbaring, eerst door de kerk ontefct iieologie,

BJ .ii.ii .1. nk.-iii» i.i nu maakt de kerk (na all organiame genomen) aabniik

van wat onder de volkeren, van wat in bet gemeene menschenleren, van

wat onder de heerseneppjj dar algemeene genade of gemeene gi

's meneenen bewuetxgn tot ontwikkeling is gekomen, en vandaai

«telgke kart m haar belgdeni* en in haar Theologie 100 menigen t«

en aoo menig begrip bezigt, en aoo raak een woord gebruikt, dat

de Schrift wordt .vonden, maar van elders ontleend is. De Doopera, en

soo ook de Methodisten, hebben ons hiertoe steeds bet recht betwist

dan waan rerkeerende, dat we de Schrift, tonder verdere inspanning dea

denken*, eenvoudig hadden na U spraken ; maar de Gereformeerden hielden

hiertegenover steeds ttiamlr. dat we tot veel inspannender arbeid dan • 1 • t

naepréken geroepen worden, dat we den inhoud der Openbaring in ons

bewustzqn nebben op te nemen, en uit «lit bewustsgn in den denkvorm

van ons menechelgk nadenken hebben te vertolken. Het is niet genoeg,

we uit deae goudmijn het gouderts eenvoudig voor ons leggen. Eerst al-

gouderta upgimnnlliin en sierlijk verwerkt is, tooont het zgn vollen glans.

Op zichzelf ia er dus niets op tegen, dat we ook voor dit leer*'

evenals voor dat der Sacramenten een naam, een woord béngen, dat van

heidenseben oorsprong is, en het noemen het leerstuk van Goda Voor-

wimiaheid. Maar wel ia het eisch, dat daarbg ernstig gewaakt worde tegen

gevaar, om bg het gebruik van dien fcaraj tegelijk heidenache denk-

beelden over te nemen, en deae met den inbond der Openbaring te ver-

mengen. Wat ons te doen staat, is juist omgekeerd, dat we ook hier den

•nd der Heilige er mogelijk ontleden, en

juist daardoor al wnt af m de heidenache voorstelling onwaarachtig was.

uitbannen. De kerk heeft dit dan ook gedaan, en wie in lielgdenis en

Catechismus, wie in Dogmatiek en Euchetiek naleest, wat «tuk ge-

leeraard en beleden ia, aal erkennen, dat metterdaad niets dan de Schrift

•ud onder woorden ia gebracht. Maar heel anders staat het met

gemeene vooretellin. strijd met lielgdenis en Dogmatiek nog steeds

stand houdt. In die gangbare voorstelling toch, die men nog hij de meesten

ontmoet, hecht men vooral aan het begrip van roorxien, in den zin van

eoorWrrien, en acht men de Voorzienigheid Gods hoofdzakelijk da
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te lijn. dat God n welke nnoden we verkeeren zuil* n

velke ongelegenheden we geraken zullen, en nu vooruit maatregelen

neemt, om te bewerken, dat op het gegeven oogenblik, ale de nood er ie,

de verzorging van dien nootl Mijk.-. DÜ uitusschen is natuurlijk heel iele

anders dan de .alomtegenwoordige en alvermogende kra< ht Gods, waar*

door Hij alle dingen onderhoudt en bestuurt II- 1 is een voorstelling,

alsof de wer- n God om haar loop en beloop neemt, alsof uit dezen

loop der dingen allerlei verlegenheden ontstaan, en alsof God. dit uit de

••• aanziende, en gadeslaan- 1< nu zijn- isschenbeide komt. Ofl ui

•ngelegenheid voorziet, efl zulk*
I 'loor pas op bet oogenhük

En te grgpen, maar door reeds vooruit de dingen alzoo te beschikken,

aanwezig zgn, eer de nood komt (ielijk een reiziger

en schip dat den oceaan oversteekt, als er noodweer komt en de

orkanen woeden gaan, er verban -taat. zooal* ren bet

I»
op alles bedacht is geweest, alles aan boord heeft wat voor

troteeeren van het gevaar noodig l»lijkt ba zijn. ai hei hij door dat vooruit

denken op alles, en meenemen van alles, het schip redt en door den storm

ben in behouden haven brengt, zoo is dan ook onze God die wondere

de zee van het leven. Mijkt alle gevaren eu alle gel»

lijkheden voorzien te hebb« |- het gegeven oogenMik

blijkt verrast te worden, maar op alles, t«>t in bet kh-mste toe gerekend

heeft, en aldus machtig is ons te behouden.

Juist dit echter is in strijd met de geheele voorstel hm: <h« éa II- ilige

Schrift ons geeft, van de verhouding waarin 8od tot de wereld en de

wereld tot God staat. De wen -hl hzelve en beeft «Met haar

«•ig*m loop, en «'«"l i^ *M SM God, me rm mm teemet, m vooruit mm,

en merkende wat gevaar er dreigen zal, alsnu tij-liu zgn maatregelen

neemt om dat gevaar te bezweren. Integendeel, de wereld is geen oogen*

i>hk Kuiten Gods onmiddellijke <g, en al wat in het woelen en

leven der wereM ut hangt saam met zgn eenwig bestel. Wil men

dus (toenam ten onrechte) m Hm m van ,,„>,„,

t

: „>n vnkm> in peef

l»laat.H in de Btimitm Gods, in zgn eeuwigen Bood, en moet al wat

• >p betrekking heeft, thuis gel n de leer der Voonimigkwid,

maar in net leerstuk van de BmiuUm Gods. De Voorzienigheid is <

benalen van wat geschieden zal, maar het «tieoerea van wat bepaald

ii raad zal bestaan en Ik zal al mgn welbehagen doen', is de

geheel afwijkende gedachte, die de Heilige Schrift aan dat leerstuk

grondslag h-gt : en mdn-u OM vnn a.ht.r.n Mijkt. dat u.rk.hjk m alh-

ding voormen wordt, dn lat alleen daarom alzoo tot stand, omdat

feitelijk alle ding voortrit beschik I gekend en vooruit geregeld

loer Gods eeuwigen Kaad. De rechte lieüjdenis hangt hier alzoo uit-

sluitend aan de erkentenis van den eeuwigen Reed Goda, en aan het geloof.
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i qjn Raad niet varen laat. maar tot den einde toe intron

den ook geen twjjfel, of ware dit ren meet el belder ingarian, iranuer
niiiimer van een leeretuk der Voorsiemgheéd sprake zijn geweest, men sou

ém nejpnkM nebben raa Ai •etokesjjfcej "• rejenHmj éer mmrehi, <»f

op endere wjjse zgn gedachten nebben uitgedrukt, ma.t -eW

ren bet eoorstfe» iou gebleven lyn in de Beende», waar bet den ook

metterdaad thuis boort Wie den ook nagaat «si in de Dogmatiek over

•ht Isafafejk verhandeld ia, merkt ongedwongen si eenstnnds, dst het b. -.

van eoorsien of noornfl tien aanstonds wordt losgelaten, en dat

van niets andere gehan<l< l lan van de imaiamdkou'

Dst intneecben in de gemeene voorstelling het dwsslbegrip nog steeds

stand hield, is geringe mate deersan te wyten, dst men mj den

Raad God» te eenzijdig en te uitsluitend dacht aan den Raad Gods lot

behoudenis van zondaren, en bij de Besluiten Gods te eng en te nauw

sjnj .1. / VessHUeetaf, Bqj II bel b vejei peotataUaig, eleof de RaadGoAi
eigenlijk niets anders inhoudt, dan een lyst vso de uitverkorenen, hoogstens

vermeerderd met een opsomming ven de heilsmiddelen. Wei >nft

noemt lx t Boek des levens wordt «lan esjaeJri met den Raad of de Be-

sluiten Gods zoogoed sis eensluidend fel n daarbij komt dsn nog

wel bet „Boek mei de seven segels," maar ook dit heeft toch alleen be*

. king op de machtige gebeurtenissen die komende zijn. om de worsteling

op leven en dood tueschen bet Godacfp SI btt rijk van Satan tot beslissing

te brengen. Daarin en daarin alleen wordt dan de Raad Gods getocht en

gezien. Niet alsof men, deswege ondervraagd, niet óók wel erkennen sou,

dat er ook in de andere dingen zekere vastigheid is en zeker bestel van

eeuwig, maar toch men denkt er dat men scheidt die gewone

dingen in zgn gedachte van die dingen dee K ks af, en laar

door vanzelf tot de onhoudbare voorstelling, alsof de Rssd of het Be*lmt

Gods schier eeniglijk op dese éene geestelijke hoofdsaak sloeg. Daar

ontstaat dan vanzelf zekere behoefte om ook voor de overige dingen dee

levens een eigen plaats te vinden, waar te onder zyn te brengen en

God in verband tyn te letten, en die plaats wonit hun dan aangewezen

in liet loei stuk van de Voorzienigheid. God zet dsn zyn Raad, voor wat

zgn k-ninkryk aangaat, door, maar ook alle dingen die daarbuiten liggen,

heeft Hij ui zgn msrht. houdt f I ij in zijn hand, en zgn Voorzienig bestel

bestaat nu daarin, dat Hij ook al die overige dingen met wgsheid best

en regelt. Ja. dit Voorzienig bestel rindl dan zijn kern en mid-l-

i

daarin, dat Hij in de dusgenaamde „bgzondere" en „bijzonderst.
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«enigheid alle don dingen lóó schikt en regelt, dut ie zijn uitverkorenen

ten goede komen, zoo het goed eb het kwaad. Men neemt dan het Besluit

komen, om het ontbrekende aan te vullen Hot ia dan alsof onze zalig*

bei«i I
«««pit door Gods Raad, buit<

gewone loven beheareehl wordt d.n.r /.ijn Veetmmmjneid, mlsemmi tan /.ijn

Raad. Reide komen dan naast elkander te staan, ala de twee bronnen waa

de zorg voor ons leven voortvloeit de Raad Gods ala de bron voor on»

eennrig keil, en de Voorzienigheid Gods ala de bron van ons wel en wee
Ml aartUcke leven. Juist zoo echter stuiten we dan op dat gevaarlijk

dualisme, waardoor ons geloof langs twee paden uiteengaat, es de eenheid

"stel Gods niet meer gevoeld mm

_niir»|»iint \.H.r eQt jui>t ni/.i<-|it in de \ gmM Üods moet

daarom zyii de belydenis. dat de Raad en de Besluiten Gods alomvattend

wat zeggen wil, dat de eeuwige Raad Gods over alle dingen gaat, en

niets te noenmm al te bedenken is. hetzq groot of klein, dat

liesluiten Gods is opgenomen, ja, sterker nog, uit dm liesluiten

s voortkomt. Ongetwijfeld is er ook m dmi Raad Gods perspectief,

d. w. z. dat bet ééne stuk uit die Besluiten veel gewichtiger is, en meer

het geheel beheerscht, dan het andere, hetwelk slechts op een persoon of

én geval betrekking heeft, maar uitzonderen moogt ge van dien Raad
Is niets. Of er bij warm weder een enkele spreeuw of musch meer of

der dood van de takken valt, is zeer zeker al zeer onbelangrijk voor

de wereldhistorie, en toch kan ook dat dood neervallen van dat waarde-

loos vogelkr laats grijpen zonder den wil van God, en die wil van

t anders werken dan mt /.ijn BmmnH 01 in Afrika twee veen*

tonde negers elkaar een bos haar uit het hoofd trekken, h> Of mmmml
Kriiumen. voor den mag dm dingen zondm di mmnm bemmmmm, m nmft

leert Jezus ons, dat God zelfs de haren onzes hoofd*, en dus ook van die

twee negers, alle geteld heeft Wat wy, schroomvallig en vreezende

biedig te /ooden durven zeggen, heeft geen minder dan Ji

zelf klaar en duidebjfc uitgesproken: er ie nieU dat buiten God omgaat, en

14 niets dat ge »luiten moogt buiten zgn besluitenden wil d i. buiten

zgn eeuwigen Raad Wie het andere zegt, verbreekt terstond het nood-

wir^tpr eg organisch verband, dat er tusecben alle dingen onderling bestaat

.

hg miskent de eenheid van Gods erhenping, en verlaagt se tot een

ge», uig, tot een mechanieme, aooals wy mmmehan dat maken.

eaanihangend organisme moet te scherper gelet, naar gelsag dit verschil
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vroeger to veel over het hoofd ii genen, en dankbaar erkent dient,

vooral onu eeuw eerst bet volle klare mr het weten en de be-

teekenia van .h-t nranisme" heeft doen opgaan. Immer* wat God werkt

en wat de menerh werkt, we beter dan juist door deae tegenstel-

ling onderscheiden. Ruiker* en bouquetten maken wg, mensebeo. God doet

bloemen groeien, en wat is no tuasrhen die beide ander* net verschil, dan

dat wq bloemen plukken, en die losse bloemen naar sekere orde van grootte

en tint bg elkander voegen en schikken, en saambinden met koord, garen

of ijzerdraad Wij kunnen geen r> iken, als we de bloem niet eerst

vinden. Voorts kunnen we niets doen dan se los mjeenvoegen of saam-

hinden. Kn als soo de ruiker gereed is en de linnen b* ssjri bei

één, twee dagen, en diezelfde rnfltsf vnrweikt, en wordt al spoedig zoo

wanvormig en kwaad-riekend, dat we hem mt ons \. rwgderen en

len mesthoop werpen. Maar God doet bloemen groeien. Hij zet

bloemen S* mt blaadjes en stoeltjes en stempeltjes, zooals

gaat wie kunstbloemen toovert mt papier, maar Hij laat die bloemen i

ontplooien uit een knop, dien knop aan een steel of stengel uitbotten, dien

stengel opschieten uit een kiem, die kiem uit een korrel opkomen, en

kern! b.nl 1 bereid uit een vorige bk» venzoo organ

bereid had. En als straks die bloem baar dagen beeft uitgebloeid, dan

die bloem vrucht, en in die vru« bt ni« -uw zaad, en uit dat zaad kweekt

God straks weer nieuwe bloemen, onderwgl evenzoo aan den ouden stengel

bij het weerkeeren van de lente nieuwe knoppen uitbott»

iets ook maar, dat er naar 1> inensehen nooit Ook niet de

hovenier, bloemist of boomkw» -.vel kan de mensen bepalen

wat soort bloetmm hij in zijn gaard- u wassen, en ook ka

soorten van bloemen kruisen, maar voor bei groeien en bloeien zelf staat

.mt mt de natuur alleen, en wat is de natuur anders

dan de almogende kracht Gods? Ons watt blijft altoos de dingen ineen

te zetten, althans waar bet de zichtbare dingen geldt, en alleen op gees-

telijk gebied beeft (iod san zijn beelddrager iets van de heerlijkheid van

hei organische medegedeeld, de denker en de zanger denken en zingen

niet mechanisch maar organisch, doch zoo dat ze alleen denken en zingen

kunnen, soo God, de Bron en Werker van al het organische m bun denken

of verbeelden organisch inwei

is nu alzoo bei organische bei eigen merk van het werken Gods,

sekt net toch vanzelf, dat ge de hiHslyilusd van den Ksad Gods

mal. BjUkSJSl SOQ gl u <li. n SeWW%SS Bsjfcl <!• likt §J| .•••!! aan

ii» \ .111 losse op zichzelf staande hmliiilmi En tocb <ht is het. wat
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men aoo vaak doet Zoo verstaai men dan, om nu bei hoogste ie iimhim.

den Raad ( »ods in bei stuk 1 1 rkiezing, als een bjst van losse namen.

Alleen uitverkoren personen komen daarop voor, en staan op dis hjst onder

of naast elkaar. Leert nu daarentegen de Heilige Schrift u. «lat de uitver-

korenen leden van een lichaam sjjn, en onder één hoofd bgeenhooren, één

geheel uitmakende, en dat wel soo, dat alle verkorenen uit onmnliki

uimscihalqTr geslacht zyn, en in den éénen Christus worden ingehjtd, om
één plant met hem te zijn en als leden van wwneaMrie lichaam in onder*

Ung levensrerband te staan, dan voelt ge toch zelf wel dat ge die nanluad

van bet lichaam, die eenheid in Christus, dat onderling saamhooren en één

sgn niet van Gods Raad kunt uitsluiten. Beide moet dus in Gods Raad

liggen, én dat deze enkelen, bepaalde personen, de uitverkoren leden van

het lichaam ajn, én dat dese bestaan zullen als saam één lichaam uit-

makende. Zoowel het lichaam als de leden van dat lichaam, moeten dus

•ods Raad vaststaan. En daar nu een lichaam niet ontstaat doordien ge

eenige leden bgeenvoegt «>f in • lkaar zet, maar de leden opkomen uit wat

de wortel en de kiem van het lichaam is, moeten die lede» zoowel als hei

lichaam fSJ) < hrMus /rif. m <;.mU Raad anmssms fsdssbl SI MsAsSJMU
zgn. Uitverkoren, ja, maar uitverkoren m //oh. d. i. in den Christus.

uu in het geestehjke, dan gel<it hei natuurlijk evenzoo in het

m'sf geeatelflke, en evenzoo ook t> rband van dit met-geestehjke

hei geestehjke. Ge kunt niet zeggen, dat in de Besluiten Gods wel uw
ziel voorzien is, maar nut uw lichaam. Reeds het diepe verschil tusschen

het msnhjkf en het vrouwhjke onder menschen wyst <lu uit; en zei» is

het lichaam van een Hottentot zoo in het oog loopend van bet lichaam

van den Europeaan onderscheiden, dat niemand zeggen zal, dat God de

zielen onverschillig in dit of dat lichaam heeft doen inwonen. Gen ieder

stamt toe, dat er ook van ons lichaam, o, zooveel voor ons afhangt En

evenmin kunt «e beweren, dat wel uw ziel op zichzelve en uw Krnnnm

op zichzelf voorbeschikt is, maar dat hei verband en de— h--| tussrhen

beide onverschillig zon z|jn. Vraag bet maar aan een doove of aan een

blindgeborene, hoe soo klein defect, als zyn doofheid of blindheid veroor-

zaakte, heel de ontwikkeling van ajn zieleleven beheerscht Datzelfde g.

van het geslacht waaruit ge geboren sQi, of wie weet niet, hoe sterk hei

leven van ous voorgesln< i.t bj ome neigingen en gewoonten nawet

i ensoo van onze omgeving en van den levenskring waarin we
geplaatv Een Eskimo staat aan heel andere verleidingen bloot dan

een inwoner van een groote wereldstad. Op het platteland is de strijd dor

geesten een veelszins andere dan op bet kantoor of op de beurs van ons
koonsteden. Kortom, de saamwerking, het verband houdt nergens op. maar

gaat overal door. Er is letterlek mets dat nut invloed kan uitoefenen, en

•eden worden geoefend zoowel door het klamste als door bei

M
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grootste. Reeds weien we op de liohemeigk nauw te < onststecren oorzaak

van veler doofheid, maar diezelfde regel gaat overal door. De Svrier, die

Aehab doodschoot, mikte niet op hem, maar zjjn pgl doorboorde Achab

het hart Wat bepaalt nu het punt waar een pijl aankomt ? Eén millimeter

naar linke of rechts op de pees, maakt op verren afstand een verschil van

tien man. Het nis of too zuigen van den wind geeft afwijking naar rechts

of naar links. En toch besliste bet voor leven en dood. Voor den dood

van een gewichtig persoon, want Achab was koning. Voor de verlossing

van Gods volk, want Achab was de wederpsrtgder van Jehova en de

zonen. Of kunt u in Gods Raad alzoo geen bestel over Israël denken, of

er moet ook in bepaald zyn, wat wind dien dag en dat uur op die plek

zou waaien, en boe sterk de kracht van dien wind zou sf «o is bet

in alles. Er is niets zoo U- f het kan van ver reikenden invloed zijn.

zus of zoo kantelen van den lotsteen in de vaas kan bjj loting over

een menschenleven beslissen. Dat lot nu wordt in den schoot geworpen,

maar het beleid daarvan is bij den Heere. Niet een tusschenkomend beleid,

maar SSJ I» |. i-l -lat \ ai. . . ww i-li. i.l \.H.r/i.-ii SB SSAotU iv .-n «umlat In-t

aldus voorzien is, nu ook aldus komt Onze slotsom kan daarom geen

andere wezen, dan dat van Gods Raad en van Gods Besluiten niets

len hemel en niets op sarde, niets op zon, maan of sterren, niets in

bet delfstoffenryk, niets in het plant, i, bl in het rijk der dieren,

en veel minder onder menschen kan uitgesloten zgn, niets wat hun ziel,

niets wat hun lichaam, niets wat hun levenslot, niets wst hun geslacht,

of ook heel de historie der menschheid ssngsst Een resultaat waaruit

dan vanzelf volgt, dat dus ook dst geheele terrein, dat men gemeet

de Voorzienigheid Gods toewijst, even beslist in Gods Raad moet zgn

opgenomen, als de beslissing over ons toekomstig heil. In de Baaltriton

Gods zgn niet alleen de uitkomsten, maar ook de oorzaken bepaald Iets

wat wel niet anders kon, «laar immers de uitkomsten de oorzaken eisenen

en onderstellen. Doch is dit zoo, dan volgt hieruit ook, dat de Voorzienig»

beid Gods nooit beteekenen kan, een middenin den tyd voorwU zien van

opkomende nooden; dit alles toch ligt in het Raadsbesluit; maar dst het

hsjpÉMi .lil-- ii /uu bas», Ben peere**», maar das krachtens hst Rsndi

besluit in si wat krachtens dst Raadsbesluit vraagt om verzorgt i
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voorts bijvoegende, dat .vooruit zien wat gebeuren ml" nug wel sin heeft

voor een proleet, omdat hg tiet wet God hem toont in zgn Raad, maar

een volstrekt ijdele en nnloose gedachte is, zoodra ge buiten Gods Raad

rekent, want dat er botten dien Raad in de toekomst eenvoudig niets, niets

onder wat vorm of naam ook is of bestaat, en dat waar niets is, niemand,

en ook God niet, teoi er niet is, kan waarnemen. Diep hebben we er ons

alzoo van te doordringen, dat heel dat nevendenkbeeM van vooruit een

zaak zien, en er uit dien hoofde vooruit maatregelen voor nemen, en op

die wyg er op het gegeven oogenblik in roortien, hier ten eenenmale moet

worden losgelaten, en dat zelfs als we teruggaan op bet Raadsbesluit Gods,

ook daarin niet 'm een vooruit zien van noodon, om voor die kooiende

nooden de verzorging voor te bereiden, maar dat omgekeerd, hét einddoel

door God zelven is gezet, en dat alle middelen eveneens door Hem be-

schikt zyn. om dat einddoel guwiaseujk te doen bereiken. De naam .Voor-

zienigheid" staat hier dus werkelijk aan I n den weg, maar

ii u desniettemin die naam van , Voorzienigheid" eenmaal zoo volstrekte»

ingang vond, dat er niet aan te denken valt, hem door een beteren naam

te vervangen, is bet te meer noodig, tegen si wat m< n naam sou

"illen afleiden, zoo ernstig mogelijk te waar* hu >naenig»

beid noemen is niets dan uitvoering van het Besluit door de instand-

Immune .11 rOfSOriOf all.-r èJofOB

Verheeld mag intusschen niet, dat het voor ons gevoel, nas

opvatting gerekend, gedurig anders komt te staan, en dat er

voor dit ons mensrhelgk besef iets rgks en vertroostends in ligt, om die

voorstelling als van een Vaderlijk ons verzeilende zorge vast te noodon.

In onse betrekking met God beeft alles twee sgden, en kan alle ding op

tweeërlei wyse worden voorgesteld: eerst sooals het van Gods sgde zich

voordoet, en daarna hoe bet zich voordoet in ons menscheujk bewustzijn.

De Heilige Schrift zelve herinnert ons au: ibbele voorstelling, sis se

gewaagt van een Goddelijk berouw. Dan toch betuigt se ons de ééne maal,

dat „bet den Heere berouwde van zgn knechten" ; maar forsch betuigt se

hier tegen in een ander maal, dat .de Heere geen mensen is, dat Hom
iets sou berouwen". Tegenspraak, zegt nu de onoordeelkundige vitter, en

de vijand der Heilige Schrift maakt van zulke tegenstellingen gebruik, om
den oonsdenkenden aarzelaar en twijfelaar van het geloof aan de Heilige

ft af t. IsjdV D Toch is niets natuurlijker en eenvoudiger dan het voor*

komen in éénselfde Otilniflssji van die tweeërlei srhqnhaar zoo tegenstrijdige

uitspraak. Ook hier toch kan men deselfde zaak van twee zijden bezien:

van de zijde Gods en van de zijde des menseben. Stelt men zich

sg met eerbied gezegd, op het standpunt van God, dan is zgn Raad on
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k, w onveranderlijk zyn Wezen, en w het dwaasheid van berouw

u. Spreken we daarentegen abt menschen van «ma at.

Ie bedreiging van Gods toorn aan, en voelen we
ons daarna verkwikt door de afwending van het oordeel en het intreden

der ontfermingen, dan kunnen wij. menschen, naar onze meneehelyke voor-

stelling anders uitdrukken, dan door te leggen, dat het God be-

vd heeft van het kwaad, dat Hij had aangekondigd over k te

brengen. Zelfs in de verhouding van een aardsch vader tot zijn iden

we deselfde tegenstelling. Als een kind ^oede wil. zal een vader

inzien, dat als laatste middel om het van zijn booten toeleg af te ke.

een hoogst ernstige bedreiging moet gebezigd wor- iiedreiging bezigt

dan ook. niet zoozeer met de bedoeling, om het daartoe te laten komen,

maai vertrouwen, dat juist die I..

iig zal hebben, en haar uitvoering overbodig zal maken

hij dan niet met zyn kind. Neen, zoo zijn kind niet keert, eal het er toe

komen, en juist die ernst van lot vaderlijk woord heeft dan de gewenschte

tig. Zyn vaderlijke toorn grijpt li< t kinderhart aan. Het kind keert

om, en hierdoor is de vaderlijke koon ontwapend. Z<m. 8fl met ander- zien

we nu God ook met zyn volk omgaan. Hij behandelt zijn volk geheel op

de manier van zulk een ernstig gestemd vader. Hij \ rraaant eerst, en h<

niet, dan vertoornt Hij zich en dreigt; maar als dan juist die hoog-

gaande verbolgenheid, en dat dreigen van / !>• t hart dn volks

heeft omgekeerd, dan laai od van de dreiging af, keert zich weer in

ontferming tot de zynen, en m dien /m i ,.k1 berouw heeft

gehad van het kwaad dat Hg gedreigd had over zijn volk te brengen.

• seg o- lat we dan het veiligst gaan met die menecnelyke

voorstelling op zy te zetten en uit te bannen, om ons alleen te honden

aan de voorstelling die voor God /.elven geldt» want daarmee zoudt ge een

wezenlgk en onmisbaar bestanddeel van de Openbaring in haar opvoedend

karakter prijsgeven; iets waaraan meer dan een Gereformeerde skè maar

al te lichtvaardig bezondigd heeft (ielijk m en vreemde spreekt,

zyn SJfSfl k'eda. hten m.*-t ..\.-r/,-t!.n in diens ta.il mui ÉSSt linn x.rst.i.m

vorden. en ook gy . als ge met een klein kind spreekt, u aH hebt te

drukken op zulk een wyze als in de kinderwereld verstaanbaar is, zoo

ook kan het met anders, <-f «;•«! amant, om mat ons aMMohan si handel, n

zich tot ons wenden en met ons omgaan op mensehelgke wyze. Dat is zyn

nederbuigende goedheid, maar een nederbuigendheid van /ijn liefde, die

onmisbaar was. om op ons te kunnen inw< mand verstaat, aagt

de apostel, wat'des menschen ia» dan de geest des menaohen die in hem
I is beperkt, maar wy zyn beperkt (ioddelyke dingen kunnen

alleen dan op ons inwerken, ais se ons op menechelgke wyze worden

aangebracht. En dat God op zulk een wyze met ons asm omgaan, verklaart
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zelf ons alt mensen geschapen heeft, en

«lus den nienschelgken aard voor ons bedacht en in ona verwerkelijkt heeft.

ui. die Hem vreemd, maar in een vorm /elf voor ona bedacht en

beschikt heeft Nu iou nieta meer doodend op ona geeetelgk leven hebben

ona had opengelegd. Lasend wat daarin stond, tou ona alle moed ontzonken,

alle veerkracht in ona gebroken zijn. en alle ontwikkeling in ona zgn ge» I

Opzettelijk zgn daarom de dingen van Goda eeuwigen Raad voor ona ver*

borgen gebonden. Voor ona staat dus heel ome toekomst ewsaftsr, i

tegenstaande ae bg God volkomen xeker. is en vaatataat. En nu kom
onzekerheid God met gebod, met zgn vermaan, met zijn bedreiging

van straf en met /ijn toezegging van loon tot ona, om ona op die wga,

naar menachelijken aard, te prikkelen en te ontwikkelen, en al zulks doet

! even wezenlijk en meenens en ernstig, als gij volkomen ernstig

in uw spreken met een klein kind, ook al drukt ge u uit m woorden

ge voor uzelven en voor uwa gelgken niet bezigen soudt

Onder dit alles nu werkt sJsta eajdafi dan de voor ona onverzoenl

kafanstaBmg bjajahan hal esejaajjsj b God; m bel l#lel#*i ia ona nsn*

schelgk aanzgn. God ie, wy worden. Zijn naam ia Jehovah. <l L Ik ben

die Ik ben, Ik zal zijn die Ik zijn zal. Bij Hem ia geen verandering, noch

schaduw van omkeering. In God overgang, wording, een proces te denken,

n Drieêenige loslaten en zich werpen in de armen van het gevaarlgkst

Pantheïsme. Maar zoo ia ons aanzijn Mijven geen oogen

dezelfde. Wg veranderen gestadig. One leven ia een bestendig worden.

Voortgaand proces is de eisen van heel onze existen afja. m God

lat worden in ona menachen, dat eeuwige in God en dat wisselend-

tijdelijke in ons menachen, staat dn iit tegen elkander o\

is geen brug te leggen. Wij kunnen ona niet in een eeuwig onveranderlijk

eijn indenken. Van onze zyde ontbreekt ona zelfs de mogelijkheid, om ona

m het eeuwige Goda te verplaatsen. Maar wel kan God.

schiep, ona ten behoeve, in zijn openbaring aan ons. mt ssf se

tijdelijke overgaan, en zi< h m allerlei overgangen aan ona bekend

maken. Daar tusschen in moet dan wel telkens een herinnering aan

eeuwige en onveranderlijke van het Goddelijke zijn worden ingevlochten.

opdat wij Hem als Jehovah, als zgnde die Hij is en zgn zal, vreezen en

eeren zouden, maar in zgn omgang met zgn volk, treedt •!- Almachtige

geduriL' uit .lat Eeuwige in het tgdeüjke en verandernjke over, er!,

naar onzen menaehelgken aard, en gedraagt zich alsof Hg als menach mat

ons sprak en omging. Een nederbuigende goedheid Goda, die ten slot»
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de Vleesrhwording van het Woord voleind is. toen God zelf in ome men-

sehehjke natuur onder ons verschenen is, en als mensen met ons menschen

sprak en verke<

!

is dan ook een fout, 100 men dit belangrijk deel

van den Schriftinhoud eenvoudig als gebrekkeujke, Oudtestamentische

voorstelling opzyzet. We hebben hier niet alleen met voorstelling, maar

met hoog* werkelijkheid te doen. Alxoo heeft God met zijn tolk verkeerd

en verkeert Hij nog met de zijnet», en de waarlijk opvoedende kracht der

Openbaring gaat alleen dan op uw. ziel uit, indien ge alzoo het gebod en

vermaan opvat, in de bedreiging van straf en de voorspie-

geling van loon ernstig verstaat, en er u in uw gedragingen door laat

bswerken en d«H»r laat bakaaffaaaaa.

Breng dit nu op het atol orzienigheid over, en ge /uit \. rstaan,

wat we in den aanvang van dit artikel zeiden, dat voor ons menschHijk

besef de voorstelling van een alles roorafiaisad \ »rzorger en ui

zorgend Helper, zoo rijk aan vertroosting is. De wetenschap dat we in de

hand zyn van een God, „die alles ten onzen beate keeren zal, en die zulks

doen kan als een almachtig God, en doen teil als een getrouw Vad-

is de raat voor ons hart en de bron van onze levenskracl alsof we

daarom den raad Gods opzij wilden zetten, of zyn Besluit onvast souden

•n maken, maar overmits voor ons besef ons leven niet mt <1m- Be-

fd wordt Zeker, we weten vast. m .In- BsaWftaa, en

I .-sluiten alleen, de grondslag ligt, waarop heel onze existentie rast,

en gelooven van harte, dat eens blijken zal, boe heel ons leven niets ge-

weest is, dan de uitvoering van het program, dat voor ons persoonlijk

lev. i 11 van alle eeuwigheid af was vastgesteld. Alleen maar

daaruit irerW ge niet, daaruit moogt ge niet trillen werken, en daaruit

knni ge niet werken, om de alles afdoende reden, dat ge dit program van

uw leven niet kent li tod Ut staat in zgn Boek. Blaar in dat

k zgns Raada kunt gy niet lezen. Als dus weer een morgen

voor u aanbreek .Aldus staat m bat DsaWti dat ik dezen

dag aal doorbrengen, en zoo zal ik dan ook handelen,** maar, niets van dat

Besluit alwetende, begint ge met uw taak m bc denken, na te gaan, wat

i doen staat, u uw plicht voor oogen te stallen, en onder de inmenging

«duit wilde handelen, sou bg de pakken bujven neerzitten

en niets doen; of wie tal bouwen naar een versageld bestek? Ons wer-

jk leven van eiken morgen en alken avond, en van alken middav

daar tusachen ligt, doorleven we dus niet als ons toevloeiende uit het

Besluit, maar als opkomende uit de roerselen van ons hu n drang

der omstandigheden, en uit de tot ons komende roepstem Van achteren

jden we dan wel, dat het alles alaoo in Gods Raad vaststond en be-

steld was, maar God werkte het in ons niet regelrecht, niet rechtstreeks
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die voor om de eenife beweegredenen van ons doen en leien worden,

gaai -luH in bet minst niet aan te zeggen, dei <l>t sleehte ntonanhehjko
voorstelling is. Integendeel, soo alleen is onse menschnHjke realiteit,

bestaan we. Zoo leven we. Zoo gigden we van den éenen dag in den

anderen over. Zoo en niet anders kennen we ons leven; en van al wat

la Besluiten over ons leven, van jaar tot jaar, ja, sein over den dag

dood staat, weten we, tot het Besluit gebaard heelt, eenvoudig niets.

Il- U" ii n ij m 'l'»«»r de sonde het Bo< I "Ah Raad voor ons ver-

segeld? Had God bedoeld, ons uit de Besluiten te laten leven? En i»

alleen ten gevolge der sonde, dat het Boek der Besluiten voor ons ge-

sloten werd, zoodat we nu dwalen in bet onzekere, als gevolg van eigen
•

tegendeel. Toen was er nog geen sonde, en toch ook in dien onzondigen

toestand leest Adam zyn toekomst niet van het Besluit af, maar weeft

zelf aan dien draad onder de heersebappü van het gebod. Het is dus

vergissing, noch ook ten gevolge van onse sonde, dat het Besluit voor

ons verborgen is. Integendeel, soo was van den aanvang af Gods wil •

il- il. • BesMl tsU sssM in, iej hei BtnhnH oan rmboifSB bm Uijv. n .

tot het geschied was. God zelf. die ons schiep, heeft derhalve onse men-

schelyke natuur alzoo beschikt, en ons menschelyk leven alxoo besteld, dat

we, buiten alle kennisse van het Besluit om, eiken morgen ons leven zouden

voortzetten, uit ons verleden, door de beweegkracht van ons hart, onder

eigen nadenken, dank zij de veerkracht van onsen wil, en bij dit allee

geleid door zyn gebod en vermaan, bedreiging en belofte, en in verband

met al die omstandigheden en onder dl inwerking van al die invloeden,

waarin zyn bestel ons verwikkelen sou ! >at liet alzoo is, is dusgeen U»

geen verbeelding onzerzyds, maar ie 100 en moet soo zyn, omdat Hg, de

Beare, hst sbee over <«ns isusdinewul baaft,

lli.nut 1 1 1 1 rloest voort, dat wij practisch in ons leven de Voorzienigheid

1 niet anders kunnen genieten, dan als een macht die ons leven uraagt,

over dit leven waakt, heel dit leven verzorgt, en er de uitkomsten voor

bereidt Uw gebed eiken morgen is van het geloof san die trouwe, wakende,

het al verzorgende liefde uw Vaders de telkens wederkeereude nii

• ii 1 «lijft mensen en kunt daarom niet eiken morgen heel uw leven

overzien. Gy staat telkens voor een stuk van uw leven, net nauwst 1

dat kleine stuk van dien éeneu dag, die weer voor u opging. « dus

uw aandacht saam op de nooden van dien éenen dag, op wat dien dag u

wacht en u zal voorkomen, op wat voor dien éenen dag uw hart bek!
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en o sorge baart; en nu, uw onmacht om dat alles lelf te bebeersrhen

en in dat alles zelf te voorzien, gevoelende, buigt ge u eerbiedig n«<

on in te roepen de hulpe van den almachtig* wieoa hand ge zgt,

en die iiiuii.t machtig is n mt . lken nood te redden. Dal is de glans van

de liefde Gods, die r heel uw leven ui

daar rust ge in, daarin verheugt ge u, dat brengt u troost en doet hooger

vrede in uw ziel dalen; en wezenlijk te beklagen is de starre denker.

dan kinderlijken smaak, om alzoo rijk in ziju God te ziju, verloor.

chtsche in de gewone voorstelling van Gods
Voorzienigheid schreven, had dus, gelgk men ziet, in net minst niet de

bedoeling, om dese ryke vertroosting mt bet leven weg te nemen. Integen-

deel, juist door dese voorstelling als een door God zelf gewilde mewecweffjce

vertolking van zijn Voorzienig bestel te omschrijven, hergaven we aan

rijke, vertroostende karakter van dese voorstelling vastheid en zekerheid,

en sneden we af alle betweterij, die ons, ter wille der Besluiten, «lezen

st rooven zou. We zijn en Mijven mensehen, en kunnen niet anders

dan op menschelgke wyze en in menschelgken vorm, en in menecbelgke

taal. dg saltghodon onsei Qodi sesnessi w.it Jejasj wuê ès latten dsi ftlèi

en de vogelen des hemels sprak, om ons te bewijzen, dat we niet voor den

morgen bezorgd souden zijn, bevestigt dit dan ook in den meest letter-

lijk, ii

Alleen maar, ge moogt dan ook nooit vergeten, dat dit meneckeMfkm ver*

tolking is, en nooit voet geven aan de gedachte, alsof het deswege nu ooft

alzoo voor God bestond; en toch dit juist is de fout, waarin men vervallen

is. Als een wys man in kin vorm en m kiinlerlgke taal met een

zelf zóó denkt, zóó tot zichzelven spreekt, en alzoo voor sichzelven be-

staat. Steeds moet in bet oog worden gebonden, dat we bier met een ver-

ing te doen hebben, en dat we om over hem, die aldus spreekt, selven

te oordeelen, weer uit de vertolking tot zijn eigen oorspronkelijke taal

hebben op te klimmen. Waar alzoo in de stelselmatige godgeleerdheid

gelgk men bet noemt, in de Dogmatiek, sprake komt van bet werft- God*,

en men dat irerlr Gods ook als .onderhoudend en regeerend werk" aal

indenken en uiteenzetten, moet men uit de vertolking op het oorspronke-

lijke teruggaan Wie dat anders doet en dan nog bujft rodeneorso uit onna

mcnsrheujke ervaring, maakt zich van God een menecbelgke voorstelling,

die met zijn Wesen en zijn werken geheel in etrtyd is. Zoo souden

moeten te werk gaan, zoo ons gaan openbaring van da kcnniam Goda was

gegeven, en zg die dese miasHn, gaan dan ook zoo en niet anders te werk.

Maar óns la dia openbaring gegeven. God beeft iets van de majesteit van
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te verstaan en te begrgpen van de vastheid en otiveranderlgkheid waar*

mede Hu ii al wat onder menachen keert en wisselt, ayn heiligen

dooraet En dit zoo zgnde, hebben wg het rerl neert om de kennisae

Gods uit onte menscheujke vertolking van zijn doen te potten, maar staan

we onder de verplichting, om te rade te gaan met wat Hij zelf omtrent

zgn eenwig doen ons geopenbaard heelt Waar het te doen is om de be>

zieling van ons persoonlek leven, kunnen we niet met de Be-

rekenen, omdat niet zgn verborgen, maar zgn geopenbaarde wil richtsnoer

is. Maar als we handelen van de kennisse Gods, en zgn eeuwig doen, gelijk

het van Hemzelven uitgaat, bespreken, dan mogen we zgn Besluiten i

voorbijgaan, maar moet bg elke uiteenzetting der Voorzienigheid altoos op

de Besli e daar achter liggen en die er drijfkracht van n

worden tarMJÉfMD.
II. -t is «ml h|s immanentie en Gods transcendent i«\ Gods iinma-

nentie ziet op zijn in m oot D die heeft altoos plaats naar

fJsjB ttard dei Mannen is Das ipteeai mms Twêêt oos koe, soosJi wij /ijn

kinderen dit behoeven, en genieten we in zgn Vadertrouw. Maar die*

Vader, die ons eiken dag van ons leven opzoekt, en die met ons als

deren li.m.l.lt. is #-n l.lijft toch altoos de transcendente Gods, d

onze Vader, ja, maar die in de hemelen is, „opdat we van de maj>-

Gods niet sardschelgk denken zouden**. Daartoe opklimmende, verheffen

we ons alzoo boven ons eigen leven, met al zgn kleine wederwaardigheden,

tot dat hooge God«l> van waaruit het geheel als één

machtige éénheid wordt ..wrzien, en dan valt alle menschelijke vorm,

«sardschelgk denken" weg, en ontsluit zkfa voor ons die On»

steit. die het alles schiep en het alles in stand houdt en bet alles regeert,

en het alzoo alles worden en gaan laat naar zgn eeuwigen Raad. Wis nu

om den Vader in de hemelen de trouw en de liefde zijn* Vadera \

hijziet, maakt zijn leven arm. zijn Mei bM ju toekomst angstig;

maar ook wie omdat God zgn Vader is, vergeet dat Hij fa de hemelen

troont, vervalt in een ziekelgk gelo" p sentiment en verbrokk*

drijft, en sluit moedwillig den weg, die hem opleidt -urn-

bidding, waarin alleen de waarachtige kennisse Gods genoten wor

God is en hlrjft „onze Vader", maar „in de hemelen", en waar het J

wil geschiede" het zielsoog op Gods geopenbaarden wil richt, goei vooraf

„Uw naam worde geh» |>dat de majesteit Gods I

nevelen van onze menscheujke existentie verdonkerd worde.
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en voorziende beschikking over

en voor alle ding in Int lUadsbesluit Gods -lat de dusgenaatnde

•rzienigheid Gods" veelmeer een uitvoering van het Besluit is, die op

dat Besluit terugtiet en het verwerkelijkt, kocè «lekt de naam Voorwienig-

heid slechts een deel dezer i 'ring geheel. Veeleer

•ering van het Raadsbesluit m «Iri.- stukkm 1'. in da S< nep-

ping de Voorzienigheid en 3'. nel Eeuwige leven. Dit dmkken
we met opaet zóó uit, om scherpe grenzen te trekken, en duideujk te doen

•unen, wat, naar de opvatting der kerk wel, en wat miei onder het

begr rzietugheid" valt. En dan is dit begrip van twee kanten be-

grensd en beperkt Ten eerste van achteren, want nooit i> m Int

der .Voorzienigheid" gehandeld van bet Eeuwige leven of van het I

der heerlijkheid, en steeds is bg dat leerstuk uitsluitend ter sprake ge-

komen het werk Gods dat aan de herschepping der wereld voorafgaat.

ijk is deze begrenzing, zoo men wil, wilkeurig. want de .instand-

houding en de regeling aller dingen" gaat in het eeuwige leven evenzoo

door. Overmits echter de bespreking van wat onder dat leerstuk thuis

hoort, steeds practisch op onze bestaande toestanden gericht was, en met

name op een toestand waarin de sonde voortkankerde en als gevolg van

de sonde allerlei storing, tegenstand en ellende voorkwam, is het volkomen

begryp. l tien het Rijk der heerlijkheid meer bij de .leer der laatste

dingen** behandelde; iets waarop we in een volgend artikel terugkomen.

Doch ook hierin tan opnieuw, hoe geheel onén wm m tljfk dit Voor»

zienigheidsbegrip genomen werd. Il< t werd genomen , en leeft nog in de

gemeente, bijna uitsluitend naar onze menecbenjke voorstelling, over den

loop en gang der dingen.

preekt bet dan ook vsnzelf, oV ntandhooding en regeering

ngan** tonder einde doorgsat, zoolang er dingen bestaan zullen, aoo

het toch te vatten en te verstaan, dat deae instandhnnding ei

een geheel ander karakter draagt, zoolang de wntaselim en de

aanhoudt, en een geheel ander karakter zal erlangen, als eens hot Rijk

van eeuwigen vrede zal zijn ingegaan. I hui zal alle strijd een einde hebben
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genomen, en alle aanzgn en leven vanzelf harmonisch loopen. En g«

uu een stuurman op zgn echip zoogoed als nieta van zgn atnnrmanakiinat

laat uitkomen, als zgn scheepke bg kalme tee en nuttigen wind voor

wind en golven afdrijft, maar daarentegen in zyn kracht aitl

de storm optteekt en eoolang de orkanen aanhouden, zoo is het ook

Zal eenmaal het leven in kalmen vrede als vanzelf loopen, dan

zal men van wat wg Gods Voorzienigheid noemen, ook al bestaai se in

nog boogeren sin zelfs voort, toch nieta meer merken. Het onderbonden

o stand houden tal er wel zyn. maar opgesloten in den eigen loop

dingen. Thans daarentegen, nu de volkeren nog woelen en bruisen,

uu komt die Voorzienigheid uit als een macht die veel sterker is dan

) Tuisen der groote wateren, en daardoor neemt ze vormen aan.

wg opmerken en bewonderen kunnen. Iets wat zoo waar is, dat we zelfs

in •lese ome existentie als vanself onderscheiden tnssehen tweeërlei soort

perioden in ons eigen leven en in bet leven der wereld ;
perioden van ge*

wonen levensgang, dat er nieta bijzonders voorvalt, en andere perioden

van groote beroering, nood en onrust En zoodra we nu dese onderscheiding

maken, is het dsüssfk, dat we een ongemeen veel sterker van

Gods Voorzienigheid ontvangen in die perioden van beroering dan in

perioden van kalmen vrede; en deswege bet sterkst door Gods Voorzienig

bestel in die ongewone perioden van worsteling en beroering, tot aanbidding

worden vervoerd. Al weten we dus, dat ook in de eeuwigheid die „alom-

tegenwoordige en almogende kracht Gods" niet alleen met haar \

werking doorgaat, maar zelfs nog rijker zal zgn, toch is het l> ook

wg ons hier aan het gewone spraakgebruik aansluiten, en de Voorzienig»

heid Gods nemen, gely'k ze dese onze tegenwoordige wereld in stand

houdt en alzoo regeert, dat het eens alles op bet Rgk der heerlgkheid zal

.lltl.M.JM-II

Doch is dit de grens eon achteren, waarop we terugkomen, er ligt even-

zoo een grens van voren, en hier ligt die grens in ds Schepping. In

Raadsbesluit liggen uitteraard alle drie vereenigd. zoo*

als de instandhouding, en de leiding tot het einddoel, maar in d»

hjk heid zgn se onderscheiden. De Schepping is het doen ontstaan der

dingen, de Voorzienigheid bet in stand konden der dingen, het einddoel

is net doen beantwoorden der dingen aan hun eeuwige bestemming. Ook

Schepping en Voorzienigheid mogen dus niet verward, noch dooreenge-

mengd worden, en wat wg Voorsienigheid noemen begint eerst daar,

waar de Schepping voleind is. Het onderscheid tusschen dese beid

rossrhan spoediger uitgesproken, dan helder doorzien en vastgesteld,

is toch niet soo dat de dingen er door de Schepping kwamen, en nu voorts



op zichzelf bestaan, zoodat God voortaan met* te doen beeft, dan mogehjke

schade aan bet l>eataande te herstellen, en het te voorzien van het noodige.

h zon aan de wereld iets worden toegekend, dat ze niet bezit,

•v. z. een zelfstandig bestaan buiten God. Het zon dan zyn als met een

bouwmeester, die een huis heeft gebouwd (in casn de Schepping), en die

nu verder van dat huis af was, totdat er iets aan ging hafioroii, om dan
herstellend tnasrihonheide te treden. Immers zulk een huis büjfl wat hst

is, nok al denkt ge u den bouwmeester weg. Sterft hg, zyn huis overleeft

hem, en een ander kan zoogoed als hij. by voorkomend ongeval, aanbrengen,

wat tot herstel van schade noodig is. Maar zoo is het met dese wereld

met Als God de wereld geschapen beeft, is er niet één oogenblik denk-

baar, dat die wereld een zelfstandig bestaan buiten Hem zou hebben.

is geen ineengezet mechanisme, maar een organisme, en dit orga-

leeft en hostzat niet dan door inwonende krachten, en die in-

wonende krachten zyn geen krachten, die dit organisme uit zichzelf bezit,

of san iets buiten God ontleent, maar alle krachten, die in <iit organisme

der wereld werken en maken dat «lie wereld bestaan Mijft. zijn krachten

Gods. Genjk een dichter die een zant' m hst assü heeft, maar dien zang

nog niet neerschreef, noch voor anderen uitzong, dien zang alleen in zieh-

en beeft, en, gelijk <lit vroeger pleegt te geschieden, dien alleen zelf

voor anderen, uitroepen of uitzingen kan, met dien verstande, dat die zang

wegstel ft, als hg sterft, en alleen gehoord wordt, als hy dien uitspr*

zoo is het ook met de wereld van God il«-el de wereld en alles in

wereld heeft nergens in zichzelf of buiten zichzelf een standpunt, waarop

het rust, noch een kracht waardoor bet bestaat en werkt, dan alleen m
de kracht tan God. Denkt ge u dat God de Heere ook maar één ondeel-

baar oogenblik ophn-M, m als wat bestond zyn Goddclgke kracht te

werken, zoo zou op datzelfde oogenblik alles, niet alleen maar zinken en

vergaan, maar sterker nog, plotseling en onmiddellgk ophomdm te èasfssii

en sswséjw te hebben. Ook gy persoonlek, met het leven uws HVihsams, en

hst leven uwer sist, en net leven uws verstande, en bet leven van uw
hart, en net leven uwer zintuigen, en bet leven om u heen, büjft alleen

daardoor bestaan, dat van oogenblik tot oogenblik God Almachtig eiken

bloeddro|i m u onderhoudt, elke zenuw in u spant, elke kracht in u

dost, en anno heel uw aanzgn bevestigt en levend

die zyde de zaak bezien kunt ge dus zeggen, dat <

wat Hij deed, mes Hg alle dingen schiep, ook daarna bleef doen. tosti

ld. Genjk Hu kj de ure der Scnepping wilde dat

•tingen er zyn zouden, en door zyn aimogsndhsid dien wil verwerkelijkte.



too blijf- zelfde ook daarna willen, en ook nu ia bet dia zelfde al-

mogendheid die deaen sjjnen wil werkelijkheid doei zgn. Zoo bhjkt due

,i.it ii. t ono\ is, i„.„i nanehaa m eofcafpiej m & m^mWÊemMÊ% ém
dingen veel kleiner ia, den men gemoenlftTr zich inbeeldt, en net ie bet

voorbgzien van deae sterke overeenkomst, dat net onheilig Delaroe in het

leren riep, en den wortel der Religie vervalacht beeft Men eeheidde de

«*Nf|»"g en Voorzienigheid aoo ver van één, dat net eenmaal geachapene

ala een ndlrtsn'tig i«
• bzelf werd genomen, waarop (Jod alleen eeker

toe* «-fende, en d fee ala bet dreigde om of in te rellen.

Dat gevoel van zelfstandigheid naaat en tegenover God concentreerde zich

dan het sterket in ona menacheujk bewustzijn Wij menschen gingen ona

gevoelen ala zelfstandige wezen» tegen. e werden ala party

tegenover party, en daarbij kon onze zelf/u. bt m« t rusten, eer we de orde

i.i dfaajea kaiia emfakaerd, m enaneiven aooneei t..t den liooMnenaan

hadden gemaakt, dat God ten «lotte alleen eeneen te bestaan om da»

mmêeh. Het Pelagianiame en het Armmianiame zyn van deae valsch*

beelding de droeve dragers geweest, en nog kan gezegd, dat juist in

opvatten van ona menacbelgk bestaan ala ware net een lalfstanrilg heatain

tegenover God, de wortel aller zonde ligt Zelf» de wereldzucht en zinnen-

lust, die de sonde zoo lirbt v. r/elt, ia niets dan uitdrukking van dezelfde

grondgedachte.

v7| sterken ona dan tegenover God door deze wereld ala ona terrein,

deae aarde ala ona domein te beschouwen. God beeft dan sjjn hemel

wjj nebben deze aarde, en er komt dan een ruilhandel op, waarbij God

ona na den dood iets van zijn hemel afstaat, onderwijl wij m nul hirrvoor

God tijdens ona aardache leven een stukje van dit aaxdecbe leven afstaan.

En dan natuurlijk heeracht ook m f* de koopmansgeest, en zjjn

wij er op uit. een zoo groot mogelyk stuk van den hemel in te knopen

\.M. r da kWoat ajaajjaafhi onafiarJag ma aan Ptak ran hal anrdatlM laven.

geldt bi. -r dus geen bijkomend, en ter zake niets afdoend ver*

maar wel waarlijk de grondverhouding waarin we tegenover God staan.

r zijn slechts twee grondverhoudingen denkbaar. De ééne dat we wel

aan God onzen oorsprong danken, maar voorts zelf op eigen wortel staan.

oa om asaaamfvai Qod ak part| raa fslgkaa reehte stellen, en gaal Hem

onderhandelen en ruilhandel aangaan. Dat ia de ééne grondverhouding.

de andere ia, dat we aan God niet alleen onsen oorsprong danken,

maar ook daarna van oogenbbk lot oogenblik niet andera dan door Hem,

en tot Hem bestaan, zoodat wij met al bet onze steeds in sgn soevereine

macht zgn, en alleen voor zgn glorie ona aansgn hebben. De eerate grond-

gedachte nu ia de bron van alle tonde, de tweede het uitgangspunt van

alle religie. Ook aan uzelven zult ge dan ook ontwaren, dat, boe meer ge
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ent, om geen ander timfmi, dan in zgn hand. uit, door en tot

ine al inniger, meer waarachtig en holieland van

Edoch, en dit worde evenmin mt Int oog verloren, ge kunt ook in het

andere uiterste ..v.Tshuin. .mi feitelijk iBa oasianoaKBa baaasbei Beneppanj

en Voorzienigheid oplossen, door niet alleen elk zelfstandig bestaan in de

uzelven, maar ook elk zelfstandig bestaan in de hand Gods te loochenen;

de sonde van de ongezonde mystiek, en de doodzonde van het Pantheïsme,

Dan toch vereenzelvigt ge of uzelven met • «'e vereenzelvigt God
met uzelven, welk laatste feitelijk met het eerste op één lgn staat Ge

' dan en terecht niets weten noch hooren van een zelfstandigheid, die

tfij in uzelven tegenover God zoudt hebben, maar drijft dit /<*. ep de spits,

dat ge ook uw zelfstandig bestaan in en door den wille Gods lood

Ge hebt dan geen zelfstandige ezistenti. DU mi k.»mt er op neer, dat ge

geen reêcle ezistenti maar alleen in de gedacht. . in dal wil, en in

de kracht Gods bestaat Niets van wat is kan dan buiten God bestaan.

ten God is er dan niets. Al wat is is dan God, en daar God
•••n zyn Wezen is, zoo zgt gij. en al wat ge bezit, feitelijk in hét Wees»

la besloten, iets in God, een golving van gedachte of van wilsbeweging

m Hem, en dientengevolge kan er van zedelijke verantwoordelijkheid, van

schuldbesef en verplichting jegens God dan noch hij Mei hij iemand

sprake zijn. Wat zich aan u als uw denken en uw wil voordoet sjjn niets

dan trekkingen van den wil van < i.nl Kn wat ga liefde VfJaff < i<«l Maan1

ia dan niet een liefde die van hart naar hart uitgaat maar alleen de

warmte van het zelfgevoel in God, zooals oei m uw lichaam de ééne

bloedbol den anderen najaagt en alzoo geacht wordt hef te hebben.

Hier ligt het gevaar voor valecne mystiek, die uiterst verleide!

omdat ze de zelfwegwerping en verloochening voor God zoo dwepend rijk

uitdrukt, maar die door de echte vromen toch steeds sla tegen Gods wil

ingaande bevonden en verworpen is. En naast deze voorstelling der m
verzinkende mystiek, staat dan op dezelfde Jgn de denksonde van het

theïsme, die niet ons in Gods Wezen, maar God in het waas» dar

fversie* doet opgaan God ia dan overal, ia al net bestaande. Hg is in al

dat bestaande alles. Er bestaat dus niets, er ia niets van wat bestaat of

net ia God. God is het Al, en h* £ooal» het Al loopt zoo loopt

•als het Al verandert en steeds wordende is, zoo is ook God steeds

zich ontwikkelend, vervormend en wordend. Twee zgn er nooit Er ia nooit

nujn ik en het Ik van God. Ten alotte wordt mgn Ik God zelf Kn soo

I dan hier alle nimln nrdoUfkhaai weg, kan ook hier van geen sonde

of van eren pbchl sprake zgn. Wat is is goed. want al wat is is God;
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! is goed, en als op het kruis vaii Golgotha de Christus sterft, sj

Rome Nero tien ais keiser verdierljjkt en in tKhandelgkbeid wegw
dan is die Christus goed, natuurlijk, want die Christus was ook God, maar

dan was God ook n net voor een deel maar geheel, en moest ook

die Nero aoo weien, omdat God in alles en in allen goed is.

/,..

uit.-

M>tiiK«'ti iu tegenovergestelde richting, de ééne iets naar

dere iets naar links. En nu behoeft ge dese beide Ujnen maar

rerder te trekken, om al spoedig te merken hoe se geheet

eerst één el, dan tien ellen, dan een kilometer, straks «tuisend

sangssn, en ten slotte m h.t oneindige van elkaar afwyken.

-rli|M.ii /i.t BJSfl -lit /.m, f|fj |u,, |,;iar raiK <li<- m I* • -

1

én paar rails uitloopen, maar het ééne paar rails strekt naar

st andere naar Moskou. Bn «In na oei men ook I

t, als had God ons daarmi

ii. komt uit i-ij het Pelag

i

Madrid en het andere naar Moskou,

op dit gewichtig punt ook maar even

ma] hal eind /ijn. .lat gi t .-ii si,,tt«- |

verloopt Al wie de Schepping ven

zelfstandig bestaan in onsselven gej

.•il tan aktti bf Mbjm .-il AÜmsH

opvat als ware ons daardoor fee»

verloopt in zondige mystiek en l'ant
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alleen door de kracht Gods bestaat en
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i regelt alleen naar het Raadabealuit en aan niets dan aan dat Raads-

bealoit gebonden ia, maar dat de Voorzienigbeid gabondan ia aan twoe

dingen: ten eerste aan dat Raadsbesluit, maar ook ten tweede aan de

pping. De Schepping zelve ia een onafhankelijke daad, die alleen door

bet Besluit bepaald werd ; de Voorzienigbeid ia een afhankehjkc handeling,

want ae ie bepaald door de voorafgaande Schepping. Verkeerd ia bet

daarom, zoo nen, iHijk viuik s^scnssd fcs, «!• Voaatfl^hatf ui* aai v.n.rt

•ode Schepping voorstelt. Men denkt zich dit dan zoo, dat in het eerst*

oogenblik de dingen er kwamen, door Gods wil en woord, en dat ze ook

daarna elk oogenblik, als God ditzelfde opnieuw wü\ eerst vergaan, maar

••ns opnieuw ontstaan, alleen zonder dat wij dit bespeuren, eenvoudig

die overgang van oogenblikken zoo pijlsnel gaat, dat er voor ons noch

erheéding noch overgang in te ontdekken valt. Dit is echter ten eenemale

onjuist, overmits net de continuïteit -1-t «lingen vernietigen zou. Er sou

zoo nooit iets wijn. Alles zou slechts worden. En feitelijk souden we dan

i weer bij h* t komen. En waar dit nu bij de stoffelijke

dingen nog onverschillig zou kunnen heeten, zoo zou ilit bij de geestelijke

wezens opnieuw op de algeheele ondermijning van de zedelijke verant-

woordebjkheid neerkomen. Myn ik van nu zou toch niet hetzelfde zyn als

bel ik van gisteren. Het ik dat gister zondigde zou mij alzoo mets aangaan.

f zou ik slechts dat ééne ondeelbare oogenblik bestaan, om terstond

weer onder te gaan, en in dat ééne ondeelbare oogenblik sou voor bet

zondigen z«-lfs geaU tijd zijn AU tastest v.-nii.iiw.l.- Sn\snfjmj m<uj daarom

de Voorzienigheid niet verstaan worden. De Voorzienigheid moet san <\<-

Schepping gebonden büjven, van de Schepping afhank

en moet de roeping nebben om hetgeen in de Schepping ontstond in stand

uden. De Schepping geeft het ontstaan, de Voorzienigheid het bemtatm

dar dingen. Alleen zoo is de wereld werkehjk, is er in die werkehjke

••ld verloop van historie, en treedt op die wereld de historische mensen

op als één ssiiiihsngend geslecht, en m del njsjMM een reeks van werke-

lijk bestaande, en daarom verantwoordelijke persoonhftheden

Hieruit mi vosjl torens nog iets andera, dat gemnsnlgl niet helder

genoeg wordt ingezien. Is nameUjk het onfsfaan der dingen da 8ek$ppin§,

en de Voorwimégheéd niets anders dan bet doen i lafssi

voortgaan der dingen, dan volgt hier vanzelf uit, «let er by bet

eens geschapene nooit iets bekomt, en dat er nooit iet* van afgaat. Kwam
er iets by, dan zon de Voorzienigheid aan aanvullende Schepping worden,

en ging er iets af, zoo zou de Voorzienigheid niet doen voortbestaan, wat

lo Schepping tot aanzgn kwam. Hat wonder mag alzoo nimmer in dien

verstaan worden, alsof ar door een tweede Schepping, iets wat er niet

u. m



was, aan bei bestaande sou worden toegevoegd. De natuurkunde beeft

baar gebied op deie waarbeid steeds meer nadruk gelegd, en net voegt

ons Christenen dankbaar hierin de bevestiging te waardeeren van iets wat

i. . hutt. . U rolgl ml <>!!/'• < hriM.liiU bssfdSflSI ABN BtJajl Im-r lOSI

aan de vraag, of bet werk Gods volkomen ia Is net scheppingswerk

wachtende geweest op latere aanvulling, dan was dit werk Gods nog

obvoA aj i»:i .«iit.i wmtÊfntM .i. Beiifi Schrift, <he "«is roofssnl

leert dat al bet werk Gods volkomen is, en die ten tweede met nadruk

getuigt, dat God, toen alle ding geschapen was, zijn werk aanzag, en tag

dat het goed was. Bovendien is het met organisch begrip der Schepping

ten eenemale in tegenspraak, urn riek in te beeldeu, dat er iet* bij kwam.

Een geheel bestaat leelen. en uit al zgn doelen. De Schepping als

geheel bestond dus uit al haar doelen. Doch dan is t geheel ook

geen plaats voor bet aanbrengen van nieuwe doelen, want elke plek en

plaats is ingenomen en bezet. En dientengevolge kan er ook niets af, want

er iets afdoen, zou zgn, er een deel uit wegnemen, en welk orgaan ge

ook uit een organisme wegneemt dÜ heft altoos de gaafheid van het

geheel op. Er is daarom geen bgschepping, nascbepping of tweede schep-

ping denkbaar, I erstoring is en niets denkbaar dan asrsoksppawy,

en juist deswege mag die herschepping nooit gedacht als h ugen

van een nieuw element, maar alleen als een weer recht zetten vat

elementen die bestonden en scheeftrokken.

Hiertegen voere men mi met aan, dat toch plant en dier vergaan, en

dat er evenzoo telkens nieuwe planten en dieren geboren worden. Duide-

lijk toch leert bet Scheppingsverhaal, dat God planten en dieren st

)

met hun Baad, en wat beteekent deze uitdrukking met kun waad anders,

dan dat de bestaanskiemen van al wat later zou uitkomen, reeds in de

ïst het wonder van de S«

de Schepping niet enkel zekere exemplaren in het leven roept, maar m
die enkele exemplaren de kiem en de poteneen legt van al wat daarna

int zal komen. En we) is een stotaWsssfawg, maar een stofoisstKay is geen

aanvulling van stof. Al wat we thans in plant en dier voor ons zien,

bestaat* uit twee bestanddeelen : uit bet organisme, en uit de stof, die dit

organisme doet uitkomen. Dst organisme lag in de kiem, en di

kwam uit het zaad, en dat zaad schiep God van den aanbeginne.

die êiof aangaat, waaruit nu plant, bloem en dier bestaat, dat is detci

stof, die eens in heel een reeks van vroegere planten en bloemen zat

door vroegere dieren was opgenomen, of in elk geval

zelve gegeven was.

Alleen by den mensen, dat geven we toe, is oen element, dst nadere

verklaring zou vereischen, om de beujdenis, dat de ziel des menschen, en

dus van elk mensen, door God geschapen m loon



tte men ook hierbg op de stellige uitspraak der Schrift.

dat wij allen in der vaderen lendenen besloten waren; dat ook ons men*

schebjk geslacht dan niet bestaat uit een bijeenvoeging van afzonderlijk

ontstane wezens, maar OTgauieth samenhangt, zoodat de ééne mensen door

den ander gegenereerd en uit de andere geboren wordt; en dat men alzoo

geheel verkeerd gast» door dit Creatianisme in zoo krassen en scherpen

zin op te vatten, alsof de ééne mensen onafhankelijk van den anderen

ontstond. Intusschen moet toegestemd, dat de Gereformeerde Dogma

er zich toe bepaald beeft, om deze waarheden onverzoend naast elkander

plaatsen: eenerzgds de Mijdenis. dat onze ziel niet van onzen vader

noeder kwam, maar uit de scheppende hand Gods; en anderzijd* de

jdenis, dat wij reeds in Adam waren, m. -t sBsai naar de kiem des

iams, maar evenzoo naar ons geestehjk wezen, want dat wij. in

lendenen in zijnde, in hem gezondigd hebben, en deswege onze schuld

dragen om datgene wat we, in hem in zijnde, tegen God gerebelleerd

• genomen nu, staan deze beide waarheden onverzoend naast

elkander. l>e ééne schjjnt de andere uit te sluiten, en de Gereformeerde

theologie zal er op bedacht hebben te wezen, om dit punt tot nadere

klaarheid W Krengen. Int t«- beproeven liirt intu^.h.n tlian> slet op oiwn

weg Hiervoor zon een geheel zelfstandige breede studie noodig zijn, die

t is m te lasschen. Ons is het voor het doel, dat ons thans bezig

noodt genoeg, zoo maar blijkt, dat we ook wat onze eigen personen betreft,

reeds in Adam gerekend waren, en dat wij alzoo ej ping

zgn bijgekomen, maar in deze Schepping van meet af thuis hooren.

il

"inden en teek * rij.

twiit tot dm uUa: Ito, al wal totj

9 to twa naad; aUtaa Ma kta atrak «w aaad ato

Ju» 1

Tweeërlei staat dan nu vast En wel in de eerste plaat*, dat we, door

weer krachtig den band aan te tr» ', -de Voorzienigheid ann het

B-lnii bindt, voor ons geloofsbesef éê onsfaaftf en» oraV m gang in net

bestel en bestuur der Voorzienigheid Gods moeten doen terugkeeren, en

es ten einde terug te dringen de avereebtnehe voorstelling, alsof de



IN I«M H MlIJ

navolgde, om on» t* laten begaan, aoolang bet goed liep, en plotseling

tiisschanbeide te treden, als er gevaar dreigde of nood ons overviel

ook in de gemeente nog telkens nabloeiend DeUtme ondermgnt den wortel

van net Gereformeerde leven, en moet met wortel en tak worden

geroeid. Maar evenzeer staat m da tweede plaats vast, dat wg in de ver-

*.-iuii. n.i. roorvaBsi im <>n* arrea, tt ssuwjaa sg onverandersjki Unikt.r

van Gods Voorzienig werken, uit net eeuwige in het tgdeujke te vertolken

hebben, uit bet groot geheel alleen dat stukske uitnemende, dat op dat

bepaalde oogenbtik ons leven beheerscht, ten einde telkens den omgang

van onzen God met ons naar m ewscealjftt wflw, tot onze zielasterking en

vertroosting, te genieten • r—nhjk pstte len Voorsiemgen

God slsoo, dat volstrekt ni- 1 ui* vrucht van onze inbeelding is te be-

schouwen, maar werkelgk gegrond is in de zedelgke levensexistentie, die

God voor ons menschen verordend heeft, en die Hg door zgn Voorzienig*

beid in stand houdt en leidt. Het II /e verzinning. maar God*

en ordinantie, dat wg ons anders ontwikkelen dan een plant, en ook

anders dan een dier. In den mensen heeft God een ander ik tegen 7

zelven overgesteld, en al mag nu ni« ad, dat God oók op verborgen

physisebe wgze op dat ik inwerkt en het bepaalt, zoo staat toch evenseer

vast, dat blgkens heel de Openbaring der Heilige Schrift, God én als

Souverein én als Vader ook met m den mensen in onderhandeling

treedt, en bet bewerkt op zedelijke wgze, d. w. z. door het zgn ordinantién

voor te stellen, en san het al of niet opvolgen van die ordinantién loon

of straf te verbinden. Aldus wordt de mensen tot zelfbepaling geleid, en

is hij niet als de star. die bewusteloos en willoos op haar ban*

glijdt, alleen door Gods almogende kracht gedreven, maar is 's menseben

bewogen worden tegelgk een welf loopen, hetxg naar de heerli

altoos zoo, dat zgn eigen ik als tweede subject, naast en onder, of ook

tegenover God meespreekt

DU nu is geen schgn, maar hoogste werk • 1 \lzoo toch heeft bet

God beliefd de bestaanswgze van den mensen te verordenen, en

omgang en verkeer met den mensch schikt God zich derhalve ntef naar

ons, maar naar die door Hem zelf bepaalde bestaanswgze van ons men*

schelijk ik. Kon men nu. gelgk de ethische Modernen dit een tgdlaq; be-

proefden, de sfeer van innerlijk leven geheel afscheiden van de sfeer van

ons uitwendig leven, zoo zou dit op de voorstelling van Gods Voorzienig-

heid van geen overwegenden invloed zgn, overmits verreweg de meesten

Gods Voorzienig zorgen uitsluitend tot het uitwendig levenslot beperk

Maar de Heilige Schrift laat die scheiding met toe, en de ontroering van

onze consciëntie, die bij ernstig ongeval ons vanself onzer zonden indachtig

maakt, komt eveneens tegen die scheiding in verzet Bij een zondeloos

leven boort beerlijk ImkI. bg een leven in sonde boort de vloek. J
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rader en moeder opdat aef u welga" is geen eudaemonisine, dat liever

zondigde, doch na van de sonde aflaat, om het uitwendig goed te nebben,

maar wel aanduiding van bet onverbrekelijk verband, dat tnsschen inner*

Ujke gaafheid en uitwendige heerhjkheid door God selven gelegd is. I>e

sedebjke strgd is voor ons besef daarom altoos vermengd met den dorst

naar geluk en met onzen afkeer van vloek en jammer. En waar zelfs van

onsen Heiland geschreven staat, dat hij gehoorzaam werd tot in den dood,

en dat hij daarom verhoogd is boven allen naam, is het onbetwistbaar,

dat dsse neiging van ons hart niet alleen op dezen lageren trap van oase

zedehjke ontwikkeling alzoo voorkomt, maar tot op den hoogsten trap van

onze sedebjke ontwikkeling zal stand houdeu. alzoo in onze natuur zelve

ligt, en derhalve niet uit zonde opgekomen kan /.ijn. maar door God zelven

in OM iii'H'l /.ijn DJSMoMMB.
volg hiervan nu is. dat de Voorzienige beschikking Gods over ons

andig levenslot voor ons besef gedurig wordt ingeweven in de zede*

Ujke worsteling van onze ziel nel Hem, onder wiens <>plm:mtiën we staan,

en tegen wiens gebod ons ik gedurig in verzet komt. Is nu die zedelijk.-

worsteling niet anders denkbaar noch bestaanbaar, dan in een reeks van

beslissingen, waarvoor ons ik komt te staan, en die zich telkens als af-

zonderlijke beslissingen aan ons voordoen, dan kan het niet anders, of

ook de toorn en de gunste van dien God wnrdfl telkens door ons geducht

iigewarht in v rhand met al deze voorvallen van ons innerlijk l«

i de oorzaak, dat de beslissingen van God over ons uitwendig

och evenzoo stuksgewijze aan ons voordoen, als wq weten dat onze

zedshjjke tiislissJngnn, die voor of tegen God zijn. niet dan stuksgewijs*

bestaan. Kn nu gaat zeker fout, wie op deze subjectieve ervaringen zgn

behjnanis gaat bouwen. Dan toch gaat het eeuwige dat in God is voor

ons teloor tengevolge van ónze gebondenheid aan het

op grond der Heilige Schrift, onze belgdeni* van dat eeuwige en blgvende

•menig bestel, krachtens het Besluit, onherroepelijk en onbe-

wegebjk vast, dan is dit vmmmfckel^ken, als we ons zoo mogen

kken, van de Voorzienigheid Gods in onze eigen levenservaring, niet

anders dan de vertolking van bet eeuwige in het MjnaJjfts naar eisen van

die m»nseeaf#fca b—iaanemij* die Oo»l r ons gewild beeft en nop

—«toeslaat tisfseniifgoi is in voUêreèim sin awleJ. a. se

was het in bet Paradijs, en se aal eeuwighjk alzoo zgn, zoowel in bet R$k

der heerhjkheul als in de plaats der buitenste duisternis Zedehjk goed of

zedelijk kwaad, het zq zoo, maar altoos sessJffc. wat men wel noemt

sseelf» in umujdigen tin. Tegenover het phytisoh dwingend karakter van



het leren der plant of van het dier, bluft bet xedehjk karakter van

menerhetfflr aanzgn ten einde toe overstaan. In de hel tot een minin

gedaald, maar zelfs in de bel nooit geheel uitgewiacbt ; andere toch aou

er geen boaef meer zgn van den worm die knaagt; en in het rgk der

heerlgkhcid volstrekt nut te boven gekomen, maar alleen opgevoerd tot

zgn hoogste volkomenheid Omdat er alsdan geen strgd meer aal beetsan,

zal juist na de beëindiging van dien strgd net zedelgk leren in de volU

vrjfhêM van de kinderen Gods ontplooid zgn. Maar hoe streng we dit ook

vasthouden, toch neemt dit net weg, dat wq proefonderrindelgk

het zedelyk leven niet anders dan .in het teeken van de zonde" kennen.

I ocftJer bet opkomen der sonde ligt, maakt diensvolgens op ons den

ik. als we ons zoo mogen uitdrukken, als had het vanzelf geloopen,

en denken we ons in in het Kijk der heerüjkhejd, dan kunnen we ons

evenmin voorstellen, dat er nog toezicht en bestuur van een Voorzienig

God noodig sou zgn. Ook dan, om dezelfde uitdrukking hier met allen

eerbied te herhalen, zal voor ons besef weer alles vanzelf loopen Waar

geen stoornis te duchten staat of kan voorkomen, beeft datgene wat wij

in ênbjêcHêvm zin Gods Voorzienige sorge noemen, geen plaats, geen

terrein, geen sfeer voor haar werkzaamheid. Het is wat we, bg bet begin

dezer bespreking zeiden, de Voorzienigheid vervult subjectief voor ons de

rol van den roedicgnmeester, die bet kranke herstellen en levensgevaar

afwenden komt, en nntuurlgk waar geen krankheid meer voorkom:

denkbaar is, blgft voor den arts mets te doen over.

is . 1 1 1 absefcnri genomen uiteraard ten eenemale onjuist De Voor*

zienigheid, gedacht als instandhouding en regeering aller geschapen dingen,

vangt niet eerst aan met de sonde, en eindigt evenmin als de sonde zal

zgn te niet gedaan, maar begint tertdond aam dé Schepping en kan nimmer

een einde nemen. Het ophoi

van net heelal in het niet zijn. In onze belijdenis, de zaak nn absoluut

genomen en van Gods zgde bezien, moet derhalve de Voorzienigheid \

komen, als zich uitstrekkende van het oogenblik af dat de Schepping

tooid waa, of wil men van Gen. 2:1, tot in alle eeuwigheid. Niet hg alleen

is de ruiter, die met zijn paard moet worstelen, en met tengel, spoor en

rgzweep zgn paard in bedwang moet houden, maar bet volkomenst zelfs

komt het meesterschap van den ruiter over zgn ros uit, als van verzet of

worsteling niets meer te merken valt, en bet edel dier, als ware bet met

zgn ruiter één geworden, regelmatig en met volleerde volgzaamheid zgn

meestm sfté pel rzaanri -i.it sj raa knsttytting of Itetsmjefing sslÉ geen

sprake meer is. En zoo ook komt de Voorzienigheid Gods volstrekt i

alleen daarin uit. «lat Hg deze wederspannige wereld in toom houdt, en

woeden der volken en de razemg der booten belacht. maar zal dat

r/jenig meesterschap van God over heel zgn wereld eerst dan in volle
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• i.l uitblinken, als er van verzet geen schaduw meer te bespeuren

zal xyn, geen betengeling zelfs meer noodig tal weten, en de hoogste

teid van de kinderen Gods daarin zal uitschitteren, dat ze op de

komenste wgze in het gareel van Gods ordinantien zich voortbewegen

eeuwige heerlijkli-

Maar al is dit zoo in de absolute beüjdenis, het is niet alsoo in de

«ut jectieve voorstelling die we verkrijgen uit onze eigen levenservaring.

levenservaring toch komt niet anders voor dan uitsluitend in <!• sfeer

van sonde. In hope mogen we zalig zijn, en vooraÜ MO c* lukkig droom- n

•en toekomst, waarin alle worsteling uit zal hebben, f* it«lijk bestaat

dat leven zonder worsteling voor ons nog nmt b af hel il étA <lods

ingeleide kinderen plekken in hu IsYM m -tukken in hun jaren

tien, dat ze een oogenblik de worsteling waren te boven gekomen, en

geesteujk voor wind en tij afdreven, toch bleef ook zoo bun leven om*

strengeld door het leven dei I Htm leven stond niet op

zichzelf, maar was als ingeweven in het woelen eener zondige wereld; en

daarom zelfs met het oog op die oasen m hun eigen geesteujk bestaan,

len ie van Gods Voorzienig bestel toch geen andere voorstelling hebben

dan van een Voorzienigheid die worstelt met een verstoorde wereld, om
haar te behouden en te heiligen. Dat nu maakt voorstelling van

h Voorzienigheid, die we uit onze eigen levenservaring opdoen, feitelijk

pas met het opkomen der zonde begin m <>us besef een einde neemt
' laatste oordeel. En biet nu is l»t punt. waar de Voorzienigheid

Gods rechtstreeks met de gswiwu gratie in betrekking treedt, en geen

ik tomier die gemeene gratie denkbaar is. Dit is niet zoo, wanneer

ge in uw belijdenis de Voorzienigheid Gods absoluut drukt, want dan gaat

door, ook daar waar geen gemeene gratie meer werken zal.

Maar dat ix wel zoo in uw subjectieve voorstelling, en onze Heidelbergsche

chismus toont genoegzaam, hoe ook de kerken, van dese sgde de zaak

beziende, de Voorzienigheid Gods in dien beperkten zin hebben opgevat

toe belijdenis (zie Art 18) staat het abeolu gelooven. dat

de goede God, nadat Hij alle duigen geschapen had, deze ft laten

on, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar se naar zgn

heiligen wil alzoo «tiert en regeert, dat in dese wereld niets gesel)

zonder /.yn .•rdiuuiiti<-. hoewel MMMM «••«! MM M» i*. MM MfcoM

heet sonde, die er geschiedt. Want zyn macht en goedheid is soo

groot m «mbaeTQpeujk. dat Hij zeer wel en rechUaardighjk -rijn werk be-

schikt m doet, ook waar de duivel en goddeloos» onrechtvaardig!^

handelen Kn aangaande hetgeen Hfl doet Iwven hei begrip des
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lijken veniUixU, daUelve gullen wy niet curieuHclyk oodenoeken,

dan om bev Iragen kan, maar wy aanbidden mei alle ootmoedig*

beid «o eerbied de rechtvaardige oordeelen Goda, die om verborgen zyn,

om tevreden houdende, dat wy leerjongens van Christus zyn, om alleen

kj leertn hetgeen Hij ona onderwyst van »rd, zonder deae palen te

overtreden.'* Dit ia. geUjk men tiet, absoluut gesproken. Het vangt m« •

pping aan, en ia gebonden aan het Bealuit Het ia de saak van Gods

zyde bezien. Theologisch, aoo men wil, en alsoo niet ingaande op on»
stuksgewgse ervaring. Slaat ge nu daarentegen den Heidelberger op, die

als Catechismus zich juist aan het eubjeetieoe van onze ervaring aan»!

dan wordt dat absolute karakter losgelaten, en wordt gr

paald by onsen, in sonde en ellende verwikkelden levenstoestand. Op de

Vraag 61 verdool gij door dé Voorzienigheid God* boek dit

antwoord gegeven: «De almachtige en alomtegenwoordige kracht Goda,

door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, g<

zyne hand nog onderhou.it. en alsoo regeert, dat loof en gras, regen en

droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezon-

krankheid, rykdom en armoede, en alle dingen, niet by geval, maar van

zyne vaderlijke hand ons toekomen." En als nader gevraagd wordt, waartoe

dese wetenschap ons dient, dan luidt het antwoord evenzoo in onderwerp*

lyken sin: .Dat wy' in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dsnkhasr

/ijii mogen, en in alles, wat ons nog toekomen kan, een goed toevoor/

hebben op onsen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van

zyne liefde scheiden tal, aangezien alle schepselen alsoo in zyne hand i

dat zij tegen zynen wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen." Reeds

de enkele uitdrukking nu, dat God de dingen alzoo regeert, dat ook

l-.ir. >tt>,n-l, ".,,,; jar.ii. SjBsBSBOneid .-n kr<ittkhr„l, rijk-l. >iti 68 armonh-"

ons van zyn Vaderhand toekomen, bewyet, dat de Catechismus zich

onsen in sonde verwikkelden toestand bepaalt. Immers noch onvrucht-

baarheid, noch krankheid, noch armoede, noch eenig stuk van onze ellende,

is in het Paradys of in jk der heerlykheid bestaanbaar. Er m
hi. r alzoo uitsluitend gehandeld van onzen huidigen toestand van worste-

ling. Iets wat nog nader blijkt uit het tweede antwoord, waarin zelfs de

Jegenepoed" vooropstaat, en ons leven wordt voorgesteld als gestadiglyk

en voortdurend bedreigd door de booze machten die het op onsen onder-

gang toeleggen, en nu verderven souden, zoo God ze niet in toom hield.

iitttuiirhjk, alsof daarom de Heidelberger de gebondenheid van de

Voorzienigheid aan het Besluit sou ontkennen Dat bujkt wel anders

het 90** Antwoord, waar bet zoo kras en scherp mogelyk in dezer voege

wordt uitgedrukt, dat .God alle dingen door ejjn setmigen Baad en V

«enigheid, onderhoudt en regeert", en alzoo beide zelfs in één adem saam

worden genoemd. Maar toekomende aan de nadere uitlegging van d
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als zoodanig, kat de Catechismus dit geheel glippen, en neemt
uiUluitfiid de ondêrwérptlifltë tijde van het vraagstuk, en bespreekt die

niet anders dan in verband met omen toestand van wonde en ellende.

Als soodanig nu genomen io dit Voorzienig bestel Gods van de .gemeene
gratie" onafsrheideujk, ja, rust er op. Zelfs kan men nog verder gaan, en
leggen, dat de uitdrukking van den Catechismus, „dat alle schepselen

alxoo in sgne hand zyn, dat ie tegen rijn wil zich noch roeren noch be-

wegen kunnen," geheel net stuk der „gemeene gratie" mliou.lt Vrij en

onbeteugeld aan zichxelven overgelaten, souden de duivelen en demonen,

gelijk se naar Jezus' eigen getuigenis begonnen zyn met „menschenmoord"
in het Paradijs te plegen, dien moord rusteloos hebben voortgezet, en zich

door niets in de door hen aangevangen verwoesting hebben laten stii

Ais z#- neb hadden kunnen vVOerss on sunjsfusf nam otjsji boon aa*>

drift, sou het sondegif door hen in ons geslacht gedruppeld en de rllende

door hen over onze wereld gebracht, bliksemsnel en onweerstaanbaar tot

aan de volkomen vernietiging hebben doorgewerkt. Ze zouden niet hebben
tien rusten zoolang se niet ons geslacht aan hun «luivelmmnrd, SB om

wereld aan hun sfeer van buitenste duisternis gein hadden ge-

maakt Maar juist die onbeteugelde vrgheid hebben ze niet Ze kunnen

zich niet roeren en bewegen naar eigen wil en aandrift, maar alleen voor-

zoover en op de wgs als God wil. „Tegen zjjn wil," de Catechismus ver-

klaart het uitdrukkelijk, «roeren of bewegen ze zich niet." Principieel

opgevat wortelt alxoo de gemeene gratie in den breidel, dien God aan de

Hun werd noch alle macht noch alle invloed

»os geslacht en op deze wereld ontzegd. Zelfs de heerlijkheid van

Christus' worstelen en hjden en overwinnen is zonder den Overste der

wereld mei verklaarbaar. De zedelgke vuurproef moest by Jezus van
ilemomsrh.- /jjoV tflUi fWMlMBj wUfdn», «i al il lie.Tlijkii.-id van /.ijn

heilige existentie te openbaren.

Maar al is opzettelijk door God zulk een contact gelegd tossehen hun
aanzijn en hel ante, «Int Sf sléoQf mvl.M-dm PM hel Of OH uitgaan, m

selfi zoo sterk, dat se het lot van geheel ons niensehelp geeln

reeds al dese eeuwen door hun eerste boose daad hehemmilieii, nooit

één oogenblik is hun daarbg de vrge band geloftes, Van stap tot stap

hebben se zich nooit norh immer kunnen roeren noch bewegen Ugtn Oods
wil Dit jH.lt niet alleen van het aanvangspunt toen uit de demonische

wereld de eerste aanval op ons geslscht geschiedde, maar dit gaat door

ten einde toe. Ze liggen, als we ons zoo mogen uitdrukken, aan den
band, en kunnen nooit één hssrhteed vertier vooniitschieten, dan God se

Wat se ook pogen of spartelen, verder kunnen se ons nooit of
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nimmer schaden En al verstaan we <lit mi nog niet, de >

maal doorskhtiglgk toonen, gelgk u- dit uu reeda op Golgotha ton deele

getoond heelt, dat God ie nooit verder vierde, dan noodig wan. om juiat

door scherper prikkel de hoogste spanning, en daardoor de rijkste over-

winning voor onze zedelijke existentie mogelgk te maken.

Maar ons ontheft dit niet van het angstige gevoel, dat God se kan los*

laten, of, om het nog juister uit te drukken, van de zieldoordringende

vraag, wat er van ons worden sou, als God hun eens vrg spel liet Dan,

gevoelen we terstond, souden we op eenmaal weg zgn. Is Adam reeds

in onze gebroken ondernujnde natuur? Kr sou geen verzet, geen worsteling,

assn t.-i:..UH|i;irt. -l.-ii snift SMfsjp /ijn. sa ik ritten te mnés saste we,

tot in li. t uiterste toe, Satan ter prooi vallen. En volgt op de sonde vloek,

en is uit dien vloek de ellende over onze wereld uitgestort, wat sou dan

de algemeene verwarring ook van ons uitwendig leven kunnen stuiten,

zoo we weerloos en zonder de bestierende genade onzes Gods, aan die

demonische macht werden overgelaten.

Hier ziet ge dus, boe het uitgangspunt van de „gemeene gratie" in de

heerschappg van God over den duivel en de demonen ligt, en boe desa

beerschappg rust in de almachtigheid zelve, die maakt dat geen schepsel

zich roeren of bewegen kan zonder Gods wil. De macht waarmede

aan de demonen roering en beweging toelaat of niet toelaat, bepaalt al

de mate van zgn .gemeene gratie." Naarmate Hij hun meer toelaat en ze

geworden laat, krimpt de „gemeene gratie" in. en naar gelang Hg ben

sterker inbindt en beteugelt, breidt de .gemeene gratie" zich uit. Ja. zoo

hangt de Voorzienigheid aan dese „gemeene gratie" dat er (altoos in den

subjeetaeven zin) bg ontstentenis der .gemeene gratie," ganseh geen Voor-

zienig bestel Gods openbaar zou worden. Het zou dan uit met ons geweest
zgn van bet Paradge ai Onverwgld op den val zou algeheel verderf zgn

gevolgd, en de schrikkelgke toestand, die nu, voor wie van God blgven

afgekeerd, toeft tot na het jongste oordeel, zou alsdan terstond zijn m-

ur«tr. .1, n Bat Psjradgi sm rerHerd sjjn, néel m san wereld ander te
vloek, maar op eenmaal in de plaats der buitenste duisternis. En alleen

het feit, dat God de demonen niet vrg geworden liet maar ze zoo al-

in zgne hand hield, dat ze zonder zgn wil zich noch roeren noch bewegen

konden, en dus in hun verderving van ons geslacht en van onze wereld

geen baarbreed verder konden gaan, dan God toestond, is oorzaak ge-

worden dat er thans rnsschen bet Paradgs en bet jongste oordeel een

fnsseasnsfaaf én voor ons geslacht én voor dese wereld is ingesch<>
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die niet meer bet Paradijs, én toch nog niet de eindtoestand is; en net is

deae Intsthenstaot, waaruit én ome voorstelling van de Voorzienigheid

b is geboren, én die geheel gekarakteriseerd wordt door het optreden

van de „gemeene gratie**. Iets waaruit volgt, dat beide onafscheidelijk zijn.

il l.

Middellijke werking.

Want Hfl ui &t)oe engelen van • berelen. dal a^ ba-

aren in all* «va wagen. Paaui tl 1

1

De .gemeene gratie" komt alzoo niet enkel zijdelings met de Voorzie-

nigheid in aanraking, maar wordt geheel door Gods Voorzienig bestel

omsloten, en komt er uit op. Mag dan ook de Gereformeerde Dogma
zich ii haar lijnen ontwikkelen, dan zal de „gemeene gratie", zoolang

ie nog geen eigen plaats veroverde, ten principale onder het stuk der

Voorzienigheid te behandelen zijn. Intussen* we ons hierovt

dezer plaatse niet ver De goede rangschikking van de onderscheidene

stekken der waarheid in de Dogmatiek stelt den geleerde voor een zoo

uitent moeilijk en ingewikkeld vraagstuk, dat het teer twijfelachtig is, of

men anders «ian «l<-»r rail wlfidelijkr OffftfgMKfH uit de AhW '>*> o-

ike indeeling en slecht geregelde volgorde bet principieel juiste en

• Ik opzicht steekhoudende zal bereiken; doch in geen geval is deae

• quaeetie tot klaarheid te brengen in een populair betoog. We
bepalen er ons daarom toe, om te wijzen, op het onafscheideMjk verband

tneachen de .gemeene gratie" en de Voorzienigheid, al spreekt bet vanzelf

dat we daarbg bet begrip van Voorzienigheid beperken tot de instand-

houding en regeering der dingen van den val af tot aan het laatste oordeel.

Niet, gelQk we uitdrukkelijk opmerkten, alsof we loochenen zouden, dat de

Voorzienigheid ook daarachter ligt en daarna voortduurt, maar omdat de

werking der Voorzienigheid zich aan ons alleen onder bet dubbele teekan

van vloek en genade, van toorn en van gratie voordoet Zonderen

daarby nu het werk dar particuliere genade uit, overmits dit wel door nat

menig bestel is heengeweven, maar toch gammel» by de laar aan-

gaande den Christus en de redding van zondaren afaondarujk aan de orde

• lan is net met name da .gemeene gratie-, dia in da leer dar Voor-

zienigheid haar natuurlijke plaats vindt, en die principieel, gelijk we zagen,

te herleiden ia tot Gods Voorzienig baatuur ook in d* ftniaïnitr<lrf
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kunnen- zonder Gods wil, wan het mog*

en ellende" in haar vaart te «tuiten, en alzoo de gemeens gratie mogelijk

t. BJOttB.

Algemeene onderstelling is hierbij, dat ons menschelgk leven met het

leren der geestenwereld in nauw verband staat, in veel nauwer verband

sein dan gemeenlijk wordt opgei -uzer erkent dat ver*

band bg den val in bet Paradijs, en geeft ook toe, dat er nu en dan nog

satanische invloeden op ons werken; maar voor het overige is de inwer-

king van de geestenwereld op ons leven voor de meesten een gesloten

boek. Rome had •!» inwerking veel krachtiger voor het zielsbesef doen

leven, maar se te kwader ure ingeschoven tnsscnen den Heiland en ome
/!,•]. ,1, ,.\. niut» op .il- nmj> aan do gehool oooejc oors van dan < brietno

afbreuk werd gedaan, heeft de Hervorming toen terecht de engelen

heerhjking en bet inroepen van der engelen voorbede teruggedrongen,

•dank tondel ook oelf* ••«•n poging »•• wnfsn, om \.M>r do i«keerde voor

lIsfllBg \;m ÓjO lülfOlaim Afli fOSOtOn DB OM ItVOn 0001 juist.- on bnftetl

voorstelling in de plaats te si

nu on dan, als se afzond opzettelijk de leer der engelen bespraken,

een en ander erkend en beleden, dat dese leemte kon aanvullen, maar

een principioele opvatting ia het toch niet gekomen. Gevolg waarvan was,

dat op de catechisatie zoogoed als nooit, on de predikatie niet dan

rst zeldzaam op dit gewichtig stok gewezen werd, en zoo uit het ziels-

besef der Protestantsche Christenen de inwerking der geesten bijna sp

loos verdwenen ie. Iets wat te sterker in het oog springt, waar de Schrift uur

ons oen zoo geheel andere voorstelling aanbeveelt, en met name bg' Jezus

en bg zgn apostelen zoowel de inwerking van de booze geesten als van

de goede engelen een zoor breede plaats in hun onderwgs inneen

In mis . Tractaat otfer ds Engelen Qode" k ngegaan, en

voor de bgzonderheden mogen we hier dan ook naar dat Tractaat

wgzen; maar dit ontslaat ons niet van den plicht, om meer bgzonder wat

de .gemeene gratie" betreft, dit stuk thans nader ter toetse te brengen.

>. <iit lij.lt geen tegenspraak, tweeerlei van God uitgaande werk

de eéne eender het gebruik van tooochenkomende middelen, en de ai<

met en door het gebruik van middelen. Reeds de tegenstelling van de

Schepping en de Onderhouding aller dingen maakt <lit dnkteip

Schepping geldt de regel, dst „de dingen die gezien worden, geworden

zgn uit ongeziene dingen", of, wilt ge, de regel van Rotn 4. dat .God

roept de dingen die niet zgn alsof ze warei io dese onmiddel)

werking Gods, waarvan de Psalmist jubelt, dat „God spreekt en bet is er,

gebiedt en net staat er", want dat, ,dW het Woord dea Hoeren de he-
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melen gemaakt zyn. en door den Geeat zijn» moods al hun heir." Kr maf
«Uu «nik i»ij <ir Sebsfpsng noen san emanatie, aoek na twMia wsrden

ged. Iieppen is juist het door een machtwoord, zonder tusschen-

komend middel, tot aanzijn roepen Tan wat er eerst niet was. EQtt

rolstrekten tin een .schepping uit niets", want uit ajefls. kan nooit iets

en in zooverre is dat .uit niets** een ratsen zeggen. dat dan ook

ft voorkomt. De Schepping komt bM uit niets, maar

•Ie almaeM Gods. Maar bedoeld wonlt hm t die „schepping uit niets"

dan ook alleen, dat bet was een voortbrengen van het bestaande niet uit

iets dat reeds bestond, maar eenigljjk uit de almacht Gods, en zoo leert

de apostel het m Hèbr. 11. Een schepping „door het Woord Gods**,

en ii U dat aanzijn had. Er is alzoo geen twi)f.-l ..f ui ds S-heppmg

hebben we te doen met een volstrekt onmiddellijke werking van Gods
almarhtik'h' i'l

•llwiar intusschen is het, dat er naast deze onmiddellijke

kingen Gods andere middellijke werkingen bestaan, d. w. z. zoodanige

kingen, waarbij God zich root /i|u «foei bedient van reeds bestaande

dingen ; en bet is juist deze wyze van werken, die in het Voorzienig bestel

Is regel is. Immers Voorzienigheid is in de eerste plaats „instandhouding",

en iattewdbooding ondecstsU bet bsstssiidu Hiermee is niet Usneuid, «lat

l 'Ie Voorzienigheid Gods ook geen onmiddellijke werkingen zonden

zqn. Integendeel kennen de grondkrachten van al wat bestaat nooit anders

dan onmiddellijk op de almachtigheid Gods rosten. Deze grondkrachten

zijn. als we ons zoo mogen uitdrukken, de fundamenten, waarop heel het

gebouw van het heelal rust, en het spreekt wel vanzelf, dat deze funda-

menten zelve niet anders rusten kunnen dan onmiddellijk op de almacht

!«*. Ook moet toegestemd, dat er in alle organische leven een innerlijk

vende kracht op de levenskiem werkt, die niet anders dan de on-

middethjke werking van Gods almachtigheid kan <lkens stuit men
bg alle onderzoek ten slotte altoos op een mysterie, dat alle verder na-

speuren van oorzaak en gevolg afangdt, en ons telkens weer de overtuiging
schenkt, dat er ten slotte op den diepsten bodem van alle dingen een

kracht werkt, die de onmiddellijke k ds moet zjjn. En wat vooral

niet vergeten mag worden, als we van de zichtbare dingen overgaan tot

de onzichtbare, en bet innerbjk leven van den geestelijken mensen in z^jn

uenie sa talent in njo beüs, m /ijn inèwgatooHi m biffigini be^ieéen,

dan is hot de stellige leer der Heilige Schrift, dat we ook hier staan voor

onmiddellijke werkingen Gods, in het zielaleven, ten slotte opgeroerd tot
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Maar al denken we er uit dien hoofde Tan verre niet aa», de onmiddel-

Ujke werkingen ran Gods krachten tot de Schepping te willen bepalen,

te ontkennen valt toch niet, dat in het gewone bestuur ran Gods Voor»

sienigheid die werkingen middêtljfk plegen te zgn, en dat bet vatene

denkbeeld, alsof God in zyn middellijke werking minder groot van majesteit

sou zjjn, geen oogenblik mag gekoesterd, maar principieel moet bestreden

worden. Km <lit litatste is noodig, want dit denkbeeld houdt nog velen onder

ons op. Ter bestrijding hiervan nu behoeft alleen geweien te worden op

het Middelaarschap vanden Christus. Er is een voorstelling die liefst alleen

met rechtstreekscbe werkingen van den Heiligen Geest te doen beeft» en

Bstteip 'i' tn~" m.iih, ii.tk.i ran ém Zoon dnarh| terugdringt In Aa

Grieksche kerk is dit sela zoo ver gedreven, dat te den uitgang van den

ltgen Geest ,oo* uit den Zoon** niet heeft willen aanvaarden, Maai

ii ds rnoMssObjg ma ds Heilige Snmifl m« t l>. s<iirif| birrtijgl ><ns *t«-.-ds

dat alle werking, van den Heiligen Geest aan den Zoon gebonden is. Jeans

zelf sprak b) ip Geest zal het uit het mijne nemen, en het

ndigen." En hierop moet temeer nadruk gelegd, omdat dooi

iiithreiding van onze natuurkennis o zooveel, waarbg men eertijds aan geen

tnsschenkomend middel dacht, van achteren Mijkt toofa wel terdege door

een tnsschenkomend middel te geschieden. Hoe menige krankheid is er

b. v. niet, waarvan men zich in oude dagen voorstelde, dat ze plotseling

en onmiddellijk door God in ons lichaam gewerkt werd, en waarvan toch

van achteren uitkwam, hoe God hy het ons toebrengen van (Is krank-

heden zich bedient van allerlei giftige elementen of giftige diertjes, die

men bacillen of microben noemt Hoelang beeft men niet in de bttknsni

een vuurvonk gezien, die men dacht dat God rechtstreeks en onmiddellijk

door het zwerk slingerde, totdat men op de toppen der bergen, tnssrhen

de electrisch bezwangerde en vonkende wolken doorwandelend, met eigen

oogen zag, hoe de flits zich vormde uit eerst gespreide bestanddeelen, en

hierdoor beter ingelicht, de zaak is gaan bestudeeren en nn genetisch

Dit nu gaat steeds verder door. Telkens blijkt opnieuw boe aller)*

schjjnselen, die men eerst aan de onmiddellijk* werking Gods toeschreef,

metterdaad tusschenkomende middelen achter zich hebben, —aar-

door God ze werkt Heeft men zich nu te kwader ure gewend, om wat

middeU^k geschiedt te onderschatten, alsof alleen in het onmiddellijke de

majesteit Gods uitblonk, dan krimpt op die manier de openbaring van Gods

majesteit al meer in, wordt door de meerdere natuurkennis het veld der

religie al kleiner, en komt men tot bet resultaat, dat de één met natuur

kennis gaat dwepen, maar zgn oog voor Gods majesteit sluit terwijl de

ander, om de eere zyn» Gods hoog te bonden, de natuurkennis als een

zwarte kunst, die uit den Booze is, baat. Zi«
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beide én Gods onmiddellijke én Gods ihmI.I. Ihjk.- werkingen even

majestueus en Terneven zyn. en dst net Gode behaagd heeft, ska m >*ide

••rneerujken. dan valt alJe stryd tt—clnm de zich uitbreidende natuur-

nis en de religie weg, en leidt se er uitsluitend toe. om roet het oog

op bepsslde verschijnselen, de werkingen Gods eanjgssms ander» en m
meer naar waarheid, en suiverder, te gaan inzien.

n.T nu doet sich de vraag by voor. of er sjti l.uit.-u hei kneifl

veld, dat de natuurkundige wetenschap onderzoekt, nog een Hsdsf dieper

liggend terrein is, waarop God sich van heel andere tusschenkomende

middelen bedient, dan die de natuurkunde kan naspeuren, en of het niet

de geesten of engelen zyn, die juist op dit terrein hun eigenlijke roeping

van (iod ontvingen. Het geestelyke en het stoffelijke komen hierbij beide

(eken tarerkfag uit de geestenwereld op ons

gmwidjjk leven plaats grijpt, valt uut de Schrift m de hand niet wel te

Kennen. Reeds de bede die Jezus ons in h.t Onze Vsder Sf df lippen

lejgii '1 ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den Booze",

wyst hier bet pleH aÜ Jezus zelf is in de woestgn van Satan sange-

liten geworden. Van Petrus verklaarde zyn Meester nadrukkelijk : .De

Satan heeft teer begeerd u te ziften als de tarwe" ; en de apostelen wyaen

er ons in allerlei bewoordingen op, dat we den stryd met met vlassen en

blo»- met mensehen, hebben, maar met de geestelyke boosheden

de 1
•• Satan gaat nog, zoo leert ons de Schrift, ook na het

,«>tha volbrachte offer, om als een brieachende leeuw, zoekende, wien

hij zou mogen verslinden. En sis in de Openbaringen de eindcatsstrophe

-•eteekend, komt in die teekening zelfs de ontzettende voorzegging

voor ttan eenmaal nog met volle kracht zal worden losgelaten, om

eerst daarna voorgoed gebonden, en geworpen te worden in den poel des

m. En wst de goede engelen betreft leert de Schrift ons evenzoo, dat

se tot dienst bestemde geesten zyn, die uit worden gezonden om dergenen

die de «*»%*»*** beerven mflen; wees Jezus er op dat de kinderkens

de heerujkheid bezitten, dat hun engelen allen dag zien het aangezicht van

Vader die in de hemelen is; en Psulus betuigt ons dst de hemelen

sich nog steeds met de openbaring des geestelijken levens in de gemeente

bezig bonden, gelyk Jezus betuigd bad, dat se juichen in den hemel om
zondaar die bekeerd wordt Van de goede ingilsn wordt ons dan ook

Ie Aporaiypse gezegd, dst se met en onder Jezus den strüd tegen de

/e geesten doorzetten, en eens op gelg*ke wyse deel zullen nebben san

de laatste worsteling.

Reeds op zichzelf ware dan ook moetlyk aan te nemen, dat wel de

kwade engelen zoo ver reikenden invloed souden orienin , maar dat hier
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tegenover de g.N-d.. engelen werkeloos en weerloos souden staan. Bi .

••"in.i.ii of "ui baten m)i ,,,t * shüéi Mgtli ds oomal /nn

van veel dat op aarde verzondigd wordt, en volgt hieruit <lat het in de

nahtmr en de bestemming der engelen ligt, om instrumenten te zgn,

waarvan God zich hg de bestiering der dingen op aarde bedient, dan soa

aft, ook tonder nadere aanwgzing, reedt met genoegzame zekerheid

volgen, dat ook de goede engelen alt instrumenten in da hand des Heeren

zgn. W.it km. ht toen de kwade engelen op aarde mogen uitoefenen, reedt

net verhaal van Job leert ons, dat te dezen invloed nooit anders dan in

dienst van God kunnen oefenen, met zgn gedoogen, en niet dan naar zgn

Ook de leer der kwade en der goede engelen moet alzoo rechtstreeks

met de nis in verband worden gebr Ut btgkt

toch, dat ook zg beiden instrumenten zgn, door wie God zgn wil

N dit nu waar op geestelijk gebied, dan kan met de Sri

evenmin ontkend, «lat den geesten ook op atotfahjk g«

strumenteelen invloed uitoefenen. Van zoodanig» i Invloed komt in bet

Oude en Nieuwe Testament meer dan eens het verhaal voor. Denk slechts

aan den engel die de Egyptenarea sloeg, aan den

Sanherib vernietigde, en zoo ook in bet Nieuwe Testament aan de boote

geesten die vele lichamen beroerden en de zwgnen deden storten in de

zee van Genesaret. Ook bet zeggen van Jezus, dat op zgn gebed tgn Vader

hem meer dan twaalf legioenen engelen kon bijzetten, doelde op stoffelijk»-

macht die door deze geesten kon worden uitgeoef»

vast, dat buitengewone gevallen /nik eea. uitwendige actie m«

van dese geesten is uitgegaan, dan is het, op zgn zachtst genomen, alleszins

waarschijnlijk, dat dit buitengewone zgn grond vindt in bet gewone, en

aanwgzing is van zekere instrumenteele werkm. t Godsbestel

ook op stoffelgk gebied door geesten wordt gew -«als dan ook

Cherubs in de Openbaring voorkomen, alt dragers van de almachtigheid,

en alzoo van de krachten Gods.

Nu kan intosacben noch de zielkunde noch de natuurknn.l»-. langt den

eenig zuiveren weg der empirische ontleding dese inwerking der geesten

op ons geestelijk en ttoffelgk aansgn vaststellen. Dit overschrgdt net perk

van ons vermogen. Op grond der Schrift, d. i der Openbaring, kan een en

ander voor ons vaststaan, en nadat dit alzoo voor ons op grond der Open-

baring vaststaat, kan onze zielservaring grond te meer meenen te hebben,

er iets van te ontdekken, maar tot een verklaring of ontleding van dese

inwerkingen brengen we het niet Daartoe heeft men vroeger wel gepoogd

h bossen, .11 mi deelt Dtnrsti bel BpnifthM «iit ftant w.-.-r. doch <lit

ligt alles op d<- lijn der gtiichelarij. waartegen Gods VY



waarschuwt, ons hevelende om tevreden te zgn met wat ons geopenbaard

in. Hei gordijn mag van voor die mysteriën niet door ooa worden wegga»

achoven. Maar wat we wel mogen en moeten doen ia, conetateereu, dat

ook de zielkunde, en evenzoo de natuurkunde, zoodra ie zekere lagen van

onderzoek hebben afgeloopen, ook harerzijds erkennen op een mysterie te

stuiten. Als men afdaalt tot den ondergrond van het leven en van alle

aanzijn en van alle krachten, ia er ten slotte aldoor een punt, waarbij men
met zgn onderzoek niet verder voort kan, en de onmacht van zgn vor-

schenden geest te belgden heeft. E«r lkundigen en eerlijk»- natuur

anderaoukevi erkennen dan ook gulweg, dat hun onderzoek tot op zekere

diepte gaat. maar dat zoodra ze nog dieper pogen door te dringen

gewone gegevens van onze menschelgke kennis ben den steek la

Juist als men aan de diepste problemen van het leven en het aanzijn toe-

komt, kan men niet verder, en staat men voor het gordijn, dat het mysterie

dee levens verbergt De twee resultaten passen alzoo volkomen op elkan

Eenerzgds het roenltsst van het Schnftoml.r/.H-k. dat ons wyst op

borgen instrumenteele weikingen uit de geestenwereld, maar die als een

mysterie tegenover ons blijven staan; en anderzgds het resultaat van

en natuurkunde, dat ons eveneene verklaart, hoe i

zoek stuit op een mysterie, dat verder onderzoek afsnijdt.

nu vloeit vanzelf de gevolgtrekking voort, dat het middellijke

gebied van het Godsbestuur veel, veel broeder en uitgestrekt, r blijk-

zgn. dan wg ons gemeenlek voorstellen, en dat we derhalve geheel be-

zijden de waarheid gaan, zoo we deze mfstfsfajffts werking Gods ook maar

HMiigarins ondererhartnn of lager steüen dan zgn rechtatreekache werking.

Maar dan ook dat het niet aangaat de .gemeene gratie** ons te wffian

voorstellen, als ieta dat rechtatreeks toegaat , overmits integendeel ook

de gemeens gratie te letten is op den inatrumenteeJen dienst dien de

geest

e

o in bet gemeen uitoefenen, Zien we b-t Paradgs by den val.

•leze val alleen tot stand komt doordien er een werking ter verleiding

Ie geestenwereld intreedt, dan ia bet duidelijk dat de é,ti*;f van de

doorwerking van dit kwaad vanzelf moest intreden, zoodra G«*! «I. Mo-
de inwerking dier boose geesten op deze wereld inbond en beteugelde.

Tegenover den mensen in den staat der rechtheid werd, omdat hg' zooveel

sterker stond, de werking dier geesten in haar volle kracht toegelaten.

Maar nauwelijks is de menach in sgn geestelijk wezen verzwakt, zoodat

het niet anders te voorzien was, of hg' zou er opeens onder raken, of God
breidelt de werking der boose geesten, vermindert se in knuht m bn

al/o,, isweeg, dei bet innerip si niirrhjk rerderl m.-t satt rail wm sairnM

doorga. Het is God die zgn schild opheft, om den gevallen en in zyn kr..

u. m
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p breken mm*A bajes, ii nu pooi mm owwrataanlnra overmacht na
){•' boOM i;i-ist< ii\\<-r<-l<l t«- Im-<u Ihtiimii

lu <lit verband is bei alzoo man geen twgfel onderhevig, of de eerste

rttnÜBj na A bssmmm pakt Ig1 mmUm mm irereU, m ssesis»

wereld. God, bedoelende bet verderf te stuiten, stuit de bron waaruit bet

gif ons toevloeide; niet geheel, maar gedeeltelijk, Aw.t in zoover.

Satans geestelgke inwerking op ons leven niet langer ten nenenmila ver-

nietigend sou lijn <>f <ht mi plaats greep, en nog plaats grijpt, doordien

God bet tegenwicht van de werking der goede geesten versterkte, of

alleen doordien Hg de kjrachteopenbering der boose geesten belette i

soo te roeren en te bewegen, als ons finaal sou geruïneerd hebben

daarbij m het im-l.len gelaten. Beide is denkbaar, ook kan beide tey<

waar zgn geweest, en nog zgn. Maar in elk geval gaat bei met san

breidelen van de macht des verderft uitaluitend op geev

iat de irurtrumenteele dienst der engelen (100 goede als kwade)

loowel "i> L.--.-I. !i|k im ap itnff i HJt gebied Mor, dn staat •!.- vloek, ss

I wat in «lit uitzettende woord besloten ligt, evenzoo met mysti-

•Ie geestenwereld in verband, en beduidt de daad waan

God het doorgaan van de booze werking stur alleen dat ons eieU-

leven ontlast, maar ook dat ons uitwendig leven verlnht werd net

dragen van den viool

Il I i

De geestelijke eoesheaea ia de lucht.

Want wfl ImMms d«i «toSd atol tagta vImm» m blo«d.

nuuu- Uf«n d* OTfb«d—, Ucm d« sublM, tag*a d» f-

d« fMflgkt boo«*«d— la d« tobt. raan • : lt.

Onze gedachtengang was alzoo geleidelijk deze : Reed -
I >nse

Vader" Mijkt dat er op deze wereld werking uitgaat van de gevallen en-

gelen ; dit moet uit dien hoofde ook het geval zgn met de engelen die niet

vielen. Derhalve zgn deze millioenen en millioenen van geesten instru-

menten, waarvan God zich bg het bestuur van deze wereld bed

ook, dit instrumenteele gebruik van dese geesten kan zich niet bepalen

tot onze geestelijke natuur, maar moet ook het stoffelijk deel der art

ping raken; immers het stoffelijke hangt organisch m<

'

saam. Onze ziel is niet in het lichaam geschoven, gelgk ge uw Inham
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gewaad arhuift. maar de fijne eindtopje* onzer tenawen staan in n

sjiaeaaih verband met de ziel In zake de «gemeene gratie" moet mt (Mei

hoofde worden vastgesteld, dat zrj in haar uitgangspunt hierin bestaat, dat

< Jod belieft, eenerzrjds de noodlottige inwerking van de booze geesten

te stuiten of te beteugelen, zoo wat bederf als vloek, zoo wat wonde als

sffewds aangaat; en om anderzijds den weerstand van de niet gevallen

ge<>«teii BBBBn Int BOOM op BeSf blfJté t»-rmn tl «-t«rk«n

Nader bepalen kunnen we de tefse van deze inwerkingen en haar gradueel

verschil. Beker niet hit alles ligt voor ons grliuld m hal mysterie. Maar

hoe ondoordringbaar dit mysterie ook voor ons zoekend oog zij. hef Mijft

daarom niettemin vaststaan, dat een iegelijk < hristenmensch, die nog hei

/e Vader" bidt, en dis in dit heerlijk gebed nog smeekt om .verlossing

van den Booze", het feit dier inwerking erkent, en dat hij roofti in heel

/oo van den kant nar l»ooze als der goede engelen, beide op

k en op stoffelyk gebied, die inwerking bevestigd vindt Int my-

sterie te willen loochenen is deswege niets dan ..nv.rdedigbare inconse-

quent- II. t valt nu eenmaal niet tegen te spn én < liristus én

zyn apostelen, en diensvolgens ook de Nhnft. om telkens op dit in-

menteel gebruik dat (iod van deze millioenen geesten maakt, heetnvijzen.

was alzoo vóór den val, en l » -
1 kleef na den val. het is nog zoo, en

zal zoo tot den einde toe Mij op grand haat ten kan hei mei anders,

of dese instrumenteele dienst der goede en kwade engelen moet in heel

de Voorzienige zorge, en met name in de uitvoering van het genadebeeiel,

•Is een zeer gewichtige factor worden beschouwd. Ten opakhte van <l<

particuliere genade zien we dit, wat aangaat de goede engel. n. mt wat

de Schrift zegt, .dat ze uit worden gezonden om dergenen wil, die de

Taligheid beerven zullen"; en wat betreft de demonen, aan de beteekenis

van Jezus' rerzoeking voor ons* veeioaeme; Kn Int it ffientenejevesas aan

geen twyfel onderhevig, dat dit zelfde zich instrumenteel bedienen van

goede en booze geesten veel meer nog plaats grypt in de gêmmnê gratie,

die door geheel Gods Voorzienig bestel, dat tussch» -n Aan val en het laatste

oordeel in ligt, ia heengeweven. Een slotsom, waaraan dan ten (dot te nog

moet toegevoegd, dat overal (en dus ook in de gemeens gratie) waar

vloeden uit de geestenwereld werkzaam zyn. deze invloeden en inwer-

kingen voorafgaan, omdat se dieper liggen.

Gewaarschuwd dient hier alleen te worden tegen het miehrmik van deaa

openbaring der Heilige Schrift, een misbruik hierin bestaande, dat wjj

manerhen ons gerechtigd achten, om ten opzichte van deaa werkingen en

««den uit de geestenwereld nadere bepalingen, met name in toepaaaing

op ons eigen in- en uitwendig leven, te gaan geven. Dit toen ia op en top

heideneen, en niet naar ('hristeneiach. De heidenen doen dit /.» vertellen

I» een haar waarin de werking dier goede en booze geesten bestaat
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. erareten bet zich u die een te wijzen en te praecieercn. En zjj zijn er

daarom steeds op uit, om door allerlei tovermiddelen die booae geerton

te bezweren. Daarom dragen ze amnietten, talismans enz., en schrjJTen

aan zulke balakeienen of penningen zekere beschermende kracht toe. Onder

sommige volken gaan te zelfs zoover, dat se aan hun priesters de ov

toeschreven, om deze geesten op te vangen, en alzoo onschadelqk te maken.

Geheel dese averechtsche voorstelling der heidenwereld nu vloeit voort

uit deze ééne grondfout, dat se dese geesten beschouwen sla werkend*

zichzelf en op eigen gelegenheid, en niet als dienende geesten , die niets

vermogen buiten het Goddehjk bestel Zelfs de tegenwerping dat in de

tuch ook gedurig van zulke persoonlijke toepassingen sprake is, dat

Jeans persoonlijk met Satan worstelt, dat Jezus zegt boe Satan Petras

gezift heeft, dat Paulus gezegd beeft, dat Satan hem met vuisten sloeg, en

dat omgekeerd een goede engel Petrus, en later Paulus en Silas uit den

aan Christus en aan sQn

apostelen vrgstond, is deswege óns nog niet geoorl.-.M istus en

zjjn apostelen was het gordijn weggeschoven, dat voor ons oog ondoor-

• inngbaar hangt-n bl I ons gegeven is, is alleen, dat we op bet ge-

.••nis van Christus en zyn apostelen afgaande, weten dat in het algemeen

dese invloeden en werkingen uit de geestenwereld op ons in- en uitwendig

leven plaats grqpen. en dat w. B huifde legen die invloeden van

Satan en zijn krachten te bidden hebben, en om de invloeden der goede

pMsjssi "ii/. ii (i.ni mofsn ssnvospen.

Zelfs zouden we hierin nog iets verder willen gaan, en er nu

willen leggen, dat we ons nimmer mogen inbeelden, alsof dese invloeden

en inwerkingen van de geestenwereld uitsluitend persoonlijk van aard

warea EsAsfendsal UaM ssèed Ai rootati iim^.i. i'Heiligt s« èrifl m reeissi

toe, om te belgden, dat dese invloeden in de eerste plaats invloeden zijn,

die inwerken op den algemeenen fossfewrf en ds algemeene gesteldheid

der geesten. De tegenstelling tnssrhen dese inwerkingen op onsen persoon

.11 sf as tl-, in. .11. psatslssVtnl Ast psastsfi il im.i.iijk Kr Iwstseben m
de wereld waarin we verkeeren, en in de onderscheiden omgevingen waarin

we ons geplaatst zien, zekere gaastehjke machten , die men „gewoonten en

usantiên." die men de p

geest of Ie .geestelijke atmosfeer" enz. noemt, en d

in de algemeene denkbeelden, in de algemeene begripnei

hebbende vooretellingen, en daaruit weer haar weg vin.i

meen »r, in spreekwoorden, in dusgenaamde „trefwoorden

wArter), en ten leste zelfs in de rechtsbedeeling en in de wet

te saam vormt het stel van de algemeene machten, die ons leve



En ouder de» slgomwwif machten staan dan weer andere ongeziene

machten t den gang der geeeten over heel de wereld, maar slechts

bg een bepaald volk, in een enkele provincie, in een enkele «tod, of enger

in een bepaalden kring of in een enkele familie, of in een enkel

bodrj/f heoreehende / leze Igsmoono, en minder algemeens machten

zyn het, die voor loolang ie heerechen, de opinie, de geaardheid, de zien**

wg»? en «l»« denkbeelden «l«*r meeste Rietmanen bensinm. Het is />*>. . r afi

«* enkele personen, die tegen den stroom oproeien, een keer in de

algemeene opinie weten te brengen, en op die wgs aan andere invloeden

ingang verschaffen. Maar dit zyn eenlingen en het bhjven uitzonderingen.

iei origineel, maar louter

product van hun omgeving. Ze spreken niet uit eigen besef en inzi

naar als echo van het algemeene geluid. Gaat de tijdgeest om. dan gaan

ook zg om. Verplaatst ge ben in een andere geestelgke atmosfeer, dan

verandert ook hun zienswyze. Maar doorgaande blgft het hun streven, het

algemeene type van hun tij«l en hun kring te vertegenwoordigen, en hij

al N-ii stryd over meeningen en gevoelens, is ten slotte altoos hun krachtigste

argument, .dat alle menschen bet zoo zeggen", „dat iedereen het zoo be-

schouwt", en .dat het wel een wonder zou wezen, als iedereen oog-

had, en gg alleen gelgk". Zelfs op staatkundig gebied ziet ge dat In een

stad als Rotterdam heerscht een geest, die maakt dat de groote massa

der gewone mensehen steeds in de richting van één enkel blad gaat, maar

in rtrecht en 's-Gravenhage geeft een heel andere geest den toon aan.

Alzoo hlgkt hoe sterk afhankelijk een groote massa der menschen is van

den in hun I
in hun woonplaats heel-schenden geest, en het is die

„kannenende geest", dien we bedoelden, tornt we raa ..h- ilensnetJM

gesteldheid der geesten" spraken.

is het volkomen iluidelijk. dat op de vorming van die «algemeene

gesteldheid'' óók allerlei waarneembare factoren inwerken. Dat is zelfs het

geval met allerlei stoffelgke factoren, en veel meer nog met allerlei scholen

en richtingen, personen en geschriften, bladen en talschriften, gebeurte-

nissen en omstandigheden. Doch men vergist zich, zoo men waant, dat

hiermede de zaak is uitgeput, en dat deze aanwijsbare factoren ons vol-

* de oorzaak van dese gesteldheid der 'geesten verklaren. Er werkt

tor, onder en in deze aanwijsbare factoren ook een gemeenschapp< l

kracht, die voor geen verdere ontleding vatbaar is, en die moet her-

leid worden tot de gihMmriimigi inwerking op ons monarhslflr leven van

.eden uit de geestenwereld. Het apostolisch ytajgwiai, dat *u als

Christenen den strgd met hebben met messenen, die als vleesch en bloed

voor ons staan, maar ter laatste instantie den strgd hebben met de gees-

telgke boosheden in de lucht, verheft en boven allen twtffel En al kunnen

•ent hiervan geen heldere voorstelling uitwerken, toch valt hiervan wel
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maar ook een gemmnêekappttifit leren in onderling verband nebben:

we individuen, maar ook leden van een gedicht, van een familie, van een

geain, van een kring zgn. en dat er aboo onderscheid moet worden ge-

maakt tnaechcn tweeerlei punt, waarop de inwerking van de geestenwereld

kan plaats nebben, t. w. of op ona persoonlgk leven óf op dit verbande-

léven, wat men thans ook wel net sociale leven noemt Natuurlijk gevoelen

de SominaUêien hier niets voor. Zg banaan m«t andan Aan in<i

bJ aakani pereonen,
m katea geea andari BaanNaanhap aoak ten :iu«i.-r

rerbead boa, dan betwefl oaiataal Iooj as IwJeanTnnaJiMj van én» mdivi-

iluen. Maar wg Christenen, en met name, wy, als Gereformeerden, wij

stonden steeds en staan nog vierkant tegen dit in den grond Pelagiaansche

nomialistne over, en weten, dat het gemeenschappelijke er naar de idee

sein eerst is, en dat mi <iit gemeenechappehjke het ludiiUa opkomt

zgn niet eerst eenige duizenden mensehen, die pas daarna tot een geel

worden saamgevoegd, maar het geslacht is er eerst, en uit <ht geslacht

komen de enkele personen op. Zoo ook ontstaat de k nas, doordat

er eerst leker aantal geloovigen is, dat zich tot een kerk saamvoegt, maar

kerk is er eerst, en in haar worden de geloovigen geboren en weder*

geboren, en door hen komt de kerk tot openbaring. Is dit nu waar by' ons

geslacht en bg de kerk, dan moet dese zelfde grondstelling natuur

overal doorgaan, en moeten we op alle terrein erkennen, dat wel degelgk

ook het gemeenschappelijke leven, bet verband van het leven, het sociale

.:•!:.. -ut raa bh bvsn ssa de geettsswereld aai iliiiiimiaemnjiil Wedt,

om op ons in te werken.

Van de meeste personen kan men dan ook niet zeggen, dat Satan ge-

noegzaam notitie neemt, om ze persoonlijk te kastyden of te verlokken,

weet zeer wel dat verreweg de meesten met den grooten hoop mee-

loopen, /oo bet hem maar U u den stroom des levens

te druppelen, verreweg de meesten dit gif vanzelf en will .

Wat zou hij zich dan nog de moeite geven om hen persoonlijk te jagen.

Slechts enkelen zijn er, die macht in zich hebben om zelfstandig te leven,

en om deze ten onder m hreiigcn, moet hij hen persoonlijk aanvallen.

Opmerkelijk is het dan ook, dat Satan, waar eindelgk de Meere <

ijn aanval zoo persoonlijk mogelgk maakt, persoonlijker dai>

iemand die voor hem was of na hem kwam, en dat hg onder de apostelen

nergens gezegd wordt. Natbanael of Mattheus te hebben aangevallen, maar

wel Petrus en Paulus. De bede in het .Onze Vader" is dan ook in

meervoti l ons niet in refaaaHag maar verlos ons van den house,"

en juist dat meervoud strekt m.-t in de eerste plaats om zich tegen ,

soonlijke aanvechtingen te verweren, maar om af te bidden, die gemeen-

iijke bon/ - tn <>|, heel de Oiristenheid of op
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bed om geslacht uitgaan- Toegegeven kan alleen worden, dat elk uitver-

korens hem vroeg of laat ten inikpun ,it verklaart het zich

dan ook, dat menschen, die vroeger om Satan lachten, eerst na hun be-

keering ernstig met deze satanische en demonische invloeden rekenen gaan.

>i genomen zal de beteekeoia der gemeene gratie thans duidelijk

zyn de algemeene gesteldheid der geesten, tien we tusschen eeuw

on eeuw, en 100 ook tuaschen werelddeel on werelddeel, een duidelijk

verschil- De algemeene gesteldheid der geesten staat nog byster laag in

ka onder de negerstammen; staat iets hooger in het hart van Azië;

hooger weer na; nog hooger in IikIk maar is toch in alle deze

landen van verre niet te vergelykcn met de algemeene gesteldheid der

gooiton in Europa en Amerika. Al is hel tóen dat wij 'm Kut-opa over die

lgnmnono gesteldheid der geesten steen en been klagen, omdat we haar

schadelij Bf tofluat zien en ervaren, toch is het buiten kijf, dat

er wonder van genade zou plaats hebben, indien men er in slagen kon,

om het in Afrika en in Azië zóó te maken zooals bel bf ons is. Zelfs kan

men deze vergeujking nog verder voortzetten W| klss/ ns land,

maar in Frankrijk en Spanje zou bob iets lnfs geven, indien men den

algemeeneo geest daar maken kou, gelyk hg Kn in nog enger zin

kan men zeggen, dat wij tot / nze eigen kringen steen en been

klagen over de algemeene geateMli* il te geesten onder •!• < listenheid

m het gemeen, en zelfs onder de Gereformeerden in het byzonder; maar

als men aan heel ons volk dien ernstiger levenstoon kon aanbrengen

ngen heerscht. bob toefa itaVg <le zedelijke kracht van onze

natie ongemeen winnen. Zoo ziet ge dus dat Bf bf deze .algemeene ge-

steldheid der geesten" gradueel zeer aanmerkelijk verschil bestaat, en dat

ge u ook hier een thermometer kunt denken, die u aanwees, boe warm

of boe kond .üe algemeene gesteldheid was. Gy zoudt dien thermometer

dan bij bet éene volk onder het vriespunt, by het andere op bet vrie»|

zien staan, en by de overige volken zien klimmen slechts met verschil van

graad. Gelyk nu de thermometer op- en nedergaat al naar gelang de koude

ie warmte in de atmosfeer het zoo gevoelige kwik aandoet, zon

gaat onder fnenechon .die algemeene gesteldheid der geesten" op en neder

al naar gelang de geestotykff atmosferische invloeden, die op ons zoo ge-

voolig zielsleven aandringen, uit de wereld der boose geeston of uit de

wereld der goede geesten kernen, en uit die beide werelden op ons aan-

«en met meerdere of mindere kracht van intensiteit. Dit nu is in Gods

hand. Zyns ia de macht, om óf do invloeden uit do boose óf de invloeden

•Ie goede geestenwereld de overhand te laten nebben, en óók de macht,

naar het Hem benaagt, den graad van intensiteit van deze goos-
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feetyfa den zwakker of sterker ie maken. Liet Ood den geest*»)

atmoefeer uit de wereld der demonen met volle kracht en «mgehindetr-l

oh ono laten ikmnrwkosx /--• m Mm on oawoaoJ m Moom bnooooon]

intreden, en dat die achrikkeljjke dusver rad, is alleen daaraan te

danken, dat het God beliefd beeft, dien invloed in te binden, en ten deele

/••Uk dtM»r invloeden uit de wereld der goede genoten te vervangen.

rliij nu grijpt geen eenvormig bestel plaats.

Bot is niet alsoo «1 na den val, de atmosferische invloeden

boose geestenwereld, seg op tien graden boven hei vriespunt vaotootie,

om nu voorts door alle eeuwen en in alle deelen der wereld deae een

ooomombi pooofclfEnj sjbutsjVor t. moh Iseetsefeeu Neon, do peeooalu>'

atmosfeer, die, dank zij de gemeene gratie, ontstaat, doorloopt evenals de

thermometer van het natuurlijk leven allerlei graden. Toen de sondvloed

intrad was dexe atmosfeer op het dienst gezonken, in de dagen

faroeatfto klom zij zeer hoog. Niet dat hu-mi willekeur zou heersenen, als

speelde God met ons menschehjk aanzijn. Integendeel, er lo dies

een vast bestel. God heeft er niets mede voor. Telkens la. ie atmos-

feer dalen of klimmen naar die geestelijke atmosfeer zjjn moet, om de

historie der wereld, in ai haar verwikkelingen, zulk een verloop te laten

hebben, als dit in zgn Raad voorzien ia. De einduitkomst bujft doel, en

naar dit doel schikt Hij do mulilelen, en het hoofdmiddel biet l de

regeling van de geestehjke atmosfeer, waarin ons leven zal worden door-

leefd. En dan is het steeds God de Heere, die door de verhouding hissrhen

de koude die uit de demonenwereld komt en de warmte die ons uit de

wereld der goede engelen tegenademt, in de door hem gewilde verhouding

te zetten, zgn Raad Maar hoe laag dientengevolge de geestelijke

atmosfeer ook dale, zoolang die atmosfeer niet op en onder het vrie>i

komt, is er altoos nog gemeene gratie werkzaam. Thans werkt die gemeene

gratie wel terdege ook nog in In m Afrika en onder de Chineezen,

al is net ook, dat deze gemeene gr» veel sterker openbaart in de

Christenlanden. Voorzoover dan ook in de Christenlanden de aJgemeene

Christelgke denkbeelden vat kregen op de onbekeerde en ongeloovige

massa, is bet uitsluitend aan den boogen stand dier gemeene g

gelukkig verschijnsel is toe te echrijx dien, gehjk thans, die invloed

der Christehjke denkbeelden weer daalt, is dit alleen te verklaren uit een

zich longtosm terugtrekken dier gemeene gratie, die dan wel niet weggaat,

maar zeer merkbaar afneemt in graad van intensiteit

Wat de Heilige Schrift .de buitenste duisternis'' noemt, waar .weening

zal zjjn en knersing der tanden", is niets anders dan de toestand, die dan

intreedt, als de geestehjke atmosfeer geheel op het vriespunt daalt
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zelf» daaronder gaat. Dan h--u.lt sik wmrkmg der gmncimri gratie op. De
aoo dezer mstia git dan • dichte nevelen, dat geen enkele

van baar stralen hier kan •!».rl>reken, om bet l- ven meer te koestereo en
te bewaren voor dood en veni- ons verdiende loon voor

ons rebeUeeren tegen den levenden God rijn geweest Straf, ja, maar een

straf <li- in niets anders sou bestaan nebooi tosch gevolg

van onsen afval en opstand over ons gekomen ware. De sonde is een

ng van het hart voor de atmosfeer der boose geestenwereld en

een toesluiten van nat hart v.x.r .1.' u'.^-«lr fsostewworesi W.-liiu. had (i-nl

laten begaan, zoodat all. ng der goede geestenwereld ware af-

gesneden gebleven en de boose geestenwereld ongehinderd en met volle

intensiteit op ons had kunnen inwerken, zoo ware de hel de algemeene

toestand Inar op snrde geworden. En dat .in „iet alzoo intrad, is alleen

daaraan te dank- /jjn „gemeene gratie" tusschenbeiil

s de boose macht inl 1. sa. rechts weer goede invloeden deed uitgaan,

en op die w$s ons gemengd leven m /i ilh-nde graden van zede*

hjke gesteldheid deed opkomen. De zon blijft daarbij symbool, gelijk ze

opgaat over boozen en goeden, d. i. in het gemeen. Waar de zon doorbn

onU en, waar de zon schuil gaat, komt vanself de dood. Alle leven

versterft alsdan. Een doodswade glijdt over heel de natuur. Kn kwam
ooomzs l het moment dat op zekere plek van de aarde de zon nooit meer
doorbrak, zon zou hier de .buitenste duist. -rn - heersenen in het volstrekte

•Is. Is het zoo nu in de zichtbare wereld met de zon, die aan

dan horisou staat, niet anders is het met de zon der gemeene gratie. Ook

waar dese doorbreekt ontkiemt het leven weer. Nog armelijk in wat men
goestaUjk dan ons Groenland of Nova Zembla zou kunnen noemen, rgker

waar dese zon, ruimer en milder haar stralen uitzendt, en bet rgkst waar

de zon der preebtigheid 'I.H.r II w..lk.n br.-.-kt Maar «n.k SSSf saldi h.-t.

dat waar dese zon der gemeene gratie onzes Gods schuilen gaai. bet leven

verslapt en verarmt, stroef en stram wordt, om ten alotte niets dan net

beeld van den geestelijken dood te vertonnen t wsnmszl zoover,

dat dese zon zich geheel terugtrekt, en geen enkele straal van haar kost*

baren gloed meer door bet zwerk breekt, dan zal ook voor een iegehjk,

die in zulk een kring bevangen w, niets dan de dood overbleven, de een*

wige dood, die juist daarin bestaat, dat de hcerschappg van de boose

geestenwereld er volstrekt zal z$n.
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i IV.

Ito openbaring raa Gods toorn.

Waal d« loom God» wordt gMfOBOMrd tui dos

o»«r all* godd>looMi«id on oafmeitUaaald dor

w dM dl WMriMld la OMjma»Mg»«d ta

Op wat wys de iulunding van der boezen geesten invloed en m\

op om menThen tot stand komt, is, met de Schrift voor ons, niet da:

dezen algemeenen sin uit te maken, «lat zij als om» geest tot geest 6e-

heerêckt worden. Al wordt toch ook gesproken van „oreren banden" waar-

mede de demonen gebonden /yn. niemand zal dit in eigenUjken

staan. Een onlichamelijke demon ka; i metalen boeien gekluisterd

worden. Dat .gieren ba stoei uit dien hoofde verstaan worden als

zinspreukige uitdrukking, om te kennen te geven dat zy even machteloos

ui hun gtsfaaalkt banden zyn, als een gevangene die geketend in zyn

kerkerhol nederligt Zoowel uit Job, wat aangaat de demonen, al»

Psalm 108, en elders, wat betreft de goede engelen, ontvangen we dan

ook geen anderen indruk dan dat God de geestenwereld bebeerscht, zooals

een krachtige persoonlijkheid onder mensehen het zyn omgeving doet

geesten is uitwendig geweld vanzelf uitgesloten. De dwang hun aangedaan

kan niet anders dan op hun geestelijk wezen worden aangebracht ; en al

is ons nu niet nader geopenbaard hoe dit toegaat, toch kennen we van

gelyksoortigen geestebjken dwang voorbeelden te over onder menschen.

urlijk .oehoorsamm" de demonen niet, d. w. z ze onderwerpen zich

niet gewilUglyk san het gezag des Hoeren. Niet op ben, maar alleen op

de goede engelen, is toepasselijk het : „< Jij. krachtige belden, die zyn woord

doet, gehoorzamende de stem zyns woords, gy zyne dienaren, die zijn wel-

behagen doet". Dat willige gehoorzamen, waarbg eigen wil verzaak

om zich san Gods wil te onderwerpen, is den bonzen geesten ten eenen»

male vreemd. Zy zyn en blyven in volstrekten zin vyanden Gods, steeds

tegen God rebelleerende, en elk oogenhlik gereed en geneigd, om zich

roet alle kracht en macht tegen God te verzetten. Als ze nu nochtans

doen wat God wil dat ze doen, dan gaat <ht uut vrijwillig, maar dan moet

aan hun geestelyk wezen geweld worden aangedaan; een geweld, «lat ban

wilskracht verlamt, en hun vermogen om zich te verletten breekt

hebben hier alzoo te doen met soortgelijke macht als onder menschen zoo

• ns door een sterke persoonhjkheid over een zwak karakter w
geoefend ; of ook als voorkomt bij misbruikmsking van bet gezag waarmee
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de één over den ander bekleed is; of liever nog met een geestelijk geweld

sooals door personen aan personen wordt aangedaan, doordien de één den

ander biologeert, of ook hypnotiseert Gelukt het aan zulke bebeerschte

personen, om later aan desen wil- en bewustzgnverkrachtenden invloed

•men, dan erkennen zulke slachtoffers zélve: „Hg bad rag geheel

«jn macht Ik stond als verlamd, ontzenuwd en willoos voor hem Hij

i doen wat hij wilde. En dat alles tegen mijn zin en bedoelen."

hier aizoo sprake van dat algemeene geestelgk verschgnsel. dat

men inspiratie kan noemen, d. w. z. van het indringen van den éénen geest

len anderen, om bem te onderwerpen aan zijn wil. W| <li

lichaam zijn, weten zeer goed wat het is, als bg twist of krakeel, ten

slotte de één den ander bij de keel grijpt ter aarde doet nederploffen, en

zoo aan zich onderwerpt dat hij geen vin verroeren kan. Dat gebeurt dan

mei de hemden , omdat men h« 4 lichamelijke handtastelyk moet aangrijpen.

Maar soortelijk aangrfpefl gasthssdl H <*.k l»ij «I.- Bjsessen, maar «lan af

geestelgke wijze. Ook geestelijk zijn ev BsMelei van aangrijping, die zoo

uen gaan, dat ze den aangevallen geest geheel ontwapenen en tot

slaaf maken | klaarst aan „de bezetenen** in Jeans' dagen.

De personen die de Schrift besetenen noemt waren in hun geest aange-

grepen door boon pseatem I >••/•• ossnonen hadden Mk aU psjsjlsJd m
hun geest, en de beschikking over geheel de instrumenteering van hun ziel

aan zich getrokken. Zelfs spraken de demonen in en door die bezetenen,

zoodat als straks de bezetene weer een oogenblgk vrg was, en zelf sprak,

het onderscheid hoorbaar uitkwam I'it denzelfden mond kwam de ééne

maal het zeggen keg ik m.-t u te doen, zijt gg gekomen om mg te

pgnigen?" en straks: „Heere. verlos m Het eerste riep dsn natuurlijk

de booze geest het tweede dis door dien hooien geest bezeten

was. Op alle manier liggen de analogieën hier dus voor het grijpen, en al

uen wij de wgse waarop al zulks plaats grgpt niet nader ontleden,

dat de ééne geest rechtstreeks in het wezen en in bet leven van een

anderen geest kan ingrepen, is duidelgk. Zelfs ziet ge dit bg de besetenen

op tweeërlei manier. De demon grgpt in de ziel van den bezetene in, en

wtrak» grijpt .h-zus den demon aan. SB werpl Mal uit den bSBSSSM uit

1 «od de Vader der geesten, zoodat alle sjeest zgn leven, zgn aard.

zgn krachten en vermogens alleen aan God te danken beeft dan behoeft

het geen nader bewgs, dat ook God zelf, en dan op veel

wyze, rechtstreeks in het wezen en in bet leven van eiken

geest kan ingrgpen, en bon snik een geeoteltfk geweld kan andoen, waar-

door zg, hoe onwillig en rebeUeerend ook, toch genoodzaakt worden om
te doen wat God wil, en in geen ding verder kunnen gaan, dan God toe-

Igk bad Satan sterk geprikkelden lust om ook Jobs leven aan

te testen; maar God liet het niet toe, en toen kon Satan niet Even
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mur toen Jams voor bem bad, en op dat gebed de Vader ingreep, werd

SeUn machteloos gemaakt, zoodat hg wel vér ging, meer niet ion

geen, dei Petra* geheel bezweek Kr is hij de demonen en duivelen dne

geen epreke ven een eodeljjk gehoorzamen. Dei kunnen ie niet Ze

voletrekt alecht en in der eenwigheid nimmer meer tot bei vrijwillig

brengen ven Godi wil bekwaam. En dei ie toon gehoorzamen, en ben

booze inwerking stuiten, weer God die niet langer toelaat, ie elzoo hun

zgds geen actieve wilsdaad, maar het zwichten voor een aeiêteljfk geweld
dat Ood hun aandoet.

De oorsprong der „gemeene gratie" ligt dus wel ter dege in een n

etreekache daad Go»l net, die, door zulk een geeetelqTr geweld aan

de demonen een te doen, te weeg brengt, dat de onheilige inwerking

uit de wereld d»r duivelen op ons geslacht en op onze personen inw.

zekere grens niet overschrij m w.1 in het oog te vatten* ie een

zaak van net hoogste ge*
|

de particuliere, d. i. zaligmakende genade

bestizt dit daarin, dat een mondiir zoo bet kwaad uit den wortel van

zgn eigen weien opkwame, en m.t uit Satan in Mal invloeide, ten eenen-

male onredbaar, en onvatbaar voor verlossing zou zyn. Het absoluut slechte

kan alleen verdoemd worden. Terecht te brengen ie het niet meer. Ver*

keerde dus de mensen nu reeds in dezen ontzettenden toestand, dan zou

er van verlossing geen sprake hebben kunnen zjjn. En dat er nochtans

van verlossing niet alleen sprake is, maar dat duizenden en duizenden , je

inillioenen en mflJaoonon reeds gered zjjn, en nu juichen voor den troon,

is alleen daaraan te danken, dat het kwaad in hen wel diep wee inge-

drongen, maar toch altoos ztfn wortel m» t m hen nerven, maar in Satan had.

Maar soortgelijk gewicht nu heeft <lit I *>r de «gemeene gnu

Stond bet toch alzoo, de zondaar absoluut slecht was in on uit /u hzelven,

dan nou de gemeene gratie geen andere uitwerking kunnen nebben, dan

dat de sondeer belet werd kwaad te doen, of ook belet werd het kwaad

wooeer te drijven als zijn booze aard dit wilde. Maar nooit zou

sprake kunnen zyn van een .1

sondeer in zijn onbekeerden staat volbracht werd. Uit kwaad dat ge tempert

of inbindt, kan nooit anders dan kwaad komen. Houdt ge iets dat geheel

kwaad is, in, dan geschiedt er niets; en bindt ge het slechts ten deele in,

dan komt er uit <lie overblijvende deelen niets dan kwaad voort Maar

heel anders komt het natuurUjk te staan, zoo de zondaar niet kwaad uit

en in zichzelf is, maar ten kwade geïnspireerd is door een macht buiten

hem. Nader zal ons blijken, dat hiermede niet alles gesegd is, en

kwaad voor een deel ook wel terdege in den sondeer selven post val
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echter voorshands buiten rekening latende, ie bei om duidelijk, dat

kwaad in dan raensch moet toenemen, als hjj sterker ten kwade door

Satan geïnspireerd wordt, en in hem moet afnemen, als die booze inspiratie

twakker wordt. Strekt uu het geestelijk geweld, waarmee God de duivelen

•om houdt, juist daartoe, dat hun boose inspiratie niet met volle kracht

op ons geslacht, en op de personen in dat geslacht, uitga, dan volgt hier-

vanzelf dat, dank zg dese daad Gods, het kwaad, dat in den mensen

woelt, een minder heftig karakter aanneemt

Natuurlijk uit het middenpssn van ons zielsleven is dese boose inspiratie

•len sondaar nooit weg te denken, en zijn hart blijf: uuidenjk

tegen God staan; en wel verre van tot geloof te komen, volhardt hij in

s$n ongeloof. Maar in ons zielsleven is niet alleen dat diepliggend midden-

punt, waar 61 bet geloof óf het ongeloof uitkomt, maar iu ons zielsleven

is om dat middenpunt ook een bre« k fa uu ia boose inspiratie

sterk, dan straalt ze uit bet middenpunt zoo km t. dat ze tot aan

den buitensten omtrek doordringt, ei <lan kan er zelfs van de zwakste

ii sprake meer zijn. Maar bindt <b>d de macht

der duivelen in. zoodat hun inspiratie op de helft van haar sterkte daalt,

dan straalt ze ook maar met halve kracht naar den omtrek uit : en in dit

geval nu wordt ze aan den buitensten omtrek zóó zwak, dat ze onwaar-

neembaar wordt, en dat uit 's mensenen aard daden voortkomen, die de

toets der burgerlijke gerechtigheid doorstaan kunm-u. »>k al moet steeds

beleden, dat n nimmer geheel gaaf, en dus nooit in absoluten sin goed

'••• ll-t anders zoo onverklaarbaar feit, dat mt onze bedorven natuur

toch in burgerlijken zin gerechte dingen voortkomen, vindt hierin alzoo

zjjn volledige verklaring; en wat we in een vroeger opstel door net beeld

van bet zeilend schip en door het beeld van de gierpond nebben toege»

udt thans ook rijn onledende toelichting In dit vroeger opstel

moesten we ons vergenoegen met toelichtende beeldspraak, omdat toen

de inwerking «Ier demonen Mg met aan &S onle was Thans, uu Wl .wik

gewichtig punt nebben afgehandeld, is het inzicht m .In stuk der

burgeru)ke gerechtigheid, ook toneer beeldspraak, klaar en helder geworden.

schrift leert ons zoo stellig mogeujk dat onze val en de veidoireiiaeéd

onze natuur niet op zichzelf ontstond, maar opkwam in verband met

en als gevolg van een inwerking uit de geestenwereld. En ook leert de

Heilige Schrift ons, dat het rapport tneeehen ons leven op aarde en die

boose geestenwereld nog st.-.sU reerlduuit, ei nJ voortduren M • •.. dat

laatste oogenblik, als dnAnnJfc Satan en zyn macht geweipen aal worden

len poel des vuors. Doch dan volgt hieruit ook, dat dezelfde Satan

evenzoo in het mlimingiwirl, dat Chriatu* volbracht, moest optreden.
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eu dat hg ouk nu nog steeds op de verlosten des Heeren sulk een

werking beoogt, dat zg dagehjks te bidden hebben: Verte* ons «on den

boom. En is dit zoo, dan ktm er ook niet aan getwijfeld worden, of we

hebben evenzoo bij de terneene gratie" met deielfde inwerking van Satan

te rekenen. Ge moet dus feil gaan, 100 ge u h|j uw verklaring van de

gemeen ei gratie" tot ons sardsch, menschelgk leven bepa- tan eerst

kan uw inzicht m het wesen en de werking der gemeens gratie"

lulden! worden, soo ge het aanvangspunt der gemeene gratie daar si

waar het aanvangspunt van ons todeffllr bederf ligt, d. i. niet in den

mw*h. maar in Satan; niet op aarde, maar in de geestenwereld. Alle

gemeene gratie, die i hel aanvang- u ten slotte toch

doelloos binken. Pleisteren belpl uu t, als de muur afkalkt tengevolge van

een lek dat uit het dak komt. Om die afkalking te stuiten, moet ge naar

bet dak toe, om dat lek te stoppen. En soo sou het ook hier niet baten,

•Ie gemeene gratie" al het uitbreken van het kwaad in ons hart etnil

Ook hier komt de lek van boven, uit de demonenwereld, en daarom moest

God in die demonenwereld ingrijpen, zou stuiting van het kwaad op aarde

mogelijk i

lut/clfde nu geldt ook van den vloek. De verdorring van het Paradge

tot een wildernis met doornen en distelen, is geen uitwendig, werktuigeujk

aangebrachte straf, maar een organisch gevolg van het bederf in het

geestelijke. Ten deele ziet ge dit nóg aan den mensen. Ver tagt

alleen aan het hart, maar doet ook bet aangelicht verval i-

lgden sloopt het lichaam. Van doodsangst is meer dan een in één nacht

grijs geworden. En er zgn ongelukkigen geweest, die door een lgden der

ziel zoo ontzettend worden aangegrepen, dst hun gezondheid en hun levens*

kracht nooit meer hersteld werd. Er zijn er van ten grave gedaald. Zelfs

sommige krankzinnigen is deze werking van de ziel op tam

Hchriklyk. En dit gaat dan niet zóó toe, dat er bg bet ziel*

tuigelgk een ander lgden bykomt. maar dit lichamelijk lgden is dan organisch

dooi bel zielclijdi'ii rerooTseeJd Zoo na ook is hel bier I l«t moBtohehik

hart is de geestelijke kern van heel deze wereld, en heel die wereld staat

met den mensen en zgn menschelgk bestaan in organisch verband. Omdat
God zóó den mensen wilde scheppen, zoo volgde hieruit vanzelf

ook aldus de wereld moest scheppen. In den mensen lag de bepaling hoe

de wereld zgn moest, om op den mensen te zgn aangelegd, en aan den

mensen .aan te passen." Krachtens dit organisch verband nu gaat de w.

met den mensen op en neer. Blinkt «Ie mensen in zgn oorspronkel

gerechtigheid, dan bloeit op aarde het Paradijs. Verwelkt de men»

!

zonde, dan verwelkt het aandruk onder den vloek. En ook, zal eens de



i»i "iiMiMiiüwj \ \s mm ma

sjenseh m rouV In •. thikheid opbloeien, dan ui ook die wereld blinken

•len vollen glans Mr m.ij.-t.it Altoos naar den regel, dat mensen
en wereld lotgemeen zijn I »it nu il alleen daaruit te verklaren.

de diepste oorzaak, die 's messenen staat en toestand bepaalt, tegelijk

de diepste oorzaak is waardoor de staat en toestand van de wereld

bepaald wordt. Ligt alzoo het uitgangspunt voor de bepaling van onzen

geestehjken toestand in de geestenwereld, dan moet Mi uit dieselfde

geestenwereld de kracht komen, <lie de omwenteling van de wereld om
haar spil. naar rechts of naar links bepaalt Dit nu geeft drie mogelijk

•n. De eerste is, dat het geestelijke ganscheljjk verdonkerd w.

en dan verdonk. -rt ricfe Mi slotte ook het uitwendige leven tot .de

buitenste duisternis", en ontstaat de hel. De tweede is, dat bet geeste-

opklaart, en dan klaart ook het uitwendige op met

booge glansen, waardoor In t m plaats van de hel een hemelsch leven

• derde is, dat het geestelijke slechts ten deele verdonkerd

'•n dan blijft ook in Int uitwendige een schennrlnht «loot- m
i • .n t staat die gemengde toestem I. <li* n wij thans op

aarde om ons zien, een toestand van vloek, maar getemperd dooi

gemeene gratie. Zonder gemeene gratie zou aanstonds na den val het

Paradijs in m In-I veranderd /ijn Nu <lank zij de gemeene gratie, is dat

belsche nog uitgesteld, breekt dit helsche nog in. 4 OOST, en zal dit hel-

sehe eerst dan uitbreken, als aan het einde deser bedeeling de gemeene

gratie zich voor altoos terug I »-»k de schroef nu. als we ons

eens zoo plastisch mogen uitdrukken, die verdraaid moet worden, om In -t

mei <>f half hel • n half hemel te doen zyn. ligt in de geesten»

wereld. Die schroef nu stond oorspronkelijk op het woord 1'aradgs".

schroef komt eens voor de verlorene op het woord -hel" te staan.

Maar sinds den val en tot op den oordeelsdsg staat die schroef op: .ge-

tenij w. z. ze is zóó gesehoven, dat we thans een toestand op

aarde doorleven, die OM M een.- maal M rrMSsfMSI BMtfltJMM en wolk

breuken en aardbevingen en vuurspuwingeo en overstroomingen vertoont;

maar ook MD SndSff maal ons m pMtoÉMJ SBbenkt van M heerlijkste

urtafereelen, van een wereld die u «I

een ton. die n t en zacht koestert met haar stralen. Gods Voor

lienifheid is alzoo al den dag en al dm nacht allereerst daarin heer:

er om werking Gods op de geestenwereld uitgaat, die én door geeste

luk geweld de doom uispirsM nm Satan op ons sjsjImbI m mm dsmmm
t«ert, maar voorts ook evenzoo daarin, dat er eene, daarmee evemujdig

loopende. werking van God op sV* krachten van de geestenwereld uitgaat,

•lm algemeenen toestand hier op sarde bepalen, om werking die dm
vloek met opheft, maar bepei
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Om dit recht te verstaan moet ge rekenen met dm loom Gods. I
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waardiging of bitterheid, inaar een gestadige werking van zyn heiligheid.

.De toorn Gods," zegt de apoetel, .wordt geopenbaard van den hemel over

alle goddeloosheid," Er kan geen zonde zgn in de geestenwereld of

aarde, of op hetzelfde oogsnblik waakt in God tegen die tonde de toorn

op, en houdt aan zoolang die zonde bestaat Als wg van iets gruwelgks

hooren, toornt ons hart er een oogenblik tegen; maar straks ontvangen

we weer andere indrukken, en die aandoening van toom verdwijnt

onze ziel. Haar by God houdt die toorn aan en is niet weg te nemen,

tenzy de zonde zelve weggenomen wordt Van dat deel des aardrgks waar

de zonde eeuwiglyk stand zal houden, d. i. van het Ier demonen

en der onbekeerd stervende menschep gaat die toorn dus nimmer weg, en

de hel is niet anders dan een toestand, die bestendig onder de volle

straling van dien toorn ligt Op het Parsdgs rustte Gods welbehagen,

toen Hg zag dat het goed was. Maar zóó trad de zonde n I de

toorn Gods rustte ook op onze sarde, en die toorn U p rastel

eens de nieuwe sarde komt waarin geen zonde meer zijn zal. Al i>

dan ook dat „gemeene gratie" dien toorn tempert tori iner

toe, dat er een neutraal terrein op aarde zgn zou, waarop soefi de toorn

noch de genade rustte. .God is nooit neutraal" is ook hier van toepassing.

k, wat toestand ge u ook denken wilt. <li« toestand is altoos

het resultaat óf van den toorn Gods óf van zgn intredende genade. Doch

ii juist is nu de particuliere genade en de gemeene gratie on

scheiden, dat waar de particuliere genade intreedt, de toorn ganse) i

wgkt om niets dan genade te doen heersenen, zoodat geen kind van <

meer straf Ujdt en alleen de kastgding als een zoon ondergaat; maar dat

op bet terrein der gemeene gratie juist altoos de toorn onder alles en

door alles beenspeelt en de gemeene gratie dien toom niet opheft) maar

slechts verzacht en stilt in de iiitwsiaing, Dat die stilling van «!•

Gods door de gemeene gratie mogelgk i*. raadt /ijn verklaring

in de particuliere genade, en kan hier niet verder besproken worden. I

gaat alles om den Christus. Maar bet feit zelf moet scherp is hel oog

gevat Zoo min de gemeene gratie op geestolyk gebied het zonde-gif

ooit uit het middenpunt van ons rielsbestasn wegneemt evenmin kan

de gemeene gratie hier op sarde oost in het centrum van ons aan

waarachtig geluk aanbrengen. Wie niet ten leven bekeerd zgn

kinderen des toorns; en boe boog ook in deze eeuw de stand van onze

m. ii- )i. hik- ootwittebng bbu boren sjag aten bsnoefl stouts dng stn

dag in de nieuwsbladen te lezen, wat ze ons omtrent de woelingen en

worstelingen in het leven der valken melden, om terstond in te zien, dat

de beroering in de wateren dss levens niet ophoudt Ze kunnen
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rust komen. Kn dat ie ge«n rust vinden twwiw, in ui t*luitend omdat

Ij tooni niet aflaat. l»e ^roddeloosen hebben geenen vrede." De trilling

van Gods toorn gaat door. Zelfs de geloovigen, zoolang se nog in dit l.ven

zyn, ondervinden dit, wel niet in hun persoonlijk leven, maar dan toch

lat sociale leven dat se nog met de wereld gemeen hebben, en dos

ook in de oonscientie, soo dikwyls se weer rot bun geestelijk leven in het

leven dst wereid tenuariijdeu.

Maar wel wordt die toorn Gods uit genade voor een deel ingehouden,

dat hij niet te srhrikkelyk tegen ons uitbreke ; en het is juist Gods Voor-

bestel, die dese inhouding van zijn toorn afwisselend regelt

namelqk in dien zin, dat de toom Gods de ééne maal sterker

doorbreekt als pestilentie en oorlog de roflnn verschrikt, of srhrikk

ïheil naar alle zyden verwoest Maar ook een ander maal slechts

swak nathlt. als er perioden aanbreken van voorspoed en betrekkehjk

geluk. Een afwisseling die eveneens op het onderscheid van volken, ge-

liten en personen doelt, utieUjfc is, dat de toorn Gods

volstrekt niet gelijkvormig over allen gaat, maar zich op zeer onderscheiden

wyze en met sterk verschil van graad in aller leven openbaart

De tweede natuur.

Ia4Ua ik dalem* do». dat Ik aiat wU. aoo do* Ik no

fofoilfl alat m—r, m—r da sond*. dl* In mö wooat.

Boa T : flO

Gods Voorzienig bestel brengt derhalve de eerste werking der

gratie" tot Stand, «oor in de geestenwereld dl onlnilige geesten N hr.i.l.l.n.

en de heilige geesten te wapenen met meerder macht, beide ons ten goede.

Maar al moest uit dien hoofde op de demonen en de goede angilsn worden

teruggegaan, toch bepaalt zich de werking der gemeene gratie niet tot die

geestenwereld, haar inwerking grypt óók u i btstrooki by ons menschen

plaats. We ondergaan wel invloeden van de geestenwereld, maar sjjn

daarom in het minst geen msrhines of blinde werktuigen, die naar goed

iaar kwaad overhellen, al naar gelang de goede of de kwade glesten

ons her* en derwaarts bewegen. Integendeel, we hebben een eigen salf*

atandig bestaan, waarop die invloeden uit de engelenwereld wel inwerken.

/e eigen daad te vernietigen Zalven hujven wy de sedeluk

verant woordehjke personen. Iets waarop ts meer nadruk dient gelegd, over*
n. t»
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mits er ook onder de Christenen tgn, die hel t andere voorstellen,

en in hun hert weinig endere tien, den een veld, waarop de demonen en

de engelen elkander slag leveren. Ze erkennen dan wel, dat te in tonde

vielen, maar dit brengt hen niet tot schuldbesef en tot verootmoediging

Of wat konden zg er tegen doen, als de demonen goedvonden hun hart

uit te kiezen, als het terrein waarop te hun boote macht wilden open*

baren? De demonen hebben hun hart daartoe geen verlof gevraagd, en

tg nebben er den demonen geen verlof toe gegeven. De ba
hert eenvoudig binnengedrongen, en heeft er zijn boos stok uitgevt»

en natuurlijk tegenover too machtig weten als de dnivel, stonden

machteloos. Op die man: alt de selfverantwoor

Er blijft dan niets over dan een trechter, waarin 6f de demonen mm
kwaad, óf de goede engelen hun goed overgieten. Een zelfstandig ziels*

hestsin is er dan niet meer.

Bet is daarom noodig, dat we thans, na de werking der gemeen

door de oseefsmuweW te hebben toegelicht, ook bet vereisent. lieht I

vallen op die tweede werking der gemeene gratie, die rechtstreeks in ons

menschelijk leven plaats grijp' m üfl riek vastknoopt aan wat men met

een verouderde uitdrukking noemt „de hebb.

taling van b< iscbe woord nabilu*. Onze natuur is namelgk zoo door

God geschapen, dat hetgeen we doen of ondergaan, zekeren plooi, zekeren

indruk by ons achterlaat ; dat we door dien indruk ons aan het doen of

ondergaan van too iets gewennen ; en dat door dit gewennen, onze natuur

mee gaat werken. Neem b. v. het eenvoudige voorbeeld van het trappen

klimmen en trappen afloopen. Een kind dat pas hiermee begii gen

zulk een trap als tegen een berg op, en schuifelt met moeite twee a i

trappen op en at En too ook een neger uit h«t hart van Afrika, die nt

een huis met een trap gezien beeft, weet niet wat hem overkomt, al-

opeens tolk een trap op moet, en duizelt als hg van boven weer

af naar beneden gaat Maar klimt men meermalen op en af, dan gewent

oog, hand en voet van lieverlee dusdanig aan dat klimmen en afloopen,

.!;iT aHai m afl| SI Mh naar /. 1 .lat all. llMIHJI *f bij w.irvalt. ,.,i «lat

nu voortaan onze natuur, ook tonder opzettelijk nadenken onzerzgds, zoo

meewerkt, dat een jongen van tien, twaalf jaar, diezelfde trap, al is tg

nog too hoog, opvliegt en er langs neérschuift, tonder aan gevaar te

denken. Hg rekent ajat meer uit waar hg zijn voet moet zetten, noch

boe boog hij zijn voet moet optrekken, om de volgende trede te ba

Al dat wondere werk van opheffen, van hoog genoeg <

zetten van zgn voet en dat opbuigen en intrekken van zgn lichaam, gaat

dan vanzelf, en dat zonder inspanning en tonder moeite, men mag zeggen

tonder dat hij ooit mist. En too nu is het met alles, wat tot de gewone

bezigheden van ons leven behoort Wat is leien niet een gecompliceerd
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werk, wat is schrijven niet «en ingewikkelde arbeid. Eerst zwoegt ge er

onder. Maar gaandeweg gaat het vlotter en vlugger. En niet lang meer,

of ge bereikt het hoogs standpunt, dat uw oogen over het blad vliegen

en de gedachten grqpen, zonder meer op de letters te letten, en zoo ook

dat ge stelt en schrgft en krabbelt, zonder dat de vraag, hoe ge deze en

hoe ge die letter moet zetten, meer in u opkomt Het is of uw oog vanzelf

leest en uw hand vanzelf schrijft. *Eu ook dit is niets dan de vrucht van

inwonnen, van aanwennen, van veel doen, en het eind is, dat net als in

mtimr wordt opgenomen, zoodat het brjna machinaal in u toegaat Bet

spreekwoord zegt dan ook, dat zoo iets ons tot een tweede natuu,

O]' weede natuur" nu kan met genoeg de aandacht worden ge*

vestigd. Het is metterdaad iets wonderbaars, zoo als dat aanwennen, die

gewoonte, die bebtwlgkheed, *\u- rwoedc natuur, "f hoe ge het aoemsa
allengs als een macht in i opiioodl Zeul in uw slaap kan die kracht

werken. mensehen die alle morgens, precies op hetzelfde uur «-f

halfuur wakker worden, en die men nooit heeft te roepen. Wat is dat uu

wat ben mol hun bewust ik. Dat kan wel door den slaap

hoen op het wakker worden werken, b v. als iemand 's morgens vroeg

reis moet, en hij neemt zich voor om te vier uur op te staan, dan kan

de geest van het eigen ik. dooi <!en slaap heen, zoo krachtig en zoo precies

werken, dat hij op den kop af om fier uur wakker l I»Ü allen

is dit zoo, maar er /.iji iit vast kunnen. Doch dit heeft met het

eerste wakker worden op een vast uur. tien oenen dag voor en den anderen

na, nieU te mak- -<>ch die gewoon is, eiken morgen op een vast uur

wakker te worden, denkt daarop ten leste gansch niet meer, maar gaat

zorgeloos aluimeren. Zyn bewust ik beeft er vaak geen oogenblik aan ge-

uu wakker? Niet zijn ik. niet zijn omgeving, niet iets buiten bom, on dus

moet het wel *V" natuur zjjn Bdoeti mol /.yn gewone menschelgke natuur

•'t gemeen. Dan toch moest Ulo monochen zoo wezen. Het is

alzoo iets opeeiaals in zyn natuur Iets dat eerst ook in /.yn natuur niet

was, maar er al* vrucht van gewoonte in bezonken is. Maar hoe ook

hem gekomen, ten slotte is het toch oen wesenbjke macht in xyn nat

geworden, een macht zoo sterk, dat te in staat is, den slaperigsten man
op dat bepaalde uur wakker te maken. Soortgelijke voorbeelden nn zouden

we in het eindeloos» kunnen vermenigvuldigen, maar alle breode opsom*

ming kan hier mt Myven. daar do lezer se uit eigen loven kan aanvullen.

Men weet hoe moeilijk het is iemand iets af la koran. Welnu, is aleeroq
-iets anders dan die tot macht geworden hehhenjhheid in onze nat

er weer uitkrijgen. En omgekeerd kan men zeggen, dat alle leven, alle op-
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voeding, alle vorming van geest en karakter, ja. zich aanwennen

van de hanteering van gereedschappen of instrumenten, al ware het slechte

ran een breinaald, en zelfs hei neb aanwennen van goede en gemaklrehjke

en haloelde manieren en Tonnen op niets andera met dan op dezen om
ingeschapen trek onzer natuur, «int die natuur zelve een vorm. een plooi

kan aannemen, en alsdan, buiten ons bewustzijn om doet, wat wij aan

vankehjk niet dan met Teel inspanning ran ons beematoflu deden

breinaald, die we daareven noemden, is er een sterke proere van. Of zie

maar eens wat moeite het u als man kost, zoo ge voor de aardigheid eens

beproeft tien breisteken achter elkander vast en net en gebjk op de naald

te leggen Km toch diezelfde voor u hersenbrekende inspanning, zal een

vlug meisje van twaalf jaren, onder het praten door, en soms al wandelende

en zonder er naar te zien, keurig en vlot volbrengen zonder dat er iets

aan mankeert Op den Scheveningschen weg komt men telkens viseeners-

sjsjsjsj tegen, 'ii«- dmv wnsueleu, smv alm op itnnl assnen, en ovexinid

met elkander redekavelen, en dat toch onder de hand de twee handen

als een soort breimachme den op zichzelf tameJffk ingewikkelden arbeid

goed en vlug volbrengen. Ze denken er niet bg, ze rekenen er niets tyj

het gaat als buiten haar ik om, en toch gaat het breien lustig voort

Feiteujk is het alzoo ook hier niets dan de natuur, die bezig is, maar de

natuur die een vasten plooi beeft aangenomen, en tot een macht in baar

geworden is.

B$ het lichaam gaat deselfde regel door. Rattekruid is een zwaar tsj

• il t.m h /.ju Sf in li-t bMtMÉSJ v;ui Kiir-'j.:» WÊÊêAbU, «li«- vhii OOT jSUgd

af aan h«*t gebruik van rattekruid gewend, er haast niet meer buiten

kunnen, en er zonder de minste schade dsgetjjki een dosis van gebruiken,

groot genoeg om onder ons heele huisgezinnen te dooden. Op kleiner

schaal ziet ge dit bij de jeneverdrinkers. Eerst staat de jenever tegen.

Niemand die se voor het eerst proeft, of sjjn gelaatstrekken krimpen er

wrang van op. Maar gaandeweg overwint mj dezen afkeer, ten leste went

njn natuur er aan. En niet lang meer of de periode komt, dat 1

prikkel niet meer missen kan.

Zelfs kan men neggen, i PeTCflhfl tussehen een acuie en een ekro-

uiêékë nekte op ditzelfde verscwjnsel rust Doet een nekte een eersten

inval in een gezond lichaam, dan reageert al wat in uw natuur il tegen

die ziekte, en poogt se uit te drijven. Wat wjj koorts noesten is dikwgn

niet anders dan deze worsteling van de gezonde natuur tegen den

dringenden vgand. Dan is de ziekte nog acuut En gelukt het de ziekte

in dien acutneelen vorm uit te drijven, dan blijft uw natuur die ze was,

en ondergaat de natuur van uw lichaam geen wgnging. Met een invallende
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catarrh of verkoudheid is dit gedurig het gerei. Sterk niesen of zweeten

is dikwgla voldoende om de catarrh geheel te verjagen. Meer, en hierop

Ik een cstarrh kan ook ehronUek worden, d. w.z. het

kan geheuren dat se een wgziging in de natuur van uw lichaam teweeg*

brengt, rich daarin nestelt, en nu voortaan, zonder eenige aanleiding of

voeding van buiten, uit uw eigen natuur opwerkt In de geneeskunde

onderscheidt men zelfs tussrhen den primairen, secundsiren en tertiaireu

siektevonn, d. w. z tusschen krankheidsvormen die nieuw in het lichaam

ontstaan, en tusschen andere zoodanige die ontstaan uit voorafgaande

ziekten van verwant karakter. Doch hoe men ook dese wgsiging in den

toestand van ons lichaam noemen wil. de zaak blijft één Het beteekent

H. dat iets wat in ons of san ons gebeurt of ons overkomt, iets in

onze natuur achterlaat, er een vasten zetel in verkrggt, en nu als eigen

•it in onze natuur werken gaat.

t wonder venchgnsel nu kan in het algemeen genoemd worden de

continuïteit van ons bestaan. Bleef de indruk of jnwt rking van het ééne

oogenblik zonder gevolg voor de verdere oogenblikken van ons bestaan

;

.-••nblik al het voorafgaande teloor, zoo zou elke

samenhang, elke «>n m leven osd sm geen ontwik-

keling, geen vooruitgang mogebjk zgu. We souden steeds dezelMr Mijven,

evenals een thermometer, die boe ook het kwik of de wyngeest in de

glazen buis stygt of daalt, altoos dezelfde thermometer Wgft, en in zgn

aard geen wgsiging ondergaat Maar nu heeft God ons zoo wonderbaar

geschspen, dat er in ons leven continu.-
| w.s. dat ons leven niet

een snoer is van aaneengeregen kralen of paaiieo, maar het beeld van

rtstuwenden stroom, van een groeiende plant draagt, en daar-

door de gesteldheid van onsen persoon rusteloos wgsjgt, en óf verder

brengt, óf, want dat is er de onafscheideiyke keersyde van, achteruitzet

«n dost reraunderen Eerst groeien w.-. paast -«.k qb ém ouden dsg rer-

mindert i o nu is net wel waar, dat ook plant en dier, omdat se

naar het beeld van den mensen geschapen zyn, soortgehjk verschynsel

verUionen, maar toch niet dan zwak en schaduwachtig. De zwaluw bouwt

nog haar nest, als in de arke van Noach, maar omgekeerd wat afstand

tusschen Noachs arke en een atlantische mailboot, die naar de nieuwe

wereld opstoomt? M«t is «lan ook in Je* aajaejft allrrii. dat gS tel aan!

ome natuur op zoo wonder sterke wgze ziet uitkomen ; iets wat ge

vooral gevoelt zoo ge mensen en enfsf vergeujkt. Bg de engelen wordt

ons niets gemeld van achteruitgang of vooruitgang. Ze zyn opeens goed

of kwaad, maar btijven dan ook zooals se zgn, en bet is alleen in dan

mer mysterie van de bebbelgkheid of van de continur

en daarmee hst proces van vooruitgang of achteruitgang zien uitkomen, En

steeds openbaart zich dit daarin, dat zich door gewoonte, aade of nebbe*
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lrjkheid ieU vastzet in ome natuur, wat, snoder verdere aandoening van

ten, en vaak buiten one bewustzijn ooi, vanzelf als een eigen •

standigc macht op en in one wer •

' nu ie evenzoo het geval op tedeX^fk gebied, en g«

van goed en kwaad. Zonder dese eigenschap van onze natuur, ton er noch

imoonende wond* » wonende heiligheid in ons zyn kunnen. We souden

elk oogenblik, echt palagiisnach, of volstrekt goed of volstrekt boos kunnen

/Mn -n om ireeginauauaeragi rxft nü soa op elk gegeven moment geheel

naar links of geheel naar rechts kunnen overslaan. Nu eens sou Sn'

dan eens sou God de balans van ons zedeljjk leven naar boven of naar

beneden doen wippen, en straks sou de evenaar weer stil m bet huisje

staan. Maar onder de heerschsppg van de wet der conti

n

hebbelijkheid is <ht m< t alzoo. De Schrift spreekt van inwonende wonde,

en inwonende sonde nu is op zedeljjk gebied niets anders dan wat we op

in-. I;- ii gebied hst *—** geworden /ijn rea mi nekteverwsa^ael

noemen. Ook heet bel in ds Behrtfl de slsvemij of dienstbaarheid

sonde. Wie de sonde doet is een slaaf der sonde. D. w. z. het doen van

sonde vermindert uw kracht om de sonde te weerstaan, en tegen de sonde

• ageeren. Als gevolg van één begane sonde begint de sonde sjok in d

vast te sett* n u te nestelen, overwint al uw vermogen van reactie,

en vreet ten leste soo diep in uw natuur in, dat se heerschappij

gaat voeren. Of dit nu de macht is der gewoonte, van de sede, van de

hebbelijkheid, van de contin hoe men het noemt, het is al om

even, en altijd weer komt het er op aan, dat de sonde in pi toe*

stand van buiten in u droog, maar nu in secundairen en tertiairen toestand,

een zelfstandige macht in u geworden is; en dat wel zulk een maclr

uw natuur, die ten slotte werkt zonder aan

uw bewustzijn om. Mensehei) het liegen hebben aangewend, liegen

slag op slag zonder dat se n. Zelfs kan dit liegen g»

uu ik omgaan, zoodat se, er op geweien, stoksti den, dst

ze niet logen. De sonde is daarom wel bjj een kanker vergeleken, omdat

de kanker langen tijd in o hui/m kan. geheel hu -

kenniase

vanself, en geheel uit eigen aandrift Kn m bel eind kan dese macht

de sonde in uw natuur veroverde, soo sterk worden, dst, ook als ge poogt

te reegeeren, al uw weerstand doelloos blijkt, en haar macht u ovenn

en dwingt tot zondigen, u aldus verlagende tot verachtelijke, gansch godde*

loose slaven

bovenstaande zal h< de gemeene grati

terdege ook in den menscfa zeiven een macht voorhanden vindt, waarop

ze intoornend en beteugelend moet inwerken, zal b<
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stuiting ran bet boose proces in ooi mensrhelijk leven komen kunnen.

•bof dit de sterkere of zwakkere inwerking uit de demonenwereld

onverschillig xou maken. Voor een teringxieke is bet lang niet onverschillig,

we in Maart met zyn boose vlagen, of in zachte tomerkoelte zyn. De
atmosfeer is van onberekenbaren invloed. Maar boe groot ook die invloed

zy. wie den teringxieke verlichting poogt te geven* kan niet volstaan met

op die atmosfeer in te werken, maar moet ook werken op de inwonende

00 mi ook is het hier. Zal God door ziju gemeene gratie

dexen zedeüjken teringlijder met gemeene gratie te hulpe komen, dan is

tweeërlei noodig. Vooreerst, dat de geestelijke dampkring verzacht worde

doordien God <le macht der demonen inbindt, maar ook ten andere, dat

God de mmvommde ioo«l< tul>«r< ulose bestrjjdt, en belet al te vernielend

•os innerlijk wezen uit te breken rfiflt staan we derhalve voor een

ft*MSAf SOtifl <l.r gsmsani «ratif. (Ut SJBfl r»«. ht>tr.-.'k> Op Off persoonlijk

weien richt, en die er in bestaan moet, dat God de Heere, in wiens hand

ook ons innerlyk leven is, in ons zielsleven ingrypt, en die boose ma

die zich als een tweede natuur in ons genesteld heeft en van daar

ons eenwig aanzijn bedreigt, aan den band legt en ten deele ontwapent

I
>•' hier bedoelde inwerking dar gemeene gratie mag niet verward worden

met het beletten van ééne bepaalde sonde, gelyk we van AbtméJech lezen,

dat de Heere .hem met toegelaten had" zich aan Sara te bezondigen, of

ook gelyk de Heere Petras tegen Satans zifting bevrjjd had, opdat zyn

geloof niet zon ophouden. Ook die incidenteele bewaring voor sonde bestaat

zeer zeker, zoowel by onwedergeborene personen gelyk Abimclech, als by

wedergeborene personen gelyk Petras. Ieder onzer weet er uit eigen levens-

ervaring van te spreken. En ook de bede in het Onze Vader: .Leid ons

niet in verzoeking", doelt ongetwyfeld op zulk een Goddclyke bewaring, die

deels door Voorzienige leiding, deels door geestelyke sterking, ons bewaart

voor zekere bepaalde sonde, waarin we anders souden vervallen zyn. Maar

over die soort bewaring wordt thans niet door ons gehandeld. We spreken

thans niet van bet incidenteele afhouden van één enkele sonde, maar

handelen over het temperen van de inwonende sonde, die in onze ver-

durven n lot een eigen macht is geworden. Niet dus van het beletten

oorkomen van één bepaalde sonde, maar van net doen dalen van de

zondekoorU in heftigheid. Gelyk we de koorts afmeten, naar gelang se 88,

of 42 graden op den thermometer aangeeft, soo ook kan man zeggen,

de zonde heftig en minder heftig in ons woelen kan. en bed een

schaal van geestelijke temperatuur kan doorloopsn. Deze inwonende sonde

draagt deels een generaal en deals een byaoudcr karakter. Osnsmel

.over se krachtens onze solidaire schuld uit Adam de besmetting of
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macht ie geworden. En 6#MMaW, naardien dit algemeen* kwaad by den

één bgsouderlyk het karakter aanneemt van hoogmoed, by den ander van

/.mlyken loet ent. Dientengevolge liggen de enden van alle zonden in ons

hart Maar gehjk in de plantennatuur niet alle zaad, en niet alle zaad eren

snel opkomt noch even weeldrig bloeit, zoo ook ia het in dese ome men-

schehjke natuur met het zaad der zonde. Er zullen zaden van zonde in

ons hart schuilen, die God zóó diep in ons versteekt, dat ze, dank *y zyn

gemesne gratie, heel ons leven lang nooit zelfs tot begin van ontwikkeling

geraken. Er zuilen andere zeden van zonde zyn, die Hy niet anders dan

zeer zwak toelaat uit te komen. En weer andere zaden van zonde, wier

wasdom in ona enel en boog in graad zal zgn. Natuurlijk caat dit op mystieke

wgze toe. Het ia een daad, een schikking, een Voorzienig bestel Goda in de

rei buigen diepten van ona hart; maar ze ia daarom niets minder wezen

Slechts éénmaal ie die gemeens gratie geheel teruggehouden, het was in

Judas, toen Satan in zgn hart voer. Maar voor hst overige ie er niet één

mensen, boe diep ook gevallen en boe ach rik lijk ook in zonde uitgebroken,

of zgn val zou nóg veel ontzettender rijn geweest, indien God in hem i

boe weinig dan ook, den hittegread dier inwonende zondemacht had af-

gekoeld. Daarom ia bet dan ook, dat de diepst gevallene nog altoos voor

redding vatbaar blijft, en dat we bg niemand aan zyn n
\ <rt wijf.-lrli

Zoolang bet nog niet zwartdonkere nacht in zgn ziel ie geworden, en er

ook nog maar één enkele lichtstraal in de dikke nevelen worstelt, ia de

mogelijkheid van toebrenging ten eeuwigen leven nog Dief uitgesloten

dat nu die mogelijkheid bestaat, en tot aan den dood dee zondaars toe

blijft bestaan, is uitsluitend te danken aan de heerlijk. king van

Gods gemeens gratie in dien bepaalden zin, waarin ze thans, in verband

met de hebbelijkheid of de inwonende sonde besproken is Als de koorts-

thermometer 45* aanwast ia alle hope weg. Dan ia bet de dood, die d

zelfverbranding intreedt Maar juist daartoe laat de gemeens gratie het

bier op aarde nimmer komen. Daartoe komt het voor wis buiten den

Christus sterft, eerst den tgdelgken dood, en die zelfverbranding door de

zondekoorts zelve zal dan het vuur zgn dat nooit wor
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De temsering van den vloek.

«i o*cfct; iadtea Ik &• iriMilt" *•• >—* « d

h«b Je», tt : S*.

is alzoo tweeërlei tempering van de energie der zonde; de ééne •

waarvoor de breidel aangelegd wordt in de geestenwereld, opdat de de-

niet ioo schrikkelijk woeden; en de andere van dien aard <1

werking in ohm menschen plaats grijpt, m in ons persoonlijk

leren de te sterke ontkieming Tan de inwonende zonde tegenhoudt. Op de

eerste tempwring slaat de bede : Verlos ons van den booze, op de tweede

:

Leid ons niet in verzoeking. En in beide deze temperingen is het Gods

Voorzienig bestel, waarin bei beleid der „gemeene gratie" zich verwerkelijkt

Na dit te hebben vastgesteld, moet er nu intuaschen ook hier ter plaatse

op gewezen worden, dat een soortgelijke dubbele tempering ook m
toegepast op de gevolgen der sonde in den vloek. Ons bestaan blijft altoos

tweeaydig: goestdjjk en lichamelijk, in een onzienhjke en in een zichtbare

wereld. En deze twee kanten van ons aanzjjn hangen altoos saam, staan

in verband, en wel in zulk een organisch verband, dat ge naast de

werking in hei doffeUflte. Voor wat aangaat de tempering waarvoor

schroef, gelijk we ons plastisch waagden uit fes drukken, in de geesten

wereld wordt omgedraaid, hebben we hierop dan ook aanstonds gewezen.

We bespraken toch den invloed der geestenwereld niet alleen op geestelijk.

maar ook op stoffohjk gebied. Doch ditzelfde herhaalt sjeli nu nntuurbjk

hier, waar we handelen van de tweede soort tempering, die niet van

de giteêemntvslri, maar leclilaiiecki in onze MH inawefy>i wereld wonlt

eengebm wat we net een guneeakiiuiligen term noemden, de ee-

dair* riireiiifrisolriii van bet ons inwonende verderf. Ook die verschijn-

selen toch doen zich voor niet alleen in de eiel, maar ook in bet liehamm ,

en zoo ook, niet enkel in de onzienhjke. maar ook in de eicmtbmre natuur.

En dit zoo zgnde. spreekt het vanz» i .gemeene gratie** het inge-

slopen kwaad niet alleen tempert en stuit in ons fasjtnaVf, maar ook in

ons emwssMtif leven, en tast bj zeef maan hi-mp. «Ut fmwiff veel t. weam]

acht is geslagen, met name wat betreft de lesr der m iddelen voor wat

aangaat de afwending van dreigend gevaar of de ganwing van reeds inge-

drongen ziektestof enz. Toch stonden de galoovsjcn gedurig prartiach voor
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•llarlei hiermede mhingende vraagstuU. n Denk slechte mui de ge-

nezing aiteluiteod door bet gebed, zen de al of niet geoorloofdheid van

verzekeringen, een den bliksemafleider, aan de koepokinenting, en zooveel

meer. En overmita men nu, door veel te weinig met de gemeene gratie te

i.k.n.ii. pen beider msjaht bid k !•• begmeeka dk met beecMbn,
poogde men dan zulke diep ingrijpende vraagstukken met onvoldoende

iiu'uin.iit. i. en hl Insjf ii. h u-.if hêerdoof B«|eJdfasj tot bei opkoflMDoate
.1. paloovtgen ra bes^rarfdifs twtsjjs^ssjsj, dk slet tot opIoseJag konden

komen in net geschil waarin ie party kozen. Het ie daarom van bet hoogste

aanbelang, dit onderdeel van de gemeene gratie met eenige nauwkeurigheid

-n te setten, en men al zien hoe juist hierdoor de weg voor de ver-

effening van al zulke geschillen ontsloten wordt

Daartoe nu is het noodig. dat we sanstonds wel onder»

tweeërlei bestel Gods ten deze. God tempert .!• doorwerking van den

vloek in ons UchameUjk-uitwendig lichaam op tweeërlei manier. Ten eerste,

door rechtstreeks zonder ons te werken, en ten tweede, door daarbij ons-

ze Iven te gebruiken als «tweede oorzaak," gebjk onze vaderen dit plachten

te noemen; en bet is natuurlijk eerst bij die tweede manier van tempering

van den vloek, dat het gebruik Idelen aan de orde komt en kan

gewaardeerd worden. Goede orde eischt intusschen dat we eerst de recht*

streeksche tempering indenken, en wel, om scherp onze lijn te houden,

meer tnjzonder die reclitstreeksche tempering van den vloek. mt

de geestenwereld op ons inwerkt, maar die gewerkt wordt in de nat

in het leven, in bet lichaam waarin we hier op aarde verkecren. Eerst

daarna bespreken we dan de middellijke tempering van den vloek, waartoe

we zeiven de middelen hebben aan te wenden, naar God <>

nu die eerste rechtstreeksche inwerking der gemeene gratie aan-

gaat, zoo komt onze stelling hierop neer, dat er algemeene invloeden zyn,

die op de natuur en op ons lichaam werken, en dat deze algemeen*

vloeden een sterker of lichter graad van vloek tot openbaring laten komen,

al naar gelang God deze algemeene invloeden door zrjn Voorziening bestel

bestuurt Ter toelichting ven deze stelling beginnen we met te herinneren

aan de studie van Dr. R. Broek voor ruim dertig jaren uitgekomen, ten

betooge, dat de opkomst en het verval der natiën gehjken tred hield

den magnetischen stroom, die zich in den aardbol allengs verplaatste,

betoog kwam hierop neer, dat natuurkundig viel aan te toonen, hoe

de sterkste golving van dezen stroom zich nu eens onder den bodem van

Italië, dan van Frankrijk, een ander maal van Engeland, en weer een ai

maal van Duitschland >f Kusland voortbewoog. Ging men nu na op welke

tijdstippen der historie dit achtereenvolgens onder den bodem dier ver*



DE IKMPMUJKI TA* DB» VUWL IfZ

lende buiden plaats greep, dan achtte de geleerde schrijver te kunnen
waarmaken, dat het golven van den sterftesten magnetischen stroom steeds

saamviel •• hoogste bloeiperiode van zulk een volk, en dat soodra

dese golving in sterkte afnam, hiermee in g>

en het verval van zulk een volk intrad. De titel van dit uitgebreide en

hoogst interessante werk huil. I/InmaniU, mm dévtioppemetd ei êa

Natuurlyk achten wy onszelven ten eenemale onbevoegd om te beslissen

ie opmerkingen van dezen schryver ever het \«rloop van den magne-

tischen stroom juist waren, al boude men wel m h«t oog. dat de schryver

geen theoloog, maar een nat uur kundige, en dus man van het vak was.

iisschen was vooral zijn opsserkinft dal dese sterkste golving

van den magnetischen stroom thans onder Berlijn ging, en dat alaoo

tsehland thans het land was, dat zijn hoogste periode van bloei te

wachten had ; een verklaring die als voor meer dan een dertig jaar afge-

legd (vóór 1N70) metterdaad verrast en door de uitkomst volkomen be-

vestigd is. Ook 1 de redeneering van dezen geleerde in zoover zeer

wel nooren. dat men verStSSJI kan. bt* dt BSJpetisebl nwUng ssAsidosr

<gende is, en hoe de sterkere of zwakkere intensiteit van den magne-

tischen stroom van invloed kan zgn op sterkere of zwakkere uiting van

ons menschelijk leven, zoowel op geestelyk als lirhamelyk gebied. Verder

intnssrhen verdiepen we ons hi t. Ons doel toch is bereikt, zoo

men uit dese geleerde studie slechts het algemeens denkbeeld opneemt,

hoe er metterdaad algemeens invloeden kunnen werken, die beide op

stoffelyk en geesteujk gebied, geheel onafhankelijk van onzen wil of van

ons toedoen, een lager of hooger toestand m Int leven ten gevolge kunnen

nebben, of ook de mate van geluk in het menschelyk leven kunnen doen

uien doen dalen. Wy zeiven weten uit onze eigen historie,

hoe hier te lande in de 16**, en in het begin van de 17* eeuw een tyd

van hoogen bloei is doorleefd, waarin ons volk niet alleen geestelyk boog

stond, maar ook in het uitwendig leven schier wonderen tot stand l>m

en wie nu nog op de oude schilderyen de koppen en forsche gestalten van

de mannen uit die dagen aanziet, voelt terstond boe se ook liehameHjk

veel krachtiger waren, niettegenstaande de hygiëne toen nog veel minder

te beduiden bad dan tham» *• zulk een toestand als

onze vaderen destyds doorleefden, een zeer aaninerkelnke tempenng van

Na gnHilH ligt b#t tnU w«rh: E.

rmin. t tpI. Br»t*U«* ltSl. D*WrtefM •! OiUMfMrt. B*4 wwk te Am tak*

bMUut uwoi uu tv** dlkk* JmIwi. Scfata vwkaa atfa |MMHli r e te mm
m w«teif B»o*k»«rtf ovwstafcl. giSli l li tÊmifutt ém w i^te iii êm ftefc t *

issf.
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den vloek inhield, en «elft een gelijkstaat vin zeldzame ifiiiulingni in bei

leren riep, den iel men verstaan, boe in dié periode de invloed van de

MnnwÊtm pust" In oh hal wm ttmk tosrwurati es boe, te as kunm
periode die .gemeen* gratie" weer zwakker werd.

Zulke algemeene invloeden nu werken in de natuur en in bei leven van

bei lichaam op allerlei manier, en het is juiet in die algemeene invloeden

dat ge de rechtatreekscne inwerking van de gemeene gratie óók op one

uitwendig leven te toeken hebt. Voor korte jaren weeë een hoogleeraar te

Leiden er op, hoe vermoedelijk sein invloeden van buiten ome aarde daarbij

op onsen aardbol kunnen inwerken. Hij ging zelf* toover van op z$n onge-

loovig standpunt het ontstaan van hei leven op dezen aardbol n

buitentellurische invloeden te willen verklaren. Een droom die hem na-

tuurlijk gegum! Mij ft maar waarin dan toeh <lit •li-uu-nt van waarheid

schuilt, dat bel pure dwaasheid is, te wanen, dat sf uit het firmament

geen invloed van wat aard ook op onzen aardbol zou uitgaan. Van de

zon weet ieder dit, omdat hij h«t ssK voelt Ook van de maan in

dehjk, zoo duidelijk zelfs, dat het bijgeloof zich van deze invloeden

maan heeft meester gemaakt Doch al geraakte men hiermede op een

dwaalspoor, vast staat niettemin, dat de maan volstrekt niet alleen op

.hoog water" invloed oefent, maar ook wel terdege invloed oefent op

sommige dispositiên in ons lichamelijk leven. En wat gewaagde ie er dan

in om aan te nemen, dat aoortg» loeden ook van het overige firma-

ment op onsen aardbol kunnen uitgaan, niet alleen van de zonnen en

sterren, die er aan schitteren, maar ook van de fijne, nog ongekende ethe-

rische stoffen, die hei dusgenaamde luchtruim vervullen mogen?

Voorzoover nu deze invloeden of inwerkingen metterdaad bestaan, dragen

ze natuurlijk alle een algtmtm karakter, en kunnen ze uit haar aard

tegelijk de lucht om ons been, en het leven zoo van de natuur als van

ons eigen bloed, kortom van heel ons lichaam aandoen. Van de invloeden

van den dampkring kan tot op zekere hoogte hetzelfde gesegd. En voegt

men hierbij nu fit invloeden van de krachten, die op alle wjjs, in den

aardbol selven werken, gehjk boven reeds op den magneaschen stroom

geweien werd, den wordt bet volkomen duidelijk, hoe Gode in zqn schep-

ping allerlei middelen ten dienste steen, waardoor Hij zonder one toedoen

en geheel buiten onsen wil om, algemeene werkingen kan te voore*

roepen, die ons bestaan op dese eerde tot een boogeren staat verheffen of

"en legeren staat doen delen; oftewel in Bijbeltaal omgezet, hoe in alle

dese krachten God de Heere zóó kan werken, dat ze ons den vloek.

de verdervende macht, meer of minder gevoelen doen. Wat de Schrift .de

zal eveneens eenmiil door zulke algemeene invloeden
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wezenlijk t worden, geigk ook anderzgda hot rijk der beerlykbeid eens, dank

zij de werking van zulke algemeene kosmische invloeden, zal opkomen.

Maar in afwachting hierran heeft God de beechikking over deze

kosmische, atmosferische en tellurische invloeden in zgn hand, en

wie Hg deze invloeden zus of zoo werken laat, breekt de vloek sterker

door en schept een jammerlijken toestand, oftewel wordt ingebonden, en

maakt daardoor een betrekkelyken gelukstaat in ons menschelijk leven, en

een betrekkelijke gezondheid voor het leven mogelijk

li belialve deze algemeene invloeden, waardoor de ,gemeene gratie"

sterker of minder sterk de helling van het leven naar den vloek tegen-

houdt, valt hier ook te rekenen met de onderscheiden bedeelingen Gods.

De taestsnri van deze aarde is niet over al haar doelen gelgk; eer is het

onderscheid tnsnrhen streek en streek zeer sterk, zoo sterk zelfs, dat er

l>r<>kken en stukken van onze aa waar h.-t I. ven voor den menseh
ui <len dood ondergaat en geen existentie mogelgk is. Uit de overwintering

op Nova-Zembla meldt onze eigen historie ons dit, en wat pogingen ook

len jongsten tyd zgn aangewend, om aan de Noord- of Zuidpool door

te dringen, steeds bleek, met wat schier onoverkomelijke moeielgkheden

men daarbij te worstelen had. En ook al gaf het menschelgk heroïsme

dusver den pogingen niet op, toch dacht noch denkt iemand er aan, om
iese pooktreken zich een terrein van mwnschehjTre existentie te scheppen.

'lie streken heerscht nu reeds de dood. De dood in geheel de natuur.

Door niets dan door zgn koude heeft God Almachtig hier den vloek tot

op bet uiterste laten doorwerken, sis om ons te doen verstiln boe groot

zgn genieeiie gratie ia. die ons in onze gelukkiger streken, voor bet volle

doorwerken van dezen vloek vrijwaart. Toch breekt zelf» in die streken

altons nog iets van bet Bent door, en kan een enkel ysdier en een enkele

ysvugal er nog het hestsin rekken. Maar denkt ge u, dat ook die korte

en zwakke lientujtstralmg wegviel, dan zou de dood er volkom** zgn. en

tevens de zwartste nacht en de uiterste duisternis er voor altoos zgn inge-

treden. Bedankt ge nu. dat zoo God den vuurhaard in zgn zon hkaschte,

mettsrdsirl die toestand de slgmasnn toestand op oase sarde sou zgn.

dan klimt met onweerstaannaren drang de toon der dankbaarheid uit uw
ziel naar boven, dat Gods gemeene gratie bet verhond van dag en naoht

-tand houdt, en dat dientengevolge een nog zoo draagujk. en veelsams

zoo gelukkig leven voor ons op andere dealen van dezen aardbol mogehjk is.

woestgn geeft ons soortgeUjken indruk. Wy kennen in om land de

lernie niet, en kunnen ons hoogstsus in snmmkjs vals streken van de

Vemwe eenig denkbeeld vormen van een dorre, kale landstreek, waar het

emdelooze zand allen groei en alle ontwikkeling tegenhoudt Yergetgking
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van Veluwe en Betuwe herinnert ons zelfs in den neem een twee

onderscheiden bedeelingen tu lendstreek. die ven 100 onmotelflk gevolg

zijn v.H.r h.. I -I. . \i-t.-iiti.- van |s*J MM»! At Sf 111 \s.«.nt Muur ffjSJ

sterker nog wordt die indruk eis ge uit de Schrift de gedurige verwijzing

üj .1. sfllssiMBBi ph '1' sjoeosjsi sb ii mêkfmmk opneemt, so o m.i.nkt

wjjze den in de poolstreek. toch soortgebjk beeld ven den dood rondwaart

;

hoe di- ons gedurig op de almachtigheid Gods wijst,

als machtig om de wildernis in vruchtbeer land te herscheppen en de

woeetjjn te doen bloeien sis een roos, doch ook omgekeerd om .het

beer land in zouten grond en de watertochten tot een dorstig land om te

retten", den doorziet ge terstond, hoe we welterdege ook met deze zeer

onderscheiden bedoelingen in de verschillende streken ven onsen aardhol

te rekenen hebben, sis een der middelen, weerdoor God de werking ven

den vlo. •l<M-t ofkssjsji <»f fcessperi hl iremeene gratie. Met nam»

volken, die in gematigde luchtstreek en op vruchtbaren bodem mogen leven,

kunnen dan ook niet genoeg de gemeene gratie roemen, die neer Godd.

bestel en Goddelijk, inwerking hun levensenoer in zoo liefehjkc pleeteen

heeft doen veilen. Op de vraag, weerom het ééne volk hierin zooveel meer

begunstigd ie den het andere, geeft noch de historie noch zelfs het Woord

uitsluitsel. Ook hi« r kunnen we niet endere rusten den in de uitverkiezing

Gods. Het wee zijn welbehagen het alzoo te verordenen, gehjk Paulu-

te Athene op den Areopegus zoo klaar geleerd beeft, en dit welbehagen

ie en büjft vrömechtig. „Hg beeft uit éénen bloede het gansene menschelgk

geslecht gemaakt, om op den gebeelen aardbodem te wonen, bescheiden

hebbende de bepalingen hunner woning" (Hand. 17:26). Als de Esk

zyn somber besteen te midden van koude en ontbering en allerlei gevaren

voortsleept, en deertegenover m ne ^ • st-Europceschc lenden zoo r

genieting van levensgeluk ons gegund wordt, is hiervoor geen andere••:-•• —II- aren Hm doet sla n Hij ant-

woordt niet ven zjjn deden. Hij l.lijft onze .pottebakker", enwy zijn eis

leem in zjjn hand. Meer hiervan afgezien is het den toch d

dese onderscheidene bedeelingen ons ten duidelijkste een me uder

krachtige werking ven de gemeene gratie doen uitkomen, om de koude

ven den vloek door meer warmte van leven, en zijn door hooger

k'«-luk*tnat t«- bjesperea

In de derde plaats komt nu, naast deze aigemeene invloeden, en behalve

dese onderscheidene bedeelingen, nog een derde soort uweihing m aan-

merking, die samenhangt met allerlei bijzondere netuuirerechgnselen. Denk
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slerhu aan aardbevingen, aan vulkanische uitbarstingen, aan de schrik-

niet het minst aan (fifl pestilentièn, waarop dt Schrift /<h. IbOmbI hsUsJ
komt, en die voor het uitwendig leven van 100 sombere beteekenis zyn.

Over den hongersnood spreken we minder sterk, omdat een snellere oom*

municatie dien aoo merkbaar getemperd heeft, al mag niet vergeten dat

nog pas het vorig jaar onder Engelands hoogheid in Indie, duizenden en

duizenden van honger gestorven zyn, en dat zei» in Italië nog onlangs

bange ellende uit gebrek aan voedsel geleden ia. Doch al erkennen we,

de hongersnood niet meer dat booze karakter draagt, dat hy eertgds

bezat toch is bet duidelijk, dat misgewas of rijke oogst steeds óf veel

ellende of veel verrijking des levens ten gevolge heeft, en dst ook mis-

gewas of rijke oogst afhankelijk is van invloeden die veelszins, buiten ons

toedoen, alleen door Gods bestel beschikt worden. Zoo nu blijven ook de

pestilentièn in baar opkomen nog steeds een mysterie. Zoolang woedde

hier pest en zwarte dood en pokziekte. Toen kwam de cholera. Nu dese

week, vertoonde zich weer de schynbaar zoo onschuldige, maar in haar

gevolgen vaak zoo dood. 'luenea zonder dat het raadsel valt op te

lossen , wat achtereenvolgens dese onderscheidene pestilentièn doet op-

komen en weer verdwijnen. Doel /-«veel staat vast, dat ook hierby wel

natuurlijk.- verschijnselen m hal spel zyn, maar natuurlijke elementen, die

dan toch door God bestuurd en besteld worden, en die naar zyn Voor-

zienigen raad het verderf m den vloek de ééne maal sterk doen door-

breken, en dan weer temperen door gemeene gratie. Zonder de genieene

gratie souden zulke pestilentièn rusteloos woeden, en dat ze nu slechts

lijdelijk verschrikken, en dan weer voor eenigen tgd ons met rust laten,

is omdat God ze dan intoomt en breidt It

Ten slotte voegen we aan dese drieeerlei soort werkingen nog een vierde

toe, die nu ons eigen lichamehjk bestaan raakt Gemeenbjk leeft men in

de voorstelling alsof een gezond gestel en gaaf lichaam ons natuurujk bezit

en recht ware, en alsof slechts nu en dan zeker invallend kwaad dezen

normalen toestand kwam verstoren. Die voorstelling is inrnsschfn volkomen

onjuist WesenUjke gssondheid wordt niet dan by uitzondering, en niet dan

•rten tgd genoten, en ook afgezien van bepaalde krankheden. V

ge een ieder in uw omgeving telkens booren klagen over wat men dan

noemt allerlei «erupties'*, en onpleuuerige gewaarwordingen, en onwelbeden,

en rtfrHr*** aandoeningen in hot hoofd, in den mond of in andere leden

des lirhaams, die ons de volle genieting dos levens rooven. En al is het,

dat niet weinigen soms aan gelnkksje jeugd doorleven, maaslsn en soort*

ganjke onaangenssmheden zyn vroeg of laat bgna ieders deel. En
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men den ouden dag, den kont die oude dag bgna tonder i

gebreken, tot net lichaam geeloopt wordt en we nederdalen in net graf.

In dit allee nu is een zeer pereoonlffke bedoeling, die tot zeer onderecheifian

levenslot leidt, en geheel afgezien nog van invallende knu»kbeden, ia wat

men noemt net hebben van een .sterk en krachtig gestel", of ook van een

iwnkkt oonet ttttie^ mal of nsdai êt saden v;m tuftHfrf1 tft%ttB.ftwaaJk^ttf

op zichzelf staande bedoeling Tan Gods Voorzienig bestel, die toot ome
leveneexisteutie Tan aoo Ter reikenden beteekenia ia. Konri nu alle zwel

alle krankheid, ook alle erfehjke krankheid uit den vloek, d la el-

lende die als gevolg der zonde over deze aarde gekomen is, dan ia alle

betrekkelijke gezondheid, alle kracht van gestel en constitutie, alle bloeiend

vermag» I lichaam, niets andera dan een terneene

gratie, waardoor bet God belieft de verdervende krachten af te weren en

te stuiten. Zelfs kan men zeggen dat wanstaltigheid en leehjkheid van

voorkomen de natuurlijke vrucht van de ellende is, zoodat we ons de

figuren en gelaatstrekken in de plaatse dea verder» niet andera dan af-

stootend schril en ouooglyk kunnen voorstellen. Is het dan ook, dat een

\..!k. aai aaeieefati aan tent*, een pavenen lafdaav betei au laaeoBei v.x.r

komen in gestalte en gelaat vertoont, zoo ia ook dit niet anders «la

van de .gemeene gratie", en blyft God ook hier vrymachtig om deze

it den ééne ryk en den andere soberlyk te verleenen.

I \ il

De natuur niet irrHiirieee.

Ia >ot swoot on iirnilSji solt rt) brood «00. totdat

f| tot do oord* vodorfcoojt, dooft ft)

attt. Waai fD tijt «tof, <w rt) «o" tot «of

On. S : 19.

One niet tevreden stellende met de slgemeene belijdenis, dat /jju

genade de kracht en de gevolgen der zonde voor al wat menach heet

tempert, zagen we nader de vraag onder de oogen, hoe deze tempering

toegaat Daarbij deelden we deze Voorzienige werking Gods in naar twee

lyuen, waarvan de ééne over de engelen loopt en de andere regelrecht

naar ons uitgaat. Nu is net eerste punt \ «Ie gemeene gratie die over de

engelen loopt, afgehandeld, zoowel wat de tonde als de ellende bet

En ook is daarna afgehandeld de regelrechte werking van deze genade op

ons menerheljjk leven, zoowel wat —y» bet tegenhouden van de
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kiemmg van het sondesaad. als bet inbinden ven de uit den vloek op*

komende weeën. >it ons ten dexe ter bespreking nog overbluft is alzoo

ad die andersoortige werking van de gemeene gratie, waarbij God

onteelt** aJs instrument lest optreden en onmtlvem eis middel gebruikt

in i-nnkte Juda, om zyn broeders van den moord op Jozef ai te

boaden; en soo ook God bef Missie een klomp vjjgen nemen om vja etter-

te genezen. Had God beide malen bel kwaad laten gaan, soo zouden

Jozefs broeders zich aan broedermoord nebben schuldig gemaakt, en soo

«ia» plege hem in enkele dagen ten grave hebben gesleept. Hier werd

dus de eéne maal eonde tegengehouden, en de andere maal de vm< lit dst

sonde in haar ellende getemperd; maar beide malen treedt bierbij een

menscb als instrument op: by Jozefs broeders Juda, en hij Hiskia de arts

•Jen klomp vijgen op de plage legde. Ovor bet km dat de genade Gods

b ook van den mensch als instrument bedient, kan alzoo geen geschil

bestaan. Reeds het noemen van een enkel voorbeeld uit bat Bybelsch

aal wijst dit uit. Maar men vergist zich door te wanen, dat met bet

enkel wjjsen op zulk een tweetal voorbeelden de zaak zelve afgedaan zou

zyn. Integendeel. Er komt met deze im<H. llijke actie der gemeene gratie

aan «Ier gewichtigst! rienfatnkken vaat •!•• praetfk aan. ds orde, «l i «lat

van het aamteemden van de middelen, en zoo ook, gelijk ons vorig art

reeds opmerkte, net gebruiken van mediqjnan, bat deelnemen in ver*

aekeringamaatachsppyen, bet aanwenden van de vaccine, bet gebruik van

semanetders en zooveel meer; reden waarom het gewenscht is.

gebeele atuk der middelen hssf in samenhsng uiteen te zetten.

Tweeërlei nu hkh-i hi»r»»ij roeés aanstond* ondereeneidsn worden Kr i*

namehjk een gebruik van middelen, dat berust op scbeppingsordinantiên en

alzoo gefundeerd ia in onze menschel mr als zoodanig; en er is ten

tweede een verscherpt gebruik van n -4 na den val intrad,

en alleen m dit laatate komt antonri|k de gamsanii gratie uit Het wee,

om dit onderscheid terstond met een sprekend voorbeeld duidelyk te

maken, bet was reeds vóór den val als eisrh voor de menscbeujke natuur

verordend, dat de mensch door bet nemen van spys zjjn ticnamelyk leven

in stand bonden: . Van alle boom demee hof» tuit rf er#ei#* et*»."
"

wyzujd .In hei streef «te* eawsa*#w i tuit gif brood eten." Alzoo niet m
eerste, maar wel in bet tweede spreekt zich da gemeene gratie uit

Hierop echter wordt nlerhu in bet voorbijgaan els een sprekend voorbeeld

gewezen 1 een belder inzicht u> dit wo gewichtige stuk onser

lgdeniH t.« geraken, i raal enafsi op dt /*ak satva ««dan tae*pew
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aagt man tirh LkIi af, hoe bet werk Gods in de onderhouding en de

:.-. .nu- ia wereld tasjes! dan dringt rial Bssaansii as owertadfini in
ons op, dat dit slechts voor een deel te verstaan ia als een i iiaanaViatscwi

werking Gods, buiten alle middel om, en dat verreweg het grooter deel

an het werk Gods plaats grypt door middel van ieta dat reeds beslaat

Als er een mensen geboren wordt, dan moge men nog zooveel nf

generatie van den vader en uit de ontvangenis, de dracht en het baren

der moeder verklaren, niet enkel wat het lichaam, maar ook wat erferl

en erfzonde, ook wat aanleg en bestaanswyze betreft, maar dan büjft er

it tot aanzijn komen van een menach die er eeuwighjk zyn zal, toch

altoos iets over, waarvan we belyden, dat er een roehldroêkêeke daad

Gods in ligt Dit moge onbedachtxamelgk door velen te breed zyn opgevat,

en daardoor de samenhang met vader en moeder, en zoo met heel het

geslacht te zeer nit het oog zyn verloren, toch was het goed dat onze

Gereformeerde theologen steeds tegen het Tradueianisme van Augustinus

protest indienden door hun opkomen voor het Creatianism< uden

er niet in rusten, dat iemands gebeeJe persoonlijk h<i«l uitsluitend alsvri

van generatie zou worden verstaan. De ziel des mentenen moest r<

streeks met God selven naar haar diepeten oorsprong, in verband worden

gesel En al gingen ze an vaak te ver, en al verwaarloosden ie

op dit (•iint te zeer de beteekenis van het Verbond, hun protest tegen bet

Tiadmiiiilaani had koek diepen zJn an benige bedoeling, an ->n/«' Bel|taÉi

ion schade lijden, zoo we dit protest varen lieten. Voor hen, die dese

vreemde termen rstond verstaan, zij hierbij gevoegd, dat men met

Tradueianisme de leer bedoelt, dat de ziel des menseden het

zyn van de generatie, en dat alzoo de ziel van een menach uit bet ziels-

leven van zyn vader en moeder sou zyn afgeleid; terwyl omgekeerd het

OroaUaniime bedoelt, dat er in het tot aanzyn komen van een

ziel een diepste iets is, dat niet uit de generatie is af te leiden,

rechtstreeks door schepping ontstaat. Soms dreef men dit laatste zelfs

soo ver van te meenen, dat de ziel eerst meerdere maanden na de ont-

vangenis door God in den eerst „ongevorroden klomp" (Psalm 18J»

werd ingeschapen. Vooral toen ook de Lutherache theologen het Tradueia-

nisme gingen aanhangen, kreeg het Gereformeerde protest hiertegen een

hoogere beteekenis. Kn uu in onze dagen ook ten onzent de I

theologen schier allen t radurianisme neigen, ia bet te meer zaak

dat wy onzerzyds tegen dese de menschelyke natuur verlagende voor-

stelling in verzet komen.

Ook afgezien echter van dit n •« htstreeksche werken Gods

aanzyn komen van eens menachen ziel, is het duidelyk, dei den

diensten grond der dingen allerlei mysterieus*? werkingen zyn, die geen

tnaachentredend middel toelaten, en geen tusschentredend middel toelaten,
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«i uit den aard der zaak onmiddellijk, of wil men buiten middelen, «1 I

redUafreafce moeten toegaan. Het feeën lelf is iele waarvoor men mm
een naden* verklaring einden zal. H .lat in stand Idijft nOOf i..m|s rnoht>

etreeksche mogendheden. Alle grondkrachten der natuur kunnen niet

andera dan rechtstreeks door Gods mogendheid gedragen worden. En
hoever ook, om slechts dit eéne voorbeeld te noemen, de sterrenkunde er

in slagen moge, om de natuur, den loop en den ouderlingen samenhang

van de starren des hemels te verklaren, toch is het duidelijk, dat er een

macht buiten en boven het firmament moet zyn, die er de stuwkracht

in bracht en gaande houdt, en bet geheel als zoodanig belet in elkander

te storten. Wat Jesaja tegt van Hem die al stamn Jiij name roept van-

wege de grootheid zijner kracht en omdat Hy sterk is van vermogen," Mijft

tastbare waarh.

Maar al denken we er uit dien hoofde niet aan het werken Qo4i I lel

of buiten middelen te willen ontkennen, toch is het even duidelijk, dat,

zoodra we uit deze grondkrachten der schepping tot haar ineenstrengeling

en afgeleide gevolgen opklimmen, schier alle werking Gods middellijk van

aard wordt. Zelfs kunnen we verder gaan en zeggen, dat alle werkuur

Gods, die door ons kan worden nagespeurd, zulk een instrumenteel ka-

rakter draagt, d i. zich van iets dat bestaat als instrument bedn ut Al

wat rechtstreeks toegaat ontsnapt aan onze waarneming. Voorwerp van

onze kennis kan alloen datgene zijn, waarbg we naar zekere regelmaat

een aangewezen werking uit een aanwijsbare oorzaak zien voortkomen.

En zoodra we de grens van dat breede terrein bereikt hebben, en toe*

komen aan die krachten en werkingen, die geen nadere oorzaak aanwyssn

of ook geen regelmaat van werking meer blootleggen, bewonderen, aan-

bidden en gelooven we, maar kunnen met onsen onderzockeoden geest

niet verder, en nebben dus af te zien van alle verdere wetenschap. Even

dwaas derhalve als het zijn sou, uit dien hoofde het werkelijk

van dese dieper liggende grondkrachten te willen ontkennen, even

d sou het zijn. indien we van uit ons geloofastandpunt voor bet mid-

delbek en instrumenteel karakter van de afgeleide krachten het oog

nooihnkeKjk hier een oogenblik bg stil te staan, overmits

het geloof er stcods, en terecht on uit is, om ook in de afgeleide krachten

en werkingen, die door de middelen werken, zeer wesenlyk .het werk

Gods mogendheid» vast te honden Dit tr doen is seHs plicht. Als

het onweder dreunt door het zwerk, wil meer dan een natuurkundige ons

bedinden, dst dit niets met God te maken heeft liet is soo doodeenvoudig.

hoopt zich electnciteit op in de lucht. Die electheiteit wordt in de
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wolken «Is ingesloten, en daardoor opgehoopt En evenals nu een dusge-

n.i.ith.t.- i..i.l-h. essen, posd psIndoB, tan si..tt.- seo ronk doei uitschieten,

soo doen bet ook de met electriciteit gelsden wolken. Nu beeft Gods k

er natuurlijk niets op tegen, dat hei uitschieten van den bliksem ons alzoo

verklaard wordt Immers wie ooit te midden van een onweder op een

hoogen bergtop vso drie duizend meter of meer stond, heeft voor zijn

oogen dat eerste losse ronken van de wolken kunnen waarnemen. Waar
Gods kind alleen tegen opkomt ia. dat men om het middellijk karakter

van dese werking, de majesteit Gods vergeten sou, die sk zen

donder van bet zwerk uitspreekt Zeker, sis een dichter zijn heldenzang

op het papier neersHi rijft, kan men met volkomen recht leggen, dat hier

niets geschiedt dan dat een stslen punt in inkt gedoopt wordt *Q dst

dese met inkt lievorhtigde stalen punt in sUerlei lijnen en kroni

over bet papier neengujdt ï«>t op zekere hoogte is dit dan o uien

waar. Zelfs kan men nog verder gaan en zeggen, dst dese stalen pont

vastzit san een houder, en dat om dezen bonder zich twee of drie vleezige

rassen krommen en hem omklemmen, en dat tut deze vleezige

wassen zijn, die net gleden van de stslen punt over het papier veroorzaken.

rts dat die vleezige uitwassen uitschieten u van een

1 irhaam, dat innerhjk door bloed en zenuwen in actie wordt geset Maar

zal men, nadat dit alles haarfijn ontleed is, u nu het recht *

twisten, om, over alle deze instrumenteele middelen heen, rechtstreeks

op den dichter zelven te zien, en met voorbggsng van bloed en zenuwen,

van band en vinger, van houder en stalen punt, kortweg te zeggen dst

dé dichter *i$n lied ons schreef? En zoo nu ook bier. Al is bet volkomen

waar, dat de bliksemflits op de boven vermelde wijze komt uit te schieten,

wie sou ons daarom het recht willen betwisten, om met voorbggsng van

electriciteit en wolk en zooveel meer, kortweg te zeggen, dat bet God is,

die wijn stem gaf in de molken ? Ja, niet alleen dat we het volste recht

hiertoe bezitten, maar zelfs is dese zeggwgze veel juister en veel meer

innerhjk waar. Het is zoo, niet de man zaagt, maar door het hout gaat

een reeks van gieren scherpe punten, die vastzitten aan een reep gier,

en dese reep zit zelf weer geklemd in een handvatsel, en zoo al jneer.

Maar toch, ook al weten we dit alles zeer wel, toch zegt een ieder: „De

man zaagde het hout door," en wie dan antwoordde: .Neen niet de man,

maar zijn gzeren reep met stalen ponten," wam uitgelachen worden om
zgn pedantisme. Het geloof behoudt dus niet alleen het volste recht om
ook van den bliksem, van den regen, van den hagel, en zooveel meer te

seggen. dat God dit alles rechtstreeks doet. Alleen maar net geloof gaat

soo bet daarom zou willen ontkennen, dat God zich om zgn sten

de wolken te geven, van de eletriciteit en de persing van den aai

bedient Een zsger, die niet weet boe zgn zagen toegaat, kaï
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niet scherp vylen. En zoo ook een man des geloof», die weigerde om van

hel instrumentatie Van dan Miksem kennis te nemen, en op een bergtop,

lea van bet ronkend zwerk, deawege zijn gieren gsbijl niet verre

van zich wierp, zoo bet zich zelf te wgten hebben, zoo de electriciteit op

nam losschoot en hem te midden van de wolken vernielde.

Niemand m derhalve in on/»- BÜaanaatfting over «!» middelen <M.k maar

van verre een poging, om in de middelen «lï«- middelen zelve, en m«-t (Jods

doen vol majesteit te verheerlijken. Ook hier geldt bat woord t<

cadnezar, dat de zaag niet pogen zal tegen dien dn- haar trekt, noch de

bijl tegen dien die er mee houwt. Beide is volmaakt even waar, én dat

bet de Heere is die „ons spijst met In t ratte der tarwe" (Ps. 81 : 16), én

de tarwe er komt, .doordat de aarde de tarwe v. en de bami
de aarde verhoort, en God den i Hozea 2:20, 21). En zoo

ook hebt gij volkomen gelijk recht, on de ééne maal rechtstreeks van

op uw dageujksch brood over te springen m Int Onze Vader, en de

andere maal bij uw brood te rekenen met al de tusachenschakelen van

bakker, molenaar en landman, van bodem, vocht en warmte. Wat alleen

de natuurkundige niet mag doen, is. om de tusschen liggende oorzaken

oog voor God sluiten, die alleen al deze oorzaken aaneenschakelt Kn

wat »rij als geloovige met moogt doen, is omdat God al deze oorzaken aan

r schakelt dn- ineenschakeling van oorzaken voor niets rekenen.

Slaan we mi eerst .Int OOg 0B dl natuur huitrti den !inn«h. .lan Si het

duidelijk, dat we reeds hier tusschen

onderscheiden hebben. Het is toch heel iets andera of een zeemeeuw aan

viarb mt bet water oppikt, of dat een plant door haar wortel iets opslorpt

den bodem; en zalm dit ia weer heel iets anders dan dat (jzer WUt*

stof inzuigt uit de lucht en zich oxydeert. Ook dit alles doet God ; want

I voedt de zeemeeuw. God doet de plant groeien, en God oxydeert bet

metaal. Maar al is bet weri ik dezer drie gevallen instrumen-

teel van aard toch is de instrumenteele werking lang niet bg deae dm
heteelfde Hat ijzer kan er niets aan doen. Zoodra het aan de met zuur

bezwangerde lucht is blootgesteld, begin nxg een olie- of vet-

laag het ij/er afsluit, te oxydeeren. Bg de plant werkt reeds iets van de

plant zelve mede. Niet elke plant ia even gezond en krachtig, en ge k

enzelfden tmn naast elkander drie kaatanjebooman stekken

ééne koUoeaaal zal uitgroeien, de tweede zoo zoo zal opwassen, en da derde

laag hij den weg zal Wyven. Maar vaal sterker wordt d.

iiiHtrumont zelf bg de zeemeeuw, Hier 4§ *gm adii Een spieden
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en gluren van verre. Een pglsnel toeschieten. Een vlug induiken. En een

opeens grijpen van het fpmrtelend vischje met den snavel. Doch al loopt

iI.Iuh de sard deter drie ingeschakelde tnsschenwerkingen uiteen, toch ia

liiflehjk dat bet werk Goda in alle deae drie gevallen middellijk toe-

gaat De otydatie van hst gier is geen rechtstresksebs werking, maar

brengt ie tot stand met behulp van de lucJ loen groeien van

de plant ia geen rechtstresksche daad Goda, maar brengt God tot stand

o. a. doordat Hg den wortel bestanddeelen uit ds» bodem doet optuigen,

het spgtigen van de leemeeuw gaat met regelrecht toe, maar

komt tot de stand door de gegevens die God in de seemeeaw en in kei

sjsjfcr fasehiap.

m middellijk mi is ai bet werk Goda in
I

Ier delfstoffen, der

planten en en. God kon dit allea ook rechtstreeks voortbrengen,

want Hg deed dit in de schepping. Maar thans in de bestaande schepping
ut geen nieuwe schepping van planten en dieren plaats, maar gebr

I altoos en onveranderlijk, om nieuwe planten en dieren voort te brengen,

planten en dieren die bestaan. Geen plant kan een nieuwe plant voort-

brengen ronder God, en geen dier kan jongen werpen of een vogel eieren
leggen en uitbroeden tonder God en buiten tgn mogendheid. Maar ook om-

gekeerd, is het Gods Voorzienig bestel, om geen nieuwe plant andera te

doen uitkomen dan uit een plant die er ia, en eventoo geen nieuwen jongen

leeuw anders te doen voortkomen dan uit een leeuw en leeuwin die er

waren, of ook geen adelaar te laten opvliegen dan die voortkwam uit een

adelaarsnest, door vroeger uitgebroede arenden gebouwd. Natuurlijk \

nog veel meer bg in aanmerking, want een plant gro. nkel op

haar wortel, maar heeft eventoo zuurstof en licht en warmte in te drinken,

en ook de leeuwenwelp tou na geworpen te tgn, tgn weggestorven, too de

moederleeuw haar « getoogd had. Zelfs van de jonge raven leien

we, dat te naar God roepen, en dat God te spgaigt Maar in bet gemeen

genomen, kunnen we volstaan met er op te wijten, dat het werk van Gods

majesteit in de natuur bijna niet andere uitkomt, dan in aanelnüing aan

het bestaande, en met behulp van het bestaande.

Is nu daarom ds natuur irreligieus? Of om het duidel

Is nu daarom de natuur een macht tegenover God, en althans ten deels

van Hem onafhankelijk? Stellig niet Of wie is het dal m de plant dat

wondere samenstel van voortplantingsmiddelen heeft ingeschapen, die de

twevende kiem op de vleugelen van tgn wind opneemt en wegvoert, en

dost neereggen op de verwante planten in andere plaatsen? Immers God

de Heere, en Hg alleen. En wel verre van daar, dat dit de aanbidd.

heid van Gods werk voor ons tou verkleinen, wordt het werk Goda er
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juist te heerlijker en te rgker door. Wg meuschen werken in een fabriek

tuin BMageeteldc ejegitfaB, ei BMMten daarvoor .ik stuk apart DBeken, a
dan bet geheel meenzetten uit zgn «loeien. Een uurwerk kunnen we maken,

en nog een uurwerk, en altoos weer een uurwerk. Maar een uurwerk

maken, waaruit vanzelf en aldoor weer een horloge sou voortkomen, dat

kan de mensen niet Al óns werk is mechanisch en God alleen werkt

organisch. En dit juist is zgn majesteit, dat .>ns bg de schepping

selve op eanmizl voor alle volgende eeuwen de dingen 100 heeft ingericht,

dat één stroom van leven, alle eeuwen door uit zgn eerste schepping sou

voortkomen. God had het ook anders kunnen doen, en elke plant en elk

weer opnieuw kunnen scheppen. Maar het zou minder rgk, minder

Goddebjk geweest zgn. En zooals Hy het nu deed, is het onvergelijkelijk

majestueuser en wonderbaarder, mits ge maar steeds in het oog houdt,

dat al wat aan kracht of aan vermogen in de natuur schuilt, er door Hem
ingelegd is en er door zgn alomtegenwoordigheid elk oogenblik in wor.lt

gedragen. Ook dit laatste, want het is niet alzoo, dat God het in de schep-

ping afdeed, en nu voorts de natuur uit zichzelve doet werken. Neen, maar

van oogenblik tot oogenblik is Hy het die, alomtegenwoordig in elke plant

en in elk dier, alle deze vermogens in stand houdt en werken doet

Reedt dit nu is van gewicht

toch uit, dat de afkeer, die bg velen oom de middelen bestaat

voortkomt uit een fout in hun belgdenia. Natuurlijk bedoelen se dat m
het rechtstreekeche God heerlijker uitkomt Maar uit het aangevoerde blijkt

dan toch, dst dit geheel verkeerd begrepen is, en dat Gods majesteit in

zgn organische schepping juist daarin op bet hoogst*- Minkt. «lat Hg niet

in eindeloos weer scheppen eenvoudig zichzelven herhaalt maar dat 11 ij

wonderbaar en majestueus in het eerstgeschapene al datgene verborg,

waarvan Hg zich nu als middel bedient om zgn natuur, in al baar

rijkdom. Ie <l«**n voortaeotanm

I ruil

Mensek en dier.

Br is alzop scherp te onderscheiden tossenan hetgeen God in of voor

ons doet Als de zuurstof in de longen ons bloed moet prikkelen, dan doet

God dit maar buiten ons om, meest zelfs sonder dat we bet merken of
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ook weten. Maar alt datzelfde bloed gevoed moet worden door spij

«trank, daii *\<»>\ God oo i doei bet door ons, doordien

eten en drinken. Aldus op stoft

Job (bfdst. 10: 12) zegt: .Benevens bet leven bebt Gg weldadigheid aan

mij gedaan, en uw opeichi heeft m^nen genei bewaard " dan drukken

bete* ironrden de f—we grote tü èk rechtstreeks weekte over Jobs

zielsleven. Meer als u I's. 28 jol >e Heere is n

/el niets ontbreken," den onderst- li • iit l»eeld van den herder, dat

schepen der kudde eelf spgs weten te nemen, als maar de herder m
de goede plek of op de gretige weide brengt Het schaap eelf weet mei,

weer een inalsche weide en bet vette kruid is; det weet de herder alleen.

Meer els de herder zyn kudde derwaarts heen heeft geleid, speurt de

kudde atnetondt, dat hel in die weide goed en grazig is, en den steekt de

herder zgn schapen bet gres niet tnsschen de tanden, meer den moeten

de schepen het eelf afbijten, vermeien en straks door berkeuwen tot gereed

voedsel b—idee God t »
-
* • i bet niimirljpi '*»k inden kaasen mn« ht»-n. .-n

ook dier en mensen kunnen voeden, geujk Hg een plant voedt, meer zijn

bestel wee endere. Zgn bestel wee, det dier en mensen voor een seer aen-

II.. rk. lijk deel, eelf mee zou werken in het werk zgns Gods.

Det we beginnen met dier en mensen hier op één lgn te stellen, ken

anders. Juist dit moest duidelijk op den voorgrond staan, omdat we
eerst deerne helder kunnen mensen en dier ten deee ver-

schilt; een verschil, dat Jezus zelf zoo klaarlijk heeft aangeduid, toen hij

sprak ven de vogelen des hemels det ze hierin ven ons onderscheiden i

dei wg wel, zij niet, zaaien en maaien, arbeiden en spinnen. Meer den

ven die woorden vet ge niet. of althans ge loopt er over heen, zoo ge

ijk maakt, in hoever de zaak bij dier en mensen

eender staat. Voor wet het eten en drinken aangaat weeën we hier reeds

op. Ook het dier strekt neb, meest bel met bek of muil en pooi, neer

bet gereede voedsel eeiet of dt melk slorpt het op met tong

en lip. Ook het dier doet elzoo iets. De spgs en drenk vloeien niet vanzelf

in hem. Meer meestal gaat zelfs bg de voeding de werkzaamheid ven

niet verder. Het dier eoekt zgn voedsel, eoekt het water, en vangt

zgn prooi, soms met wond* n behendigheid, soms zelfs met zeer

groote inspanning ven kracht, ja met levensgevaar. De list der menseben

om bet dier te vengen, berust zelfs in den regel op dezen trek, dei bet

dier zgn voedsel eoekt, en zoo bet honger beeft» alles vont den van

voedsel waagt. Tot op zekere boogie ken men zelfs ven bereiding ven

voedsel door bet dier spreken. De vogel en de sep pellen het

voorziene voedsel af, eer ze Int nuttigen. Andere dieren scheuren en

deelen het om het klein te maken De vogels keuwen en bevochtigen hei,

eer ze het san hun jongen geven r, de spin enz. is er zelfs



een opzamelen van voorraad. Ook ia het bewexan dat de mier b.v. da

bladluia uitim>lkt, «n den druppel kleverig vocht mei andere soortgelyke

dmppell roenigt en bard laat worden, om ie daarna in bet neut

dragen. Verder kunnen we bier voorshands met Of ingaan, maar uit het

gaaagde blijkt reeds genoegzaam, hoe bet God beliefd beeft, om reeds in

de dierenwereld te doen zien, hoe II - hzelven in verb« loor

lang niet altqd tonder, maar even vaak door en met zyn schepsel te

werken. Dit laatste ia veel kunstiger. Kr spreekt grooter heerlykheid m
wie nu onder menechen acht, dat hy Gods majesteit fükWal door

4» middelen aan te wenden, toont alzoo dat hij Gods onderwijzing van de

dierenwereld niet versta. •h/elf toah vindt reeds menig mensen bet

veel interessanter, om na te speuren, boe een mier gevoed wordt, dan om
te zien, boe een baars zich voedt. Slechts komt het er op aan. wal in te

zien, dat God beide voedt; alleen op zeer onderscheiden wys; de baars

hoogst eenvoudig, de ener zeef kunst js»

Doch hierbij blijft ht

•k net begrip van woning heeft reeds in de dierenwereld zgn plaats.

Niet, en dit ia opmerkelijk, dat van kleeding. Ook het dier is wel gekleed,

en gehjk Jezus opmerkte, zijn plant en dier zelfs heerlijk gekleed; maar

doet God aan bet dier wonder het dier. Een leeuw krygt zyn pek

vanzelf. De vogelen zyn gevederd. Het schaap bekleedt God met donzige

wol. Zelm kleedt God door het kleed van het dier straks den menach.

gewoon. Ze komt slechts by uitzondering voor. Maar als ze voorkomt,

wt God deze woning voor Int dier door M dief /.rif Di visch weet

van gaan woning, de vogel wel. Elk vogelenpaar heeft een nest, en dat

nest boawen de vogels zelven. God leert bun dat. Jonge vogels van het

laatste broedsel, die nooit een nest hebben zien maken, beginnen als de

ka aankomt, mt eigen beweging etroo en takjes en veertjes byeen te

sleepen, en tot naat ineen te werken. Ze doorliepen daarvoor geen school,

leerden bet ambacht niet Ook laten ze bet niet door anderen voor

zich •• bouwen bet zelve. En eoms zelm doen ze dit, soomla de

zwaluw, zoo wonderbaar kunstig, dat er itgi ,u /.t Ook van de water-

en ia de bever hierin even kundig, en onder de insecten zyn de by en

de apin voor wat het maken van haar woning aangaat, even opmerkelyk.

• meer nu ook by de dierenwoning aan nat dier zelf ia overgelaten,

hooger net diersoort m dit opzicht staat, en boa kunstiger in hun

Gods grootheid uitkomt

wat den oorlog onder da dieren aangaat merkt ga soortgelyk var*

achynsel op. God heeft zelf de dieren gewapend. Sommige dieren zelfs
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ontzettend sterk gewapend. Meer dan één dier doet u door aji

ecfaollen eo dikke huid zelfs aan bet pantser denken. Ook de .

waanran 100 menig dier Toornen ia, dient toot aanval en verdediging.

Maar ook hierbg ia verachil n dieren, die hun klauwen en tanden

aonder meer aanwenden, maar er xgn er ook, die «elf ieta doen om zich

te sterken. Zoo b.v. de spin, die baar webbe uitspant, en dan loert en

wacht en, komt er buit. die omwoelt roet rag en machteloos maakt

loo nu komt er op allerlei terrein ook in het leven der dieren, bg wgze

van uitzondering, niet als repel, een soms leer sterke medewerkxaamheid

van net dier met God voor. De kip eet kalk, en helpt er daardoor lelf

t.H- in. «i. . -i.it ii. r .-i ssn tonaal bebbi Qod nsakl dk t»—*1 smal sjsj

als de schors aan den boom, die er vanself komt, maar door de kip self

te laten medewerken; en wordt aan de kip de kalk onthouden, dan komt

er een ei aonder schaal, dat teloor gaat Er is hier dus wel terdege mede-

werkxaamheid; er zgn middelen die God aan het dier voorlegt, en die bet

dier gebruiken moet en gebruikt, om aan het doel van God te beant-

woorden. En bet dier is hierin 100 gehoorzaam, zoo willig, zoo onderworpen

aan Gods ordinantién, dat bel niet gebruiken van zulke middelen, en

nalaten van dese medewerkxaamheid, bij het dier eenvoudig ondenkbaar is.

Bgen, die, als er bloemen in den omtrek zgn, geen honig zonden puren,

U-taan uu-t.

En nu zegge niemand: Wat doet die dierenwereld er toe? Want de

Schrift zelve bepaalt er ons gedurig bg, en zoo in Oud- als Nieuw Testa-

ment wgst de Heilige Geest ons telkens en gedurig op bet leven der dieren,

opdat wg mensehen er wge, wge voor God door zonden worden. Er bestaat

tusschen ons leven en bet leven van het dier allerlei verband, en zoo ook

hst verband van overeenkomst. Niet, gelgk men tegenwoordig wil, alsof

de mensen uit het dier zou zgn voortgekomen, maar in dien zin, dat het

door dien God op den mensen aangelegd is, en dat in het dier reeds

schemerachtig getoond wordt, wat straks zoo rgk en zoo heerlgk in den

mensen uitkomt Dit gaat xelfa zoover, dat de Heilige Schrift niet aarzelt

aan bet dier een zeel toe te kennen, natuurlijk niet een ziel als die des

mffifwli—i, maar dan toch een dierlgke ziet Of staat niet van Adam opge-

teekend, dat God de dieren tot Adam bracht om te zien, hoe mj alle

levende giet noemen zou (Gen. 2:19)? Staat niet in Gen. 9:4, dat de

mensen .het vleesch met zgn bloed, d. i. *#» sêaT, niet eten ro«

zoo ook in Lev. 24 : 18: .Wie ds zeef van eenig vee tal verdagen hebben?'

Het is daarom onze plicht om op bet leven der dieren te letten, en een

prediking, die over lengte van jaren nooit aan zulk onderwge toekomt is

stellig niet in overeenstemming met het voorbeeld van Gods openbaring

in de Schrift.
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li na aldus klaar an duidelijk geweien te hebbeo op de

die ten deze tusecben mensch en dier bestaat, behoort thans geweien te

worden op het diepingrijpend eerseW/, dat op datzelfde terrein door God
tusschen mensch en dier gestekt is. Dit rerschil bestaat namelijk hierin

1'. dat het aangewezen zijn op te gebruiken middelen bij het dier slechts

oor een deel voorkomt, en bij den mensch alomvattend is; 2*. dat het

r de middelen gebruiken moet on gebruikt, zonder eigen oordeelf en

dos zonder keus, terwijl bij den mensch het gebruik van oordeel on bet

doen van keuze regel is; en 3*. dat het dier blijft staan op de hoogte

waarop het eenmaal geplaatst is, terwijl de mensch in de kous en de

aanwending der middelen steeds verder voortschrijdt.

Om met dit laatste te beginnen, zoo is het duidelijk, «lat de zwaluw

van nu en de zwaluw van voor izend jaren, haar nest precies op

dezelfde wijze bouwt Een mierennest van nu en van tweehonderd jaar

is precies eender. Ban wpbmMMkk* «>f bouwraat is nu BOf jtn>t /.*, aU

se voor eeuwen was. 6e zoudt er geen tentoonstelling van kunnen honden,

want het zou u vermoeien door zijn eentonigheid. Ook komt het i

verder in het bereiden van zijn spijs of in het afweren van zijn vijand.

h hier noch vooruitgang noch ontwikkeling. Het blyft al wat het was.

Eeuw in eeuw uit onveranderlijk hetzelfde.

Even sterk spreekt bet tweede verschil waarop we wezen, en dat ge*

legen is in het al of niet sanwenden van oordeel of keuze. Niet alsof alle

keuze bg het dier ontbreken zou. De plaats voor het nest wordt oefeose»;

en bij d««n r««»f dsr dssroa nel as. Urékmttmg !>• tijir»r m.-.t /ijn apranj

Maar die keuze is bij het dier uiterst beperkt, en geheel zrjn actie is onvrij.

Wij kunnen 080 VrOOBSeli "lat OJSj IssbOSBl OppsMSj fOnDSSOSea\ SSBl spui

haar rag niet Zij maakt die webbe onberispelijk kunstig, juist naar de

gestelde evenredigheid; lengte der draden en aanhechtingen zijn sleedt

juist wat ze zijn moeten. De webbe is in haar soort volmaakt Doen juist

daaruit bhjkt, dat een tnliiiiiniiiiiijii macht in het dier den spinnepoot

bet weven bestuurt Het is niet een probeeren, en allengs er achter

kom«-n. maaf b.-t kl SOB Of ••••innaai Jatte] Uiwiuim .-r t<*- /ijn Mssief

daarin ooit verder te komen. Van dien kant draagt honigraat en spin*

webbe dan ook voel klaarder hot Goddelijk merk, dan wat de mensch

bouwt of weeft. Doch juist dit toont dat hot dier onvrij is, en dat een

mystiek instinct bot dier drijft on leidt Het dier is meer automaat dan

de mensch. Alleen maar, hij is een automaat niet zooals wij dien knnettltn.

maar een automaat geujk God die alleen maken kan. Dat nu doet bet

oordeel bg het dier senior geheel terugtreden. Ion f—r van oordeel ia

er zeer zek»*r in HMtf dan «^mi di»*r, uinar <»»k dit <n»rd»-« ,

| Mijkt uit«»r*«t

In wat bet derde punt van verschil ssngaat, zoo is het klaar, dat bot



aangewezen üjn op middelen die God ons voorlegt, opdat wij ze zeiven

gebruiken zouden, b(j den menscli bet algemeen beemebende begin» i

terwyl het in de dierenwereld uitzondering l e geneigd wm on

eggen fom 'i' -ii. r. ii is i„-i «i| /..... bmm root om mommi ur»Mt h.-t

hoogere tmdpmt, om het onmiddellijk van God te wachten, zou

ganscheujk den bal misslaan. Eer omgekeerd moet gezegd, ge-

ken van middelen net veel hoyger* standpunt is, dat bij de dieren

s|..ht> \.«.r .ti. ded v.M.rUint. maar !... Ii .lu'.nlijk v.M.r .hu iimiih. h In-

stemd is, en eerst in de wereld der menschenkinderen tot zyn recht komt.

Zelfa kan gezegd dat het bestaan en zich <

van middelen de karaktertrek van ons menschelyk leven is.

Ge kunt u hiervan aanstonds overtuigen door den men>

loosheid te stellen tegenover de welvoorzienbeid van bet

een leeuw en een naakten Kaffer. Die leeuw is ongemeen veel ster

Die leeuw draagt een prachtige kleedjj. En ook die leeuw is gewapend
op ontzaglijke manier, om eiken tegenstander rustig te staan. En daar-

tegenover ziet ge nu dien Kaffer, veel kleiner en zwakk* B naakte

liui.1, en met geen ander wapen van nature, dan twee handen, met kleine,

nietszeggende nagelen er aan. Zoo genomen wint derhalve bet dier

m fik opzicht van den mensen; is het dier rijk door God bedeeld, en

de mensen als een hulpeloos wezen te midden van bittere vganden ge*

plaatst En toch is dit niets dan schün. De uitkomst heeft het dan ook

wel anders geleerd. Ten slotte vermag net sterkste dier tegen den mensen

niets, omdat die mensch in zyn hersenen, en in zijn verborgen

leven iets bezit, wat het dier geheel mist: het kunnen na

kunnen uitvinden, het kunnen combineeren, het komen van het één op

het ander, en daardoor de vatbaarheid voor altijd doorgaande 01

het oog sluit voor dit geheel onderscheiden innerlijk weten van den

mensch, komt n ken der schepping niet uit Eerst toch ziet ge een

klimtning. Van het mineraal klimt ge op tot de plant van de plant

het dier, en in die dierenwereld van schier wezenlooze schaalde

den leeuw in het woud en den adelaar die zyn nest op den rotssteen

stelt Maar als ge nu van het dier op den mensch overgaat, is er geen

klimming maar achteruitgang. De mensch is veel minder sterk, is veel

minder heertijk om zyn lichaam bekleed, en veel minder gewapend; ook

is hg gebonden aan deze aarde, terwijl de vogel Int luchtruim <1

Ge zoudt naar die orde dus moeten stellen, eerst het mineraal, dan de

plant, daarna de hulpelooze mensch, en ten slotte bet sterke, edele d

Maar voelt ge nu zelf niet dat dit m. t kan, dat ge aldus de orde ver

en niet recht neemt en dat I - - t



den mensch staat, dan volgt hu nut ooi «lat ge als maatstaf niet de sterkte,

maar de vatbaarheid voor zelfstandig handelen en voor ontwikkeling moet

namen, en dan natuurlijk nehieJ de menach verre voor het dier uit. Doch

dan vol. .*ok tevens uit, dat het gebruiken «om middelen en het

aangewezen zyn op de aanwending van middelen, niet iets gebrekkige is,

dat we te boven moeten komen, maar dat juist Imrm het hoogere moet

gezocht worden, en dat jou ir van den mensch hoven

het dier uitkamt

Heel de voorstelling alsof het aan middelen gebonden zyn iets lagers

en het gekelpen worden zonder middelen iets aOOfOfl was. valt Men !•

God helpt de plant rechtstreeks. I kSff slechts voor een kl« in

deel door bet zelf te laten medewerken. Maar bij den mensch is dit helpen

door middelen, d •nsch zelf moet aanwenden, voor God regel. On-

.begrijpelijk nu is <1 immers als God ons helpt door mktrtfll». du-

we zelven moeten aanwenden. den wordt hieruit een medewerkzaam I

met God geboren; en nu is het Heet m I lat deze medewerkzaam-

beid met God moet afnemen als het creatuur zeer laag staat, en alleen

klimmen kan, maar dan ook moet toenemen, naarmate het creatuur hooger

plaats inneemt. Ken admiraal op de floot kan in zyn krijgsraad zyn hoofd-

officieren laten medewerken, maar voor een matroos is zulk een mede*

ksaambeid met den admiraal ondenkbaar. En zoo nu ook is een

mineraal, is een plant voor zulk een medewerken met God gaiischenjk

ongeschikt, begint bij Ij nefl een begin van zulk een medewerk*

issmheid te vertoonen, maar kan deze medewerkzaamhoid met God eerst

Ion mensch bet ware karakter aannemen, juist wijl alleen de mensch,

als geschapen naar Gods beeld, hiervoor boog genoeg staat «Wat is de

mensch dat Gy zyns gedenktT Maar God beeft dienzcl

over heel zyn schepping gesteld, en hem alle ding onderworpen, niet ma*

gisch, maar door hem in zyn geestelyk bestaan een kracht te verleenen,

die, mits ontwikkeld, alle overige macht van het schepsel zeer verre te

boven gaat.

7a** levert derhalve doet eetraMdsje rerfoljjjkinf mnsefcosj dr psjftlli ren

mensch on dier in do schepping bet voldingend bewye, dat het heipon van

den mensch door den mensch hooger staat dan het rechtstreeks heipon

zonder hem en buiten hem om. En dit mi wat zegt het anders, dan dat

de ontwikkeling van don mensch hooger klimt, naarmate hg te meer m
alles skh werpt op do middelen die God te zyner beschikking heeft

steld. God voedt do vogelen dos hemels rechtstreeks, zoo go wilt, want

zaaien niet en maaien niet, en bobben geen ander voedsel dan wat ze

vinden. De mensch daarentegen is geroepen om te saaien en te maaien,
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en om aldus zelf zgn voedsel, niet te vinden, maar te bereiden En aoo

ook de leliën dea veld» bekleedt God rechtstreeks, want zg arbeiden niet

en apinnen niet» en nochtans was Salomo in zgn pracht en lmarhjHisid

mat bekleed ala aan Tan dese. Maar de mensen wordt naakt geboren, en

moet arbeiden en spinnen, om sieh uit de wol van bet dier, of uit de

snel van de plant zgn kleed te bereiden. Bedoelt Jezus nier nu mede,

dat de mensen* msgoftjks, ook niet moest saaien noch maaien, en óók niet

moet arbeiden en spinnen ° Natuurlijk niet, want Jezus sprak tot menseben
na den val, tot wie God zelf gezegd had, dat ze in net zweet huns aan-

sehgns brood zouden eten. Maar Merai school bet kwaad, dat Jezus be-

streed, dat ze, omdat ze zelven werkten, waanden dat zg alleen werkten,

en vergaten dat in hun werk geen ander werkte dan God. Ze stelden hun

werk tegenover Gods werk. Ze waanden, dat wat zg werkten, God niet

werkte, en dat waar God werkte, zq niet te werken hadden. Ze verzonken

en vielen in lgdelgkbeid en daardoor in bezorgdheid en in angst En daarom

nu bestraft Jezus de lieden dier dagen, en wget ze alsnu. niet op iets.

hoogere maar ook op ieta lagere. Dat die vogelen dea hemels wonder zaaien

of maaien leven kunden, waa een lagere gesteldheid van dese schepeden,

en dat de leliën bekleed waren tonder te arbeiden of te apinnen, waa

evenzeer een lagere toestand van deze creaturen. Of voegt Jeans er niet

zelf bg: Indien God slzoo de vogelen voedt en de leliën bekleedt, zal

' De mensen wordt slzoo niet verlokt

.11 asngaepeord, om esn leven t< bsfaereji i Ét <i<- planten As dfcsrsn

hebben. Integendeel, het leven des mensehen staat veel kooger in waardij

voor God. Mits op een voorwaarde, en die voorwaarde ia, dat de mensen

niet zal zeggen: .Omdat ik zaai en maai, spin en arbeid, voed en kleed

ik mg zelf;" maar dat hg verstaan en gelooven zal, dat ook in zgn zaaien

en maaien, ook in zgn arbeiden en apinnen, God ds werker is, en dat het

God is en blijft, die ook hem als mensen voedt en kleedt, man

en kleedt door die hoogere actie, die eerst dan uitkomt, zoo het schepsel

naar ds middelen grijpt, omdat God die in zgn hand beeft gestald
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III.

Instinrtirvr handeling.

6» tot 4* mtor . gtf t«J*ard ; aU kar* *•**, «o word vttt.

8r». •:«.

Het moer dan instinctief gebruik van middelen, dat bg enkele d

oorten valt op te merken, ia daarom van 100 overwegend belang, omdat

Christen andera kan oordeelen, of deze hebbelijkheid, dexe aard, die

van doen, is door God zelf in deze dieren gelegd. Een feit dat

bovendien daardoor bevestigd wordt, dat er in de dierenwereld tegenover

het strakste conservatisme nooit het begin zelfs van vooruitstrevende ont-

wikkeling overataat. Voorzoover onze waarneming van de dierenwereld

t. stellen se zich thans nog geheel aan. geujk ze dit voor duizenden

van jaren deden, en terwijl onder ons, menseben. de ontwikkeling zoo

wonderbaar groot ia, dat iemand uit den oorlog met Spanje, die uit zyn

graf onstond, Amsterdam sein als stad ternauwernood sou erkennen, viel

er al dese drie honderd en meer jaren geen zweem van verandering in de

bouworde, de strgdmanier of de levenswijze der dieren te bespeuren

ion natuurhjk zoo moeten zjjn, indien dit gebruik van middelen hun eigen

verarming wart' : wunt \sat .-.-n tafcenea] HU v.r/int. k-.int gajal nlaBJI

en van lieverlede in den loop van jaren tot volkomenheid. Nu dit niet zoo

is, strekt dit ten bewijze, dat bet gebruik van middelen door de dieren

selve niet als iets nieuws gevonden is, maar gereede uiting was en ia van

de natuur, die God hun gaf. Kn « lit vaststaande, voegt het natuurlijk den

mensen niet, om, wijzer dan God willende z$n, dit gebruik «Lr middelen

to willen afkeuren. Zelfs aarzelen we niet uit te spreken, dat de dieren-

wereld ook ten dese dienst doet» om ons van Godswege te onderrichten.

Hit animale onderricht, als we het zoo noemen mogen, berust op de

analogie of overeenkomst die zoo veelszins tusschen het leven van mensen

en «her bestaat Een overeenkomst die in bet minst niet bewtfet, dat ons

gesisebt door verfijning uit de dierenwereld sou zon voortgekomen, maar

die wel aanton. Ie Schepper, uit wiens hand beide, én dier én

mensen zijn voortgekomen, niet bg toeval, maar opsettobjk dans gedeel-

telijke overeenkomst in het leven riep, en deae gewild heeft met een be-

paald doel. Kr ia voor dese overeenkomst geen dnidoHjkor uitdrukking

denkbaar dan te zeggen, dat God bet dier «oor *ef ftesM ene) dm «enaoa

schiep. Dit ondersteld natnnrujk afstand Als we bedden, dat God den

mensen naar zyn beeld schiep, is en bluft die afstand geen mindere dan

die ssaecheo God en /yn obepeel Daaj hl /w«». tal hst ëm k ..f MM
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bel beeld van den mensch gesenapen ie, steOen we dier en mensrh dos
in In-t mui»! ééa lijn Maar wel spreken we hiermee)'

trekken van gelgkhetd bestaan, en dat dese trekken van Rclykheid niet

toevallig ontstonden, maar hun ontstaan daaraan te danken hebben, dat

het dier op den mensen is aangelegd, en daarom bg des mensen moet
passen. Het dierenrijk was niet bestemd om geïsoleerd naast de mentenen-

wereld te bestaan. Mensch en dier zouden met elkander in aanraking

komen. En daartoe nn moest er niet alleen zekere inpassing van

en mensch bestaan voor het feitelgk gebruik dat de mensch van ei»,

dieren sou maken, maar moest er ook. in het gemeen, tusschen de dieren-

Pan ld an il iil-ii-m-Iii snvereld /. k. re ejulngh, sist alleen naar i>. t h. iiassm,

maar ook wat betreft de wgze van handelen, bestaan. Dat bet paard als

rydier op den mensch is aangelegd, ziet ieder. Moesten wy oei

denken, dat wat hoogte, omvang, en voorts elke afmeting, precies bij

hoogte, dt besnlongti m fan den nensob poste, we zonden bot niet

beter verzinnen kunnen Maar ook afgezien van zulk een speciale <>

eenkomst tusschen vorm en afmeting van het dier met de afmeting van

den mensch, bestaat sr m de dierenwereld een geleidelijke opk

••en vollediger n Qg van I iam, en in enkele zoogdieren

biedt deze in hoofdzaak een |>r>t..iilasme als men zoo wi <n vóór-

vorming van het lichaam des mensenen. En zoo nu ook > m
de rg der steeds meer uitgewerkte dieren allengs zekere wgse van levens-

bestaan en wgze van handelen, die in meer dan één trek, als in flauwe

schaduw, datgene zien laat, wat zich allengs in de menscb*

iig vertoond heeft, en daar natuurlijk een veel hooger vorm aannai

De wel eens gemaakte tegenwerping, dat h- >og vóór den mensch

geschapen is, en dat bet deswege niet zou aangaan, van een tri

van het dier naar het beeld van den mensch te spreken, houdt geen steek.

Als een geniaal bouwmeester het plan van een te bouwen paleis bg zich-

zeiven uitgewerkt en in bestek gebracht beeft, kan bij seer wel een

kleiner gebouw partieel in analogen stgl optrekken, eer nog het paleis

zelf door hem gebouwd werd. Voor hem toch is het volmaakt hetze 1

of het paleis reeds in steen en hout verrees, of nog slechts n *tek

zg voorgebeeld. En zoo nu ook was bet voor God, als Scb-

geheel hetzelfde, of de mensch reeds in het Paradijs voor Hem stond, of

nog slechts in zgn besluit wss afgebeeld God zag den mensch in zgn be-

sluit voor eeuwig, en ons zoggen, dat het dier naar het beeld van

mensch is geschapen, beteekent alleen, dat in de orde der besluiten.

eerst het beeld van en daarna dat van den mensch gekomen is,

maar dat God eerst don mensch in zgn gedachte beeft gezien, en naar

<lit beeld van den mensch, en in aanpassing hieraan, bet bestek voor

dier, in zgn wereld, ontworpen heeft Er is in de gedachte Gods niet eerst



bet dier geweest, om eerst hieruit het •

af te leiden, maar eerst is in Goda bealuit bel doel gesteld van het I

iiuiknjk der hemelen, met <1 koren menachheid ala middelpunt, en

met bet oog op die verkoren menachheid ia het dier, is de plant, zgn de

delfstoffen en is zooveel meer geschapen.

Doch is dit zoo. dan hebben wg als menschen lm nut ook leering te

trekken, en ons door die dierenwereld te laten onderwgzen. Niet alsof de

ren hooger stonden, en als zoodanig onze leermeesters waren, maar
omdat we in deze dierenwereld allerlei gedachten Gods vinden ren

•snoer ook voor ons leven zgn. Aldus moet het dan ook

verklaard, dat de Heilige Schrift ons zoo telkens en telkens op die di»

raid wijst, ons tot beschaming. .I)e os kent zijn bezitter, en de ezel de

be zgns heeren, maar Israël verstaat n nu geldt ook bgzon-

ijk van dat wondere diefkan
,
waarop we in ons vorig artikel reeds de

aandacht vestigden, de mier. In het algemeen is het hoogst opmerk*

dat juist in de zeer kleine dieren zoo rijke openbaring ligt van Gods bestel

en almachtigheid. I)e mier, de by, de rups, de zwaluw enz. zgn in dat

opzicht veel merkwaardiger dan het rand <>f de leeuw of de adelaar,

overeenkomstig zegt dan ook de Schrift ons: „Ga tot de mier, zie

hare wegen en word wijs: dewelke geen overste, ambtman noch heerscher

hebbende, haar brood bereidt m den zomer, hare spys vergadert van

den oogst En nader in Spreuken 90 : 24 en 95: ,De mieren zgn een

onsterk volk, doch dezelve zgn wga, met wgsheid wel voorzien, en be-

reiden in den zomer bare spgze." Dit laatste zelfs onder de uitdruk-

nochtans in zoo hooge mate met wjjekeid voorzien zgn. De aangehaalde

raak toch wordt ingeleid mei de opmerking: m De*e dieren s#a de

kleinsde der aarde, en nochtans zgn ze wgs, en met wgsheid wel voorzien.''

wezen we een vorig maal reeds ter loops op wat men de zuivelbe-

reiding der mier genoemd beeft en waaromtrent we thans willen mede-

deelen wat Sir John Lubbock er van zegt in zgn bekend werk: Ant*.

ppaepe anti beee, d. i, .mieren, wespen en btyen." In Sir John Lub»V

studeerkamer, waar srhrgver deses het voorrecht had met de onderzoe-

kingen van dezen geleerde, door eigen aanschouwing, kennis te maken,

vindt men geheele katten vol met laden, en in elke lade een mierennstt

onder glas, waarvan de bewegingen stipt worden nagagszn Sir John

ï is dus niet iemand die afeing op losse indrukken, maar die al-

lerlei interessante lasdsdstlingtn doet van wat hij zag, en vond, zoo hg

zich al* bg andere onderzoekers. Aangaande die smvatt»ereiding der mieren,
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of gelijk hg bet ook wel uitdrukt. Imar lionigbereidiixg", leest mr
gemeld werk dit volgende:

Bet it reedt Uag bekend. dat de mieren voor om groot gedeelte haar

toedeel vinden ie bet loete vocht, del de luiten afscheiden. Zooels

reedt meermalen it opgemerkt, xyn dexe inMcteo inderdaad de koeten

ven de mieren, ia Linnoaot terminologie: .Aphis formicerum vacea."

Beet goede beecbrgving een de betrekking, die er bestaat tneiokee

mieren en luiten, it reedt meer den honderd jaar geleden gegeten door

1'Abbé Boatier de Sauvages.

Dook de luiten zgn niet de eenige insecten, die den mieren all koeien

dienst doen. Verscheidene soorten ven Coccidae, CercopU, Centrotus,

Membrscis, ent., worden op dexelfde wgse gebrul «rardt en

M. Cook hebben opgemerkt dat de mieren de larve eener kapel lil

Lyeoeee pseudsrgiolus. De verschillende soorten van mieren gebruiken

verschillende soorten van luixen. De gewone bruine tuinmier (Lams
niger) wgdt zich geheel aan de bladluiten, waarmede de twggen en

bladen bedekt zgn ; de (Lasius brunneos) san luixen, die op boomschorsen

leven, terwgl de kleine gele mier, (Lasius flavus) er kudden ven luixen

op na houdt, die ticb met wortelt voeden. Misschien is een dexe ver-

schillende gewoonten de verscheidenheid van kleur toe te schrijven.

In bet Ooetieebernsteen vindt men onder vele overblijfselen ven endere

insecten, ook eene soort ven mieren, de tosscbenvorm toetenen onxe

kleine bruine tuinmieren en de gele weidemieren. Dit is waarschijnlijk

de plaats waar dexe en andere gemengde soorten oorspronkelijk
-

behoorden. Men komt licht in de verxoeking te veronderstellen, dat de

bruine soorten, die xooveel in de open lucht leven en op hoornen en

struiken klimmen, hare donkere kleur teruggekregen en zelfs verdon-

kerd hebben, terwgl andere, tooelt Lasius flavus, de gele weidemier.

die bjjna geheel onder den grond leeft, xeer verbleekt is.

Het mag bjjna in letterlijken tin gezegd worden, dat de mieren de

luiten melken, want xooals Darwin en anderen bewezen hebben, be-

houden de luixen gewoonlijk bet afsebeidingsproduct, totdat de mieren

gereed tgn dit te ontvangen. De mieren aaien en liefkozen de luixen

met hare voelhorens, en dan ontdoen ticb de luiten van bet zoete

Bet it waarscbynlgk voordeelig voor de luixen, det dexe honig wordt

verwgderd, deer xe min of meer kleverig is. Doch dit is niet de eenige

dienst, dien de mieren aan de luiten bewyxen. Zjj verdedigen xe ook

tegen de aanvallen harer vganden, en niet xelden gebeurt het da

xelis stellen van aarde voor te maken. De gele mieren verzamelen in

bare netten de soorten, die zich met wortelt voeden en bewaken te

even zorgzaam alt bare eigen joegen. Maar dit it nog niet allee. De

mieren verzorgen niet alleen de volwatten luiten, die bun van dienst

kunnen zgn, maar ook de eieren dier luixen, die natuurlijk, tot dat xe

uitgebroed tgn, onbruikbaar zgn. Date eieren werden bet eerst opge-

merkt door deo Engelscbman Gould, wiens uitnemend werkje over de

mieren lang niet die waerdeeriog ontvangen beeft, die bet verdiende.
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8lecbts op een pont dwaalde hg. Hg beweert, dat de konm^nn*
(sprekende tan de Lasios navos) dm verschillende soorten vu
legt: die voor de werkmiereo, de vrouwelgke en de onzgdige

De twee eente soorten worden in de lente gelegd, de laatste in Juli

en in een gedeelte tu Aagostus. of ei* de ïomer bgzonder gunstig is

een weinig vroeger. De vrouwelgke eieren i{jn met een don iwert

vlieeje bedekt, langwerpig en toowet bet seede of zevende gedeelte ven

een centimeter long. De mennelgke eieren tja meer bruin ven tint

en worden gewoonlijk in Meert gelegd. De donkere eitjes zgn niet ven

de mieren, meer zgn luiteneieren. De vergissing is teer vergefelgk,

door de mieren dese eieren precies behandelen als bare

Zoo nu meldt Sir John I.ubbock ons ook, dat de mier

tekere andere dieren manipuleeren, of wil men, met rigen poot behand<

maar dat ie ook, wat nog sterker ie, m zich door

andere dieren te doen gekoonmmen nam. lijk niiersoorten, die in

krijg tegen andere mieren optrekken, beur nest innemen, er de eieren uit

halen, dese sleepen naar haar eigen nest, en als dan dese eieren uitkomen,

de afatoo gewonnen mieren zich tot slaven maken, en voor zich laten werken.

Geschiedt dit geslacht na geslacht, dat leert zulk een aristocratische mast

ten slotte alle zelfwerken af, en ontwent er ten leste zoo aan, dat zij. als

haar slaven haar in den steek laten, sterft van honger. Doch geven we
ook hier weer bet woord aan Sir John Luid*

Dat de slavernij onder de mieren ons bekend is, denken wg een

Huber, en ik ken niet neleten de passage, weerin hij «gne ontdekking

mededeelt, een te balen: .Toen ik/ zegt bg. .1 -04 's avonds,

toaschea 4 ea 5 oor in de omstreken ven Genève wandelde, bemerkte ik

dicht bg mgne voeten aas massa Boode mieren, die den weg oversteken.

Zg bewogen zich als aaa lager, mat opmerkelijke vlogbeid ea be-

sloegen eeee ruimte van 20 é 25 centimeter in de laagte, en 7 è 10

centimeter ia de breedte. Ne eenige minuten verlieten zg den weg,

gingen door een dikke neg ea kwamen op eaa weilend, waerbeen ik

te volgde. Zg kropen door bet gras zonder dat de orde, weerin tg

optrokken, verbroken werd, niettegenstaande de vale hindernissen, die

beer den weg versperden. Ten laatste kwamen zg in de asbfbaid vaa

aas aast, bewoond door donkere aschkleorige mieren, eaa beoveltje,

dat, op een afstand ven twintig voet vaa de heg, boven bet gras oitetak.

Eenige vaa de bewoners bewaakUn den ingeng; maar bg de ontdekking

ven een naderend leger melden zg neer de bo. lenst» wacht. Het alarm

werd ded-lgk door baar raar binnee ovirgssaind, ea bare wapenbroeders

kwamen in groole getallen uit bare osdsissrdstèi verblijfplaats te

voorscbgn. Het beasoTsger van de Boode mieren, dat neb op eet

•tand van slechts twee stappen bevond, versaaids dea pee om den

mierenhoop te bereiken; ia eaa ©ogenblik t#de viel bet bataijoe op dea

vgand eaa, ea wierpen de es. bkleonge mieren omver, die sa een korten
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maar bardnekkigea strgd terugtrokken dut don bodem Tan baar natt
beklommen 4a Boode miaraa bat heuveltje, Yenameld.

massa's op dea top, namen dan hoofdingang ia baai, eenige bare acb-

tariataada om mat bare tanden op xjjde aaae opening in daa mierenhoop

te maken. Hare onderneming werd mat geluk bekroond, aa do reet van

aai lager ging naar binnen door bet nieuw gemaakte gat. Haar fei

was slechte van korten duur, want na drie of vier minuten trokken

tg waar af door dezelfde opening, die haar toegang verschaft had

;

ieder mat aaaa larve of pop in baar bek.

Da expedities vertrekken gewoonlijk dat middags en zgu ven 100

tot 2000 mieren sterk.

r als derde trek nog aan toegevoegd, als wat

\..i„i m|^-, •iin-rkt. maai b| «daten ia-, m <»'k naU wmarnanL Altman
nameljjh zeker aantal mieren, die met voetbel op weg naar haar nest /

en vreedzaam naast elkander wandelen, ja, elkander zelfs
•

en b. v. in een glas saamwerpt . zgn deze mieren zóó op eenmaal den k i

kwyt, dat ze verraad of wat ook vermoedende, zich onmid< p • ikaar

werpen, de bekklauwen in elkanders romp slaan, en elkaar onderling zoo

niets sparend doodden, dat er zeer spoedig maf meer dan twee levend

overblijven, die elkaar woedend byteu en kerven, tot ook ij lood

lieerziJK»'l>

alles saamnemende blijkt alzoo, dat God m hal leven <)

alleen zelf middelen gebruikt, maar ook dit heeft ingelegd, dat

haar dingen ter beschikking heeft gesteld, die ze safes als middelen hebban

oost ie wenden, en eindelijk dat Hij haar macht verleende om andere

wezens zóó tan dienste aan te wenden dat ze de&e dwingen die middelen

san te wanden kaar ten behoeve. Reeds hier in de dierenwereld vinden

we alzoo iets dat zeer nahijk /etrapie gebruik der middelen, waarop

God ons mensehen heeft aangewezen. Bg ons men* l>ben we
achtereenvolgens: 1*. rechtstreeksche werkingen van God in en aan ons,

zonder middelen. B. v. ons leven zelf, dat God rechtstreeks ooderh<

en evenzoo de geestelijk* inwerking die rechtstreeks naar ons hart uitgaat.

2*. Werkingen van God door hei gebruik van middelen, die God zelf aan-

wendt B. v. dé hagen, waarvan God zich bedient, om ons bloed deels te

zuiveren, deels met nieuwe bestanddeelen te voeden. 3*. W<

God door het gebruik van mid. ie God om* laat aanwend*

onze voeding door spijs, die God ons wel voorlegt, maar die wg m
namen moeten. 4*. Werkingen van God door bei gebruik van middelen,

die God ons niet alleen laat aanwenden, maar ook zelf laat bereiden. 1

voor beschutting tegen koude door het ontsteken van vuur, door net bouwen

van een woning, door het aantrekken van een kleed enz. 69
. Werkingen
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tui God door bet gebruik van middelen, die wjj niet «eire bereiden, maar

door andere tnenachen of dieren laten bereiden, en dan of alleen, of met

behulp van anderen aanwenden. B. v. als God u van de plaata uwer woning

naar ome kofoni«*n wil overbrengen, dan tilt Hij u niet op, en draagt u

niet door de lucht, maar geeft u net middel van een vaartuig, dat gy te

gebruiken hebt, maar dat ge u door een ander het bereiden, en dat ge

met behulp van anderen bezigt en gebruikt Kr zijn «lus in «lit gebruik

der middelen wel terdege trappen. Eerst het middel aangewend tonder

uw toedoen, Dan het middel u voorgelegd, opdat gjj bet gebruiken zoudt.

Daarna het middel door u zeiven eerst te bereiden, eer gy het gebruiken

kunt Voorts het middel eerst door u zelven uit te vinden, eer ge het

bereiden zult Al verder het middel niet door u zelven bereid, maar u ten

behoeve bereid door een ander. En eindelyk een middel, dat ge met alleen

door een ander bereiden laat, maar ook niet anders dan met behulp van

anderen aanwendt. Een ontwikkeling alzoo, veel rijker dan hetgeen in de

dierenwereld bij de mieren valt waar te nemen, maar toch ook zoo reeds

Is dierenwereld voorafgeschaduwd. Ook hier toch een nestselfgebouwd

en ingericht Het vocht san andere dieren uitgemolken om zich voedsel te

bereiden, en dan dieren, die dit vocht voortbrengen, met zorge gekweekt

en beschermd. En eindelgk anderen, ook weer mieren, gedwongen om te

werken en spgs te verzamelen voor baar natuurgenoot» n \\<>r<lt nu <lit

veefanjdig gebruik van middelen nergens in de Heilige Schrift bestreden

en afgekeurd, maar steeds of ondersteld óf aanbevolen, en worden we met

name naar de dierenwereld verwezen, opdat we van deze dieren, «die met

wisheid wel voorzien zijn," leering souden nemen, dan volgt hieruit dat

we in het .gebruik der middelen" met een ordimmmUe Gods te doen hebben,

en dat tegen God ingaat wie de middelen onaangewend laat of verwerpt

Immers uit heel de Schrift ontvangt ge den indruk, dat die diersoorten,

het gebruik van middelen hebben, niet sis een lager soorf naar be-

neden gedrukt, maar juist sis een booger soort of wilt ge, een fijnere en

wuxere soort, op den voorgrond worden getrokken, en ons ter leering

•ten voorgesteld. Als we dan ook mj den mensen dit gebruik der mid-

delen en zulks nog oneindig rijker ontwikkeld vinden, dan is dit in den

mensen geen osoreft, maar juist bewjji voor bet hooger standpunt dat hu

sa de dierenwereld inneemt Hoe njner en njker dit dos toegaat, boe

W de mennen opklimt en hoe verder zyn ontwikkeling voortacht

gebruik der middelen kan hem nooit verlagen, maar is steeds onaf-

wötbare v. M>rwaarde voor tijn rgkere ontwikkeling en voor de vollere ont-

plooiing van zgn kracht
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van middelen die wjj aanwend* itend het gevolg zgn van onzen

gebrekkigen toestand in eenen zondigen staat der dingen, in bet Paradgs

ondankbaar waren, en eens in at id weder zullen weg*

vallen. Want wel is dit ten deele volkomen waar; maar dit brengt alleen

wijziging in bet soort der middelen, niet in bet gebruik van middelen als

nfflittnif, aJi in.n ui vorig* aanwaa aan twwicntig bericht van bal oorden
naar het zuiden van Europa wilde doen komen, was men vaak genood-

weg een menigte van paarden en zadels en tuigen, week na week

net te nemen en te bet-t Is ia het karakter der n

men voor het overbrengen van zulk een bericht behoeft, telkens gewijzigd

en vereenvoudigd. Nu is men zelfs zoover, dat langs een gespannen me-

taaldraad een actie doorgaat, die het bericht van Amsterdam naar Ma

in een i rengt. Maar al zijn de middelen nu anders, en al werken

ze thans veel sneller en eenvoudiger, daarom blijft bel gebruik van de

middelen toch. En zoo ook, als een niet geoefend spreker op een pul!

vergadering iets te zeggen heeft, dan zal hij <iit eerst in het klad. dan in

net opschrijven, en dit papier medenamen, en bet voorlezen. Maar al

is het ook dat een geoefend spreker. <lit alles niet noodig heeft, de st

rechtstreeks in zijn hoofd verwerkt, en zijn toespraak losweg uitbrengt,

zonder dat • f pen en inkt bij is te pas gekomen, dan zjjn wel

•len laatste de middelen anders en fijner en sneller werkend, maar

inwendig nadenken en gereed maken is en blijft niettemin evengoed net

aanwenden van een middel, als het gebruik van een stoffelijk m
M «even we dus toe, dat bij den onzondigen staat van

„Paradijs" en bij bet rijk der heerlijkheid een ander gebruik der middelen

past, dat fijner en hooger van aard is, toch blijft desniettemin dit gebruik

en is zelfs van edeler karakter.

Thans echter keeren we tot onzen zondigen toestand terug, om na te

gaan, welk het gebruik van de middelen in de bedeeling der gemeen*

gratie is, en op wat wys God de Heere juist in dat gebruik der middelen

een zoo gewichtig stuk van zijne gemeene gratie geopenbaard heeft en nóg
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Vatten we alzoo de uitkomst der voorafgaande bespreking Mam, dan

-»reen»t dat God tweeërlei soort creaturen schiep: eenerzgds crea-

turen, aan wie Hij fwu, en anderagds creaturen aan wie Hij teef beschik-

king over Middelen gaf l>»- eeder op don Uktmm looft befwmrfelooi /.ijn

plantenkven. de adelaar strijkt uit /.ijn adelaarsnest omlaag, grypt het

lammetje als prooi, en heft het hoog op in de lucht, om er m /.ijn nest

zgn jong meé te voeden. Bb in de tweede plaats vonden we, dat het ge-

addelen toeneemt, naarmate het schepsel hooger staat. In de

plsntenwereld bgna niet gekend, vertoont zich dit gebruik van n

eerst recht duidelijk bg de hooger aangelegde dieren, en het is bg de

dieren, die het hoogst staan, dat dit gebruik van middelen het sterkst

voorkomt. Vooral * ij de mier is dit bgna ongelooflgk, en de Heilige Schrift

die ons op niet op den aap, maar op de mier wgst, om ons de dieren-

wereld naderbg voor ons besef te brengen, strookt ook in dit opzicht veel

befte: jkbeid dot natuur, dan zoo menige onderstelling, der

odeadoopjoobo geleerden Dom neè lotton uitsluit. n<i of ovofooakooMl

ui lichaamsbouw, de Schrift daarentegen vestigt veel meer de aand.t

op de levensuitingen, en op het saamleven. zoo van menschen als mieren

in een verbinding, in een soort maatoehap)

Doch hoe dit zg, de regel is en Mijft. dat In t gebruik van middelen

afneemt boe lager een schepsel in de ry der schepselen staat, en daaren-

tegen toeneemt, boe hooger zulk een creatuur zgn plaats op de ladder der

schepping vil dH nu zoo zgnde, zoo volgt bJomil rechUtreeks dat

van den menêcM ais onder alle schepselen op deze planeet het hoogst

staande, verwacht mag worden, dat hg hem het gebruik van middelen het

aüerwterkM zal zgn Int Muit dan ook zoo te wezen. En zg. die bg den

mensch dit gebniik van middelen afkeuren on togangoon, voelen blgkbaar

niet, dat zg bierdoor den mensch niet verboogen, maar verlagen; oe zien

niet in, dat ze door hun zonderling opzet togen geheel de orde van Gods

schepping ingaan; en nog w»fa»*i*g blijken se te ontwaren, dat se door

metterdaad attê gebruik van middelen uit ons loven weg te nomen, ons

naakt in de wildernis zouden uitoonden, om er te otorven van honger of

de prooi te worden van bet wild gedierte. Zg die hun verzet tegen alle

gebruik van middelen bet verst en het sterkot drtyven. gaan dan ook zoo



er niet Zy kleeden zich, ie wonen in goed gebouwde en wel voorziene

huiien, ie eten toebereide epye, en gunnen zich ï\et gebruik van alle ge*

makken dea leven*. Doch hiermee ia hun inconaequentie dan ook openbaar.

Een voorbeeld moge dit ophelderen.

verbreidt ach tegenwoordig in Amerika, in Engeland en in Duitech-

land een nieuwe sekte, die ach noemt The Chridian 8cémHti$, d. L de

mannen der Christelyke wetenschap. Treedt men hun k Ie vierde

Avenue te New*York, gedurende den dienst binnen, dan vindt men voor

de ryen banken een breed platform, waarop met bloemen omhangen en

omvlechten Chinaesrhe vazen pryken; achter het platform ia het orgel, en

daarby een plaat* voor net zangkoor. Voorop dat platform staan twee

leienaars- naast elkander, en voor den éénen staat een vrouw, voor den

anderen een man, die beiden niets doen dan om beurte voorlezen. Br
wordt geen vry woord gesproken. De vrouw doet niets dan mei een

•ren stemgeluid zinsneden int <!• Heilige Schrift voorlezen, de man
niets dan by afwisseling zinsneden voorlezen uit het Boek van de Christian

Soentists. Gezongen wordt er betrekkelijk weinig, gebeden zoogoed als

en de strekking van zulk een dienst is blykbaar, om door een

drukwekkend, gezaghebbend, langraam en plechtig lezen de hoorders te

biologeeren. Wat nu is het stelsel van deze Christian Scientists? Men
iteengez» t werk van Rev. Mary Bak» getiteld:

Science and health, key to thé Scripture, d I Wetenschap en ge/

sleutel tot de Heilige Schrift. De strekking van dit geschrift wordt in een

rondgedeeld tractaat aldus saamgevat in een brief, waaruit we dit als de

bOfaVawak ov.Tn.tn.n

Toen de beer N. den staat waarin ik toenmaals verkeerds bad gade*

geslagen zeide by tot mg: .Gg hangt te vast aan de letter, gg moet

»eer verlaten op bet geestelijke. Gjj moet de wetenschap van bet

Zyn beetadeeren, denk niet tiekte te genezen, maar tonde te gentten."

Ik vatte xjjn meening dadelgk. Ik bevond, dat ik in de verkeerde

ricbting gewerkt bad door aan bet natunrlgke meer dan aan het gestie
lgke mgn aandacht te wgden. Mgn voornaam en eenig oogmerk toch

scheen genezing te verkrijgen van bet zoogenaamde podagra; waarbij ik

dan de behandeling door Oeest gebruikte of het een mediegn was. Ik

dacht alleen aan mgn herstelling van pgn en kreupelbeid en, in de

verwachting van een plotselinge genezing, verwonderde ik mg maar

aldoor, dat ik niet kon opstaan en wandelen als een volkomen hersteld

mensch. Tot mgn verrassing bevond ik, dat het verstaan van de letter

maar alleen de menscbelgke bgstand was om mg' op het verstaan van

het geettelgke voortebereiden ; als bet ware de trede tot dat geestelijke

;

en dat, indien ik op dit pont van ontwikkeling bleef staan, ik nooit

tot eeo blgvende genezing zon komen. Want de letter aüeen kan niet

Mgn oogsn waren nn geopend. Ik kwam tot zekerheid dat in
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ereet, tornde f» sterfelijk Oitof' de moeielgkheid wortelde. Verdelg sonde,

ea ik tou vrg zyn van alle krankheid.

Toen kwam de vraag in mjjn ziel op: boe doe ik monde? Ik tracht.

Dg alle gelegenheden tegenover alle mensebeo recht te handelen. Ik

denk niet, dat ik xulk een groot zondaar beo. Ik neb geen bgzooder

slechte gewoonten. Ik word niet dronken, ben geen zuiper of een

godslasteraar. Ik ben voorzeker beter dan de meeste roenscben. Ik

tracht den golden regel te volgen. Waarom moest ik dan al dese jaren

van ellende doorleven? Koester ik den minsten wrok tegen iemand?

Ik zon daar geen neen op kannen zeggen. Voed ik eenig wraakgevoel,

belast naar den dag waarop ik voldoening zal krijgen van iemand die

my schijnbaar beleedigd beeft? Ik kon met volkomen waarheid daar

geen neen op seggen. Bengd ik iemand? Ja! Heb ik alle menseben

lief? Ben volmondig neen. Is bet rayn wil harddragendbeid zoo ver

van my aft estooten als ik bet leven zoek? Voorzeker niet Tracht ik

mjjn begeerten en hartstochten te beheerschen? Zg bebeerschen ets)

menigvoldiger dan ik hen. Heb ik een ander levensdoel behalve: .eten,

drinken en vroolgk zgn, want morgen sterven vrg?" Zie, wanneer wg
zonder omwegen tot op den bodem der zaak gaan, wanneer wg bet

klatergoud dat ons sterfelgk leven versiert afschudden, dan is dat

ongeveer de levensweg van de meeste menseben, mg zelf niet uitgesloten.

Zoo ging ik dan voort mg zelf te onderzoeken, totdat ik niet half

soo'n goed mensen wat als ik wel gedacht had, en dat ik Gods f

eiken dag van myn leven ongehoorzaam was. Ik had nog niet verder

dan bet natuurlijke. Wie ben ik? Wat ben ik? Ben ik als

sterfelgk of onsterfelgk? Ik moet het een of het ander zgn?

Ik weet dat beide tegelgk niet waar kan wezen. Wat was bet werke-

i-t eindige, stof, lichaam, wat aan begin beeft en einde aal

hebben, of bet oneindige, de idee Gods, die nooit een begin en nimmer

een einde beeft? Indien bet stof-lichaam tonder sterfelijke tinnen niet

kan danken, spreken, bewegen, of pgn ondervinden, dan moeten het

alleen de sterfelijke tinnen zgn, — en niet het lichaam — die tonde,

nekte, pgn en dood veroorzaken. Stof kan het niet zgn, want stof is

i tonder de sttrfrifka tinnen. Derhalve moeten het de sterfelgke

tinnen zgn, anders gezegd, de vleescbelgke geest die tonde veroorzaakt

Wat is tonde? Dwaling, kwaad, bet tegenovergestelde van waarheid

of goed. Verdelg tonde voor het sterfelijk bewustzjjn, en de waarheid

beeft geen tegenstelling. Allee tal dan waar zgn, en er tal geen tonde,

ziekte, pgn of dood maar zgn. Hoe kunnen wg tonde verdelgen ? Door

rklareo ea gedeteslaan, dat God alleen werkelijk is; dat God geen

sterfelijkheid beeft; dat Mg almachtig, alomtegenwoordig en alwetend

l Alles in Alles en dat er niets werkelijk kan tgn boiten

Hem; boiten Zgn idee en Zgn eeuwige waarheden. Al bet andere is

bedrog.

Maar ik boor o dezelfde vraag stellen die ik daad. Wat moei mee
verstaan onder bet niet-werkelijke? Is bet op bettelfde oogeablik dat

iemand blijkbaar kwelling uitstaat voor bem mogelijk te verklaren,

dat hg* geen pgo heeft, dat pijn n.-t- werkelijk ia, dat pijn een leogea
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is' Ik antwoord ja. 8terfelgke geeet kan slechts één gedachte op één

•o nottalMs oogaablik vasthouden. Pgn n alaehta aas voorwaarboodan.

Indien iemand bat voorwaarhouden w «n brt bestaan Tan da pijn in

tgn denken ion ontkennen, dan too ar op net oogaablik van «lat

denkan gaas pgn tgn. Oa na voort die gedacbte van ontkenning vaat-

tebondea, aa breng uzelf tot bet klare inzicht van uw eigen onsterfe-

lijkheid. Breng da gedacbte over tot Geest, want Ood il Geest. Deok

a in, dat gö de geetteljjke menaeb tgt, roep voortdurend om Geeet,

boodt Oeeat in het denkan; en gij tolt gedurende de voortzetting van

dat denken gaan pjjn nebben. Geeetelgk denken tal bet sterfelgk voor-

weerhouden van zonde, ziekte en dood den voet lichten; en in ver-

houding tot de invloeiing van en bet vasthouden aan bet gaeftiltfk

denken, tal bat tterfelgk denken vernietigd worden. Zonde aa krank-

heid tollen verdwgnen, wg zullen bg toeneming vergeestelijkt worden,

tot wg eindelgk een staat van volkoman harmonie bereiken, die Hemel

is. Den beginner in de (christelgke) wetenschap zal het wel menigmaal

moeilgk schgnen op dat oogenblik geeetelgk denken in zieb te brengen

aa vasttehouden, dia oogenblikkelgke verandering van bat niet-werke-

lgke in bet werkelgke te ervaren, maar dat kan dan ook allaan worden

verkregen door aanhoudend geeetelgk bagaeren.

Aanhoudend ontkennen dat alleen in woorden bestaat, tonder geette-

lyk (irnlrn, ffjj tnrt* >iant'L>trn.

Toen ik too gadegeslagen bad dat mgn eenig oogmerk waarom ik

mg aan de behandeling der Christelijke wetenschap onderwierp mgn
genezing van bet podagra wat en daarvan alleen, en dat ik daarbij

dia behandeling aanwendde alsof het medicgn wat, mg toegediend door

aan arts, besloot ik naar de ware oorzaak van mgn kwelling te zoeken

en toen ik dia geraden had, werd ik een nieuw menaeb. Da wetenschap

van het Zgn, dat is de kennis van mgn ware bestaan als aan geeetelgk

en niet als een stoffelgk of sterfelgk menaeb, bad aan eerste plaats in

mgn denken. De vrees was vernietigd, de cbemicalisatie ') verdween,

geesteljfke gedachten vervulden rag. Het bestaan van krankheid ver-

dween in bet niet, en van af dat oogenblik werd God met al

waarbeden mgn alias, en bet podagra was nn volkomen vernie*

Zoo tal bat met u gaan, wanneer gfj bet denkbeeld van allaan ge-

nezing van pjjn en kraopalbeid te baboeven, opgeeft. Gg' kunt tonder

aan strgd gaan volkoman genezing tot stand brengen. Want bat oude

sterfelgke dankan tal, duizendmaal op aan dag, in too meniem
mogelgke vormen, zgn aanspraken doen gelden. Leg uw waponru

gaan oogenblik af! Waas bereid de werkeljjkbeid van tonde en krank-

heid in uw denken te ontkennen. Ontken de werkelijkheid van uw
sterfelgk bestaan. Varklaar in uw denken, dat bet voor u, omdat gg
onsterfelijk zgt, onmogelgk is tonde, krankheid of dood te ermn

want de mnaer geemetjêkt numteh ie eeuwig, en kan de folteringen der

reaetie bil bet beate eer behaedeliae;-
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irf«/*%lweiif iiiaaiiii omderpaan. Letse der* gsihnhtea o steeds ver-

vullen, «n gü tuit gestadig in geestelijkheid tofaeaain

Geljjk men riet, schuilt hier een geheel stelsel achter. Ons wordt gezegd,

ons eigenlijk weten gêetiêljfh^ en dus al het ongeestelijke onwezenlijk

is. Het is een stelsel afgeleid uit de denkbeelden van Fichte's wijsbegeerte.

r ons in oneselven terug te trekken, moeten w<- nu .l.rwgs ons lichaam,

en al wat aan ons lichaam is. voor ons besef In rl» uien, dat pijn

geen pgn wordt, en geen kranke aandoening meer macht over ons heeft

• en postscriptum voegt de schrgver • wee jaren zrjn sinds ver-

loopen, en gedurende al d heb ik niet alleen nooit mediqjn gebruikt.

*) Wbae Mr. N-r*ali*ed tb* etato I ra tb*o in. b* aaid to a«: „Yo* ar* adb*riog too

iry to Um tottor. yoe mut dapead mor* oa tba •pirttoal. Yoe most etody Um aatoaee

af Betag. tbink aot of bealteg diMiw bat of turnt* «to." I eaogbt b» malt oa tb*

bataat . I feoad I bad baaa vorfciag ia Um wroaf diraeUoo, by giriag mor* tboogbt to

tba pbyatoal tbao to Um apihtoal. My aula. and oely obtort, inaii to ba to gat baalad

from Um avoaltod goat; eaptoytog Um traatoMat tbroegb Wad. aa if it «ara a dreg. I

tboogbt ooly of my raeorary fraai paia aad laaoaaa, oapaatlag to ba baalad iaatantaaaoaaly,

aad woadartag aU Um watt* «by I eoold aot artoa aad «alk a parfaoUy baalad maa. Te
roy eerprtee. I foead tbat Um aailMabiailias of Um tottor «aa oaly Um boaiaa aid to

ar para a* for tb* eederetaadlag of Um ptillait. aad aa it «ara, aa* et*ppieg atoai to

prrtteaHty, aad tbat if I atoppad at tbat poiot of prograai I voald aa**r b* panaaaaaUy

w ito Utur mkmt aaaaaf toet My *yM w*r* no« opanad I raattaad tbat f#ar, abt

mortml *•»•ƒ «ar* at Um botton af Um dlfaoaity Daatroy aio. aad I «oald b* fraa

all diaaaaa.

Tba* Um aaeeUoe aroa* ia my mtad: Boa do I a»a» 1 try to art rtgbt «ttb all maa,

oa all nnwiÉmi I doa't tbJak I aa aaab a graat atoaar. I ba** ao **ry bad babito. I doa't

g*t draak, «aroa» aad bjaapbami I aartoialy am brttor Um* maat maa! I try to folto*

Um Oald— Bal*. Wby toa aboald I b* eeapaltod to paa* Utroogb all of Um** yaara «4

alairy? Da I baar Um toaat malto» agatoat aay maa f I «oald aot aay No to tbat. Do I

aartara aay faattog af raeaage, tataadiag aom* day to g*t «ree «ttb aay oa* «b* bad

inmiagly doe* m* aa tojery? I «oald aot *xaaUy aay B* to maf. Do I aary aay maat

V** ! Do I lor* all maal A ate **. Woald I paab timfl aa mr aa to tok* Ba' Oarteialy

aai. Do I try to aattel my appaUto* aad paeetoaa? Tbay «aaaral ma eftoeer Uma 1

mam. Bar* I aay atber alm of uto bat to .lat, drtok aad b* m*rry.

dtor W*U. «boa «e gat rtgbt dava to bottom fart*. aad braab bbbj

daaorato aar mortal ltf*. Umi i* abaat Um aay ato paapto ar* Urtof

Tba* I **attoeed to aialtl ayeetf. aaUl 1 toaad 1 «aa aot balf aa gaad a maa aa I

I «m, aad Umt I ikmbtytA Ood* Ia« *r*ry day af my Um, 1 bad aot y*t toakad

Um pbyatol Wbo am I» Wbat ia It Am I a mortal ar aa Immnrto l maat I «mat

b* aa* or Um ataerr I kao« Umt bot* aaald aot b* r**l. Wbtob «a* Um aalt*, aattor.

body. «ba aad a tiigtoitag. aad «UI kar* aa aaittog. ar Um latalto. Ood'a Maa, «ba aarar

bad a bagtoatog. aad aarar «UI bare aa uileg F If Um aawat kaiy, vttaeet Um aaaral

aaaaaa, aaaaat UUak. talk. aar*, er nyartoaa» paia. it maat ba Um aortol eaaaaa atoa*. aad

aot Um bod» tbat aaaaa aa, aa paia aad dealb. It waart b* aaltor. for aattor u

atod. «at aaoo* aa. Wbat a Mat Brrer. erU, Um aaaaaa» af Tram ar Ooodl

to aorta! iiaiiin. aad Tretb ba* ao epaaatto Att «UI Uma ge real. ato
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maar ook | ,inwr resorUd to amy olher mthrial Ihings", nooit n

vlu.ht genomen lot eaoig stoffelijk middel visten we niet,

metterdaad op dese wijie kwalen verdwenen sijn. Men beeft hier te doen

m.-t -I.-/.-1M. .1. ti. .ii. warlrj m ds pneainfea tt Loordei in dt PyraMMta,

m waarop «• tater terngkomea Thanf naerken we iDeea op, «lat i.ij .!.•/••

< liriHtian Seientists bet stelsel i aral ritgeweikt, en het helderst

beleden ia. Het ia een poging om ons tot 100 sterke gfwwtelijka concentratie

in Int hinnenate Tan ons weien te brengen, dat onze ziel de sterkst

mogelyke zelfstandigheid rerkrgge, en de afhankelijkheid van het lichaam

•Ie kleinste evenredigheid worde teruggebracht Juist dus het tegen*

overgeatelde van die slappe, weeke naturen, die letterlijk aan hun

met alle kleine crupttên en kwalen hangen, daardoor fei telyk soo bil

pain or daath. How oan wa dastooj ntnf By

ib«t Ood only u raal ; tbat Ood bu sa mortality ; U»al Ha la oaaaipotont. mssffrmat and

naiSMBlasi; tbat Ha m Al) to All. and thara oaa ba aotiitaff raal boakla Hlta, Hu idaa and

Hia ataraal varltioa. All olaa ia ülaafcm.

Ah! Bat I baar yoo aak Ü>a aama qoaation thai I did. Watt is maant by anraalii

it pnaafhla toroMlo daolara that ba ha. oo pain, tbat pain U anraal. a lla, whrn at tba

as is appamaüy aaffaring ita locmaoUT I aar Tas. Mortal mind «sa only beid

at ona and tba assM iaatant. Pain ia only a ballof. If ooa abooid dony tba

boliof and tba oiiatoaoa of pain In tboogbt tbora woald ba no pain dartng tba Inatant of

tbat tboogbt How aoaUnea to bold tbat tboogbt of donlal. and illaabssa yooraalf of yow
own mortality. Tisssfai tba tboogbt to Spirit, for Ood ia Spirit Booilsa tbat yoo ara tba

Spirit oootlnsally, kaapinf Spirit ia tba tboogbt; and yoo «til havo

Hssasm of Utst tboogbt. Spirttaal tboogbt wül anpplant tba mortal

boliof of ata. aioknaaa and daaih; and in proporUoo to tba iaSowing, and tba bolding of

wUl tba mortal tboofht ba daotroyod. Sb) and aioknaaa «UI dktappaar.

wül baootno mora and toorn apiritoal. onUl va olUmnloly raaeb s atato of porfont

r. wblob la HaaTao. Oftoa. it may aaoca dimcoll to tba bagissw in Soionoa, to taka

ia and bold laat inatant apiritoal tboogbt, aad to aipariaoaa laat Inatac

fraai tba aaraal to tba raal. It oaa only ba attaioad by pnajataai apiritoal

:„,,,[„.; drnut' in u->rds v*ly. irtiAwW fA#

Wban I eoaaad to malisa, tbat my ooly objaet la aalitalltlBg «• CSMJsMin Selaaoa traatmaat

«as to bo baalod frota goot, aad from tbat aloaa. amploying Sao traall ast aa If it waro

irtlÉai lataaüalinl by a pbyaialan, I datanalnad to aask tba raal aaaso of tay troobla,

aad bartas foand it, I baaatao a aaw man Tba Seioaoo of Baing. tbat ia tba koonladga of

my trao axlataaaa aa s apiritoal, aai a aaatorial, or mortal man had Irat plaso in tay tboogbt.

Paar «aa daatroyad. laiajIliSMÜia dioappaarad. aad aptntnal taoagbta Allad om. Tbo

lias ia ii of ik i aai, paaaad lato ailnkni i i and frota tbat tsotaaat, Ood «ita all of bia

Torltiaa, bitsau my all. and aaw tbo goat aas boon totaUy daatroyad. te M wUl b* mU
sjasaa SJ^haJga VOSJ ÉntsaM BtsV fnW BSaSsS fa#* BflSBa^aWalfsT ff# «W nanMssBnt AVflffSf f^WÊÊ Safaas% «TaaTsnf anfaannanfaMaVL YOO

tbaroagb haaMag. vitkaat a atraggla. For old mortal tboogbt «UI praaa

n Ibosaand tttaoa o day, ia nuwoat aa many abapaa. Hava yoar armor alvaya oal

Ba propnrod to doay la tboogbi. lbo raahty of atn aad litkam, Daay tba raaiity of yoar

Doalaro ia tboaght, taai yoo baiag Itataortal, it ia impooaibla for r~ f
r oaa»; fm fat parat* a-Srtftaal maa fa altraa t, aad aan naaar angvr

af martoWaj. Lot tbaaa ssatsjaai nrar fül yoa, aad yoo wül e tstanst to adranoa

ka
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Igden. SS wier gentSSSJ juist -l.ianl.N.r KW Uin.M-ilijkt w..r«1t. All»- doelONi
erkennen thans dat in tal van nekten, o, zooveel afhangt van wat te

nossssn .het moreel" van hun patiënt. Staat dit boog, dan kunnen ze veel

beter vorderen, dan waaneer dit laag staat Dat er mannen zgn. die de

falet e kiespijn, in oogenblikken dat ie handelen moeten, door hun wils-

kracht geheel bedwingen, is o. a. van Bismarck bekend. Wat kwalen niet

al onderdrukt worden op bet oogenblik, dat men den kansel beklimmen

moet, weet elk predikant bg eigen ervaring. Meer dan één, die half ziek

den kanaal opging; voelde zich, als hij er weer afkwam flink en zelfs

bezield. We denken er dus niet aan, te ontkennen, dat er in heel <ht

stelsel oen deel waarheid schuilt Tegen het stelsel als zoodanig merken

we thans alleen dit op, dat wie meent er zoo voor te moeten staan, dan

<x»k k'»-«Mi ssséssl iif • -
1 gebruikei). N metterdaad ons eneeteip bestaan

alh't-u wwulijk. «u «üis h.haimlijk bestSSfl iDsSSJ srhijn «-n PSttsjsHtSf

en dus onwezenlijk, dan is het even onzinnig om voedsel, als om mediqjn

te nomen. En antwoordt men daarop, dat men ook geen wezenlijk voedsel

neemt, dat «>ok «lit slechts schijn is, dan spreekt het vanzelf, dat ditzelfde

n dat het dwaasheid is, een schyngebruik van

medicijn, «lat • •uwf/.«Milijk i*. Sfl ajet feitelijk plaats k'rijpt. t«- willrn S*>

strgden. En houdt men nog aan, en zegt, dat juist de

men modicjjii gebruikt, de ziel verzwakt, welnu, dan geldt geheel daU.

van de verbeelding dat men voedsel nuttigt. Dan moet men ook dit af-

leggen, om zoo eerst tot een zielsstaat te geraken, die het lichaam geheel

ana| pat

iar al geldt dit tegen deze CkHêUan Scientists. bet geldt niet tegen

anderen, die op het stuk van mediqjn evenzoo denken, maar op grond van een

heel andere onderscheiding, en geheel omgaande buiten Fichte's philosophie.

Die anderen toch oordeelen, dat men hier onderscheid moet maken tnssrhan

hetgeen reebtstreekj voortvloeit uit onze thêpptug, en tnsschen datgene

wat een gevolg is van de êonde. Wat we uit de schepping hebben, zoo

zeggen dezen, is onze natuur Wat tot die natuur behoort, moet vjn gang

en zjjn loop hebben. Te eten en te drinken zQn even natuurlijke behoeften

als dat we moetan ademhalen en slapen. Daartegen mag zich dot niemand

fSJastten Maar naai enden Stasi hst sjsj laftaaaazjhi sanrsnsn, stekten

en krankheden. Die zgn niet uit de natuur, maar uit den vloek om dar

zonden wil. Hierin openbaart neb de toorn Gods. God brengt desa over

ons, om onse ongererhtighaid Hier hebban we dus te doen, niet met san

natuurltjkr. maar uu-t SSB SSSSSjMfef SOfSSSk /««'lantr uu «lic sasSÉnVml

ooriaak, «1 i. de zonde, door ons wordt vastgebonden, moet ook da ziekte

daaruit als gevolg voortkomen. En daarom is ds rechte;weg tot

sist dst we de doctoren, maar dat we dan éenigsn MsdieJjnsseefcU

kmpen. in een oprecht gebed breken met ds sonde, waaruit de
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opkwam, en alzo» vmn Gods almachtige inwerking op om 1

titssthenkomst van middelen, herstel van gezondheid inwachten.

is deie voorstelling, die thsns ter toetse moet komen, omdat ie

rechtstreeks met het vraagstuk der gemeene gratie samenhangt Gestes**

gratie toch beduidt juist, dat, God de Heere. uit louter barmhartigheid,

ook afgezien van de genade ter taligheid, gëmêtnê middelen tegen de

otiimut ellende, of wil men, tegen de gewiss** gevolgen der sonde, ver-

ordend heeft /ij daarentegen, die het gebruik van middelen ter bestrijding

van krankheid afkeuren en zelfs sondig noemen, ontkennen hiermede het

bestaan van snik een gameene gratie, en zijn van oordeel, dat het aan-

wenden van gemeene middelen om de gemeene gevolgen der sonde te

bestrijden, een ingaan tegen God is, een pogen om zijn oordeel over ons

te breken, en alsoo een daad van opstand en roekeloos verzet II uu

I1I..I11HC .11 ..!>/.• I» h|.i. in- raa -I. |ssjssjm gratM ataan aboo in begmaal

tegen elkander over. Is het God zelf, die den strijd tegen den vloek,

tegen alle gemeene ellende, als gevolg van den val, opneemt; ia zijn ge-

meene gratie, in wezen en bedoeling niet anders, dan een bestrijden van

den vloek om dien te temperen en te verzachten; en is Hg zelf het, die

de middelen daartoe uitgedacht en verordend heeft, — dan natuurlijk is

la. t ii rosfJng ra* <.•«!- kind aai wnuiÊ zijn vader m da hensslen lafsn

dien vloek in te gaan, en in gehoorzaamheid aan God de middelen op te

sporen en te ontdekken, die zijn God daartoe aangaf, en als hij ze

heeft, die met zorg en ijver aan te wenden. Is daarentegen de vloek alzoo

door God gewild, dat die, volgens zijn bestel, ongetemperd en onbestreden

op ons drukken moet, dan ikMalen, -lie we tegen de gemeene

ellende aanwenden, niets dan verzinsels van menschen, of sterker nog,

i***j#a*jsn \;m dal booaa, wêtamm ét ongeloovigen nefa lagen hel «»<>r-

deel Gods aankanten, en dan natuurlijk past het Gods kind, al zulk ge-

bruik van middelen te verfoeien, ze van ziek te doen, er zich tegen te

verzetten, en zich lijdelijk aan l el onderwerpen, tenzij bet Gode

beheren mocht, door een rechtatreekache genadedaad, hem als zijn

vt-rkon-n Lin-1 van haf lij<lm t«- Wildden.

Dit tweeërlei standpunt staat lijnrecht tegen elkander over. Deze I

voorstellingen dulden geen verzoening. Ze laten geen vergelijk

daarom is bet zoo van het hoogste aanbelang, dat we in deze gewichtige

zaak tot een zuivere, heldere oplossing komen. Gelijk het nu toch staat,

maakt de man, die «den dokter afwijst en alleen op God betrouwt," zelfs

op ben, die voor rirhzelf nog medicijn gebruiken, nog maar al te dikwijls

dan indruk van een hooger vroomheid. Men zou het ook wel zoo willen,

maar man heeft geloof niet voor, en houdt zichzelf dus voor een

die in vroomheid te kort schiet En dit nu mag met Is bet verwerpen

van de medicijnen vromer, dan moeten we allen ze verwerpen, -
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waarlgk vroom te zijn. is voor Gods kind de hoogste ©eretitel, li

daarentegen, dat bet juist van Godswege plicht U, om ze wel te gebruiken,

en dat ' gebcvJk der middelen wil, dan is net onvroom, se niet

te gebruik. n, en moeten zg, die zich hieraan schuldig maken, deswege
worden bestraft, als behept met een „eigenwilligen godsdienst van hei

• •rbanil hiermede nu plaatsten we boven dit opstel Gen. 3: 21. waarin

we lezen: nEn do Hoort Ood maakt* voor Adam on §ifne vrouw rokken

van vetten, en toog se hun aan" Nu gaan we op de uitlegging van dese

plaats ii Dit zou ons te ver afleid» n Bet is er ons alleen om te

doen, om uit .leze mededeeling het feit af ut blijkens desa

SS Heeren, God zelf de menschen onderwezen beeft, om tegen de

gemeene ellende, die het gevolg der zonde is, middelen san te wenden.

ijk houden we ons h. y l»i| beo, >lie niet gelooven wat hier

staa; rdrachtelijk verklaren, Wij handelen hier alleen sent bsa,

die met ons baal uit de eerste hoofdstukken van Genesis aannemen
en gelooven als de waarachtige mededeelingen, van feiten, die alzoo

mts grepen. En dan, men zal «iit moeten toestemmen, is dese

sesdedeeling sist alleen oitersl Imlsngiga' sa Urn-ijk. ssasj ssjfj ssJiiseuil

h geen tegenspraak, dat m h.t Paradijs alle kleeding of be-

«1' kking ondenkbaar was. God schiep den mensen naakt, niet met de be-

doeling dat hg zgn vormen bedekken, maar dat hg' ze vertoonen sou

Ion staat -iheid. omdat aft gevoel van schaamte afwezig

was. «Adam en zgn vrouw waren naakt, en zg schaamden zich i

Terstond na hun zonde daarentegen had het gevoel van schaamte hen

zoo machtig aangegrepen, dat se, hoeseer met hen beiden alleen zgnde, en

wetende dat geen oog van derden hen bespieden kam, nochtans terstond

zich een Maderenbedeksel om de lendenen vlochten. Zij waren dus de

eersten, om ssnstonds tegen de gemeene gevolgen der sonde een uit

Bjejadsj middel t.- sjtbnAsjs. Bad h <;..d .iit sjet gewild, noéhl «lit m«-t.

was dit afkeunngswaardig, dan had er moeten staan: .En d«> Beert Ooi

nam de vggebJaderen, waarmede zg zich omgord hadden, van hun lenden

weg." Maar, zie. dit staat er niet Er staat veeleer juist bei omgekeerde,

vlechtse) van bladeren is in zgn oog ongenoegsait «et. dat bei

niet alleen de schaamte is, waartegen se zich sullen te dekken hebbon,

maar dat, als gevolg van den vloek, ook de koude hen zal santasten De
atmosfeer van het Paredge, mei haar gelgkmatige zachtheid, ging teloor.

Kilheid en vocht sou de zoelte vervangen, en voor 's menschen welstand,

keer op keer, bedekking en verwarming van het vsege, brons lichaam

nondig zgn. En nu zegt God niet: In die koude is myn oordeel Die koude

is om der sonde wil. Die koude moogi ge niet bestrgVfau. Daar moogt ge

geen middelen tegen aanwenden. Neen, in hei minst niet
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Maai-, juist omgekeerd «tod zelf den mensen het middel

moet aanwenden, hem wysen. De dieren hadden hun vacht Die bekleedde

Qod MèMatratki ^t.i.ir di Mawk wsj méU In n neemt «••-! /nik aai

acht van de (heren, en hangt te Adam en zgn vrouw om. Niet, gclyk

men bet wel afbeeldt, au een vacht, die om de lenden hing, en daar bet

vjjgeblad moest vervangen, maar ala een kttooneth, d. i, als een om de

aehonders gehangen kleed, evenals wjj bq een man nog van een rok spreken,

die zijn bovenlijf bedekt

«h hier dus wel terdege sprake van bekleeding Die bekleeding van

Ik Iiaam moest als bedeksel tegen de koude dienen, en waa alsoo een

lat God den mensen aanwees en omhing, om een der rechtatreeksche

gevolgen van den vloek te bestrijden. De naaktloopers te Amsterdam

de 10** eeuw verstonden hier niets van; maar ie waren toch in zoover

consequent, dat se, wanende boven de gevolgen van den vloek verheven

rig van den vloek verwierpen. Doch. wat

hiervan zij. zooveel staat vast, 1*. dat de koude en de vocht niet beston-

den in het Paradijs; 2*. dat ze tengevolge van tonde en vloek over dese

aarde kwamen; 8*. dat God wel verre van te willen, dat de menseh I

hieraan lijdelijk onderwierp, zelf zirh opmaakt, om se te bestrijden ; t

'

Hij zelf daartoe bet middel uitdenkt en aanwendt; en 5*. dat Hg den

menseh tegebjk onderwijst, hoe hij de gevolgen vin den vloek ook voortaan

bestrijden aal en moet En zoo staat het dan vast, dat. van het begin der

BMBsenehjkfl Ustoffa mi ro%saj •!•• osdsrwfalnf Aar Bsings s-hrift. dt

vloek en de gemeene ellende, iets is, waaraan we ons niet hjdehjk mogen

onderwerpen, maar dat we te bestrijden hebben met alle middelen, die

God daarvoor ter onzer beschikking stelt
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-l-K-lyke aanwijzing, dat de gevallen humi «loor de koude

en guurheid BBOeld latte* verwoesten, maar middelen moest

aangrijpen en gebruiken, om ét gevoelige huid kagen li»- 1 BSjfagg 'lat uit

den dampkring dreigde, t.- beveiligen, volgl mal ModakellUMii, dal aal

U ordinantie «Wei ia, lijdelijk het kwaad over ons te laten komen, maar

dat daarentegen Gods oniiiiantie ons het bestrijden van de ellende des

levens ten plaflfal >t«-lt Het staat uut /.<«,. «lat (J.mJ h.t geUufl van

middelen tot verweer tegen de ellende en aal lij«l«*n des levens, ons ver*

gaat, als iets dat eigenlijk niet zoo hoorde, en ons alleen uit genot wordt

toegestaan. Neen, de pandgsgesriiiedems <>nl. rwijst ons klaar en duidelijk,

dat het gebruik van middelen ons als plicht wordt opgelegd We mogen

maar tegen de gevolgen van den vloek strijden, maar we moeten het

doen. Het is een etsen, een gebod, een ordinantie, die tot ons komt. En
wie rtegen verrot, verzet zich tegen het Goddelijk U-vel.

p zichzelf reeds uit den pels, waarmee God zelf Adam en

na den val omhing. Want wel wordt ons niet gemeld, dat dit be»

kleeden van den mensen verteld ging van een gesproken woord, maar

toch ligt in die daad zelf reeds een Goddelrjk bevel in. Abt God ons een

voorbeeld geeft, ligt het in den aard der zaak, dat wy dit hebben na te

volgen. Dit zal voor Adam en Eva, wat hun personen betreft, zeker niet

zoo spoedig in aanmerking zijn gekomen, want zulk een pels slijt bijna

niet. Maar toen hun kinderen geboren werden, en deze hun kinderen aan

hetzelfde gevaar van de guurheid van den dampkring waren blootgesteld,

zouden Adam en Eva in utrgd met Gods duidehjk verklaarden wil hebben

gehandeld, hfltMJftn se hun kinderen niet tegen de koude beschermd h**Mm
Alzoo lag wel terdege reeds in dit bekleeden van Adam en Kva met vellen

voorschrift, de ordinantie ea het gebod, dat de gevallen mensen, aller*

wrg#w. naar de juuiheid ra «!•• taawanet /ij" f-aanannsid ««f i.v.u m
bedreigen, zich tegen dit gevaar heeft te weer te stellen, dien vernieleoden

•ed van wind en koude en vocht heeft te heel lijden, en te dien einde

middelen beeft aan te wenden, die God in de natuur te zijner be-

schikking heeft gesteld.
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hal m die natuur ook de plant school, waaruit linnen en katoen,

en evensoo de zrjworm, waaruit eene de tijde zou gesponnen worden, wie
een Adam en Kva nog onbekend, en ook de kunst, om uit de plant den
• ir.i.i.i t. balen mi !.. ii draad t.- awvaa, m eeral hu. reeasre i-nt^ikk.djnj

door God aan den mensen getoond worden. Gereed als bet ware wae alleen

i" ; U- •
• • • ' •

: ' '
•:•:••

I

.:• , • -

nog bad kunneu ssrzolen, of het hem wel vry stond, een dier te dooden,

ten einde met z$n vacht of luud /.ichzelven te dekken, daar treedt de

«..-i.i. hik. p u.i-i. ii,.! . -.-n naaw tnsnsnenbeide, en de pelsvaeat, ik wm
een dier ia afgenomen, wordt den mensen omgehangen. God had die vacht

in het dier bereid, om er den mensen mee te bedekken. En soo heeft dan

de mensen, van meetaf, ook geen oogenblik in onzekerheid verkeerd, wat

hem ten dese te doen stond. Zoover de kennis der volkeren opl uden

w.- Mmdfl den BSJaiek .-.i--|.i-..iik. lijk aeiskl met dt raohl der diavam b
bet algemeen besef, dat we ons mogen en stoeien dekken, om de schade-

lijke invloeden van den dampkring terdege te bestrijden, is derwjje onweer-

staanbaar, dat zelfs zij. die het ijverigst tegen bet gebruik van middelen

opkomen, zich inmiddels steeds wel en goed gekleed aandienen, en alaoo

in tuin eigen persoon net bewjje leveren, dat ze op dit punt althans hun

ejnsn bsfjnesj teaieaenanm

Het komt er maar op aan, dat men zich beter dan dusver rekenschap

geeft van de uitgebreidheid van de gevolgen van den vloek. Denkt men
daarbg uitsluitend aan bepaalde ziekten, en dusgenaamde volksrampei

ook aan persoonlijke ongelukken, dan ia het natuurUjk, dat men zjjn theorie

van lijdelijk onder de straffende hand Gods te moeten verkeeren, ook alleen

op die soort uitingen van den vloek toepast, en de inconsequentie

voelt, om in het gewone leven van allerhande middelen gebnn ken,

maar in die bepaalde gevallen hun gebruik te veroordeelen Ma
een door en door valaoh standpunt, dat zich noch voor de rechtbank

Heilige Schrift, noch met het oog op de ervaring ook maar een oogen)

verdedigen laat

st voor de rechtbank der Heilige 8 want als na den val de

gevolgen van den vloek in d« II. : _. Schrift

noch van ziekten, noch van persoonlqke ongelukken, noch van volksrampen

sprake, maar wordt, uitsluitend zelfs, gewezen op die slgemeene ellende,

die in het dageiqkzrhe leven, ten gevolge van den vloek op ons mussIwJgt

leven drukken zal. 1 deren baren met smarte" is niet een xi<

noch een volkaramp, maar het gemeene lot der vrouw bjj de voortplanting

van ons menechehjk geslacht En zoo ook, dat de sarde distelen en doornen

zal voortbrengen, en dat de mensen zjjn voedsel niet dan met groot*

spanning aan de aarde zal kunnen afwinnen, is niet exceptioneel, maar

nel on 'i' i; gensek sewonen toestand ran ons meneehenjh leven, door alk
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eenwan en in alle wereldstreken. Te beweren en staande te houden, dat

dexe gewone fnenschelQke ellende niet uit dei vloek fa

vloek zich alleen ion uiten in hongersnood, pestilentien, oorlog, en der-

genjke. is aboo rechtstreeks in str\jd met de «1

Is Woord. Iets waarbg men er ten overvloede, wel op lette, dat het-

geen we Oaatrent _<l««n vl.wk" in Uru | leseV, reulnafefeea in wandaal

vervat is, die God zelf als oordeel en straf over de raenschheid brengt

We komen hierop terug, maar voegen aan het gesegde voorshands nog

lt tweede plaats toe, dat ook de ervaring des levens, met die door de

Schrift raroordeelde voorstelling in stnj«l il Of is bet

spraak, dat geheel buiten o* |. "in. «loot ansnufiaeu' en nog*

msals duizenden velerlei ellende geleden, en kttsjsser doorworsteld w«.

uitsluitend ten gevolge van de gemeene en gewone toestanden in de natuur

en in de maatschappij? Van de maatschappij is dit vooral in onze dagen

door I geroep over de sociale nood. n •luit

gekomen. Maar ouk van de natuur is het klaar als de dair. < 'f Ei het geen

wezenlijk Ijjden als de Eskimo's eeuw aan eeuw onder de ontzettende

wynen, en zich schier m< t («wegen kunnen? Is bet geen ge-

meene ellende als visschersdorpen gedurig het aantal weduwen en weezen

vermeerderen zien door wat rechtstreeks met het visschersbedryf saam-

han» is het offer zoo telkens en telkens door den oceaan gevraagd,

als, ook zonder storm, honderden hun graf in de golven vinden, enkel ten

gevolge van mist en nevel, nu t bet eenvoudig"gevolg van de natuur der

tlwgnu, ook zonder dat er iets afwekende, of iets Mjzonders tunerhen

rhalve, dat het eene en dezelfde vraag blijft, zoowel bq de

gewone als bij de raiÜengawone gevolgen van den vloek, of God wil dat

we dese gevolgen hjdelgk ondergasn sullen, of wel, i ischt en ge-

biedt, dat we er tsgenin gaan, en se met alle door Hem ons ten dienst

gestelde middelen zullen bestiyden . Kn in dien zin nu moet, wat 'urnen-

•enen kleedy betreft, worden vastgesteld: 1*. dat God den maanen. ter

. rscheiding van net dier, onbekleed schiep; 9*. dat zoolang de vloek

uitbleef, in het l'aradys, van een omzien naar kleeding geen sprake is.

• iod de dieren tot Adam bracht, en hg se doorzag, bfijft de

vraag: Waarom stfn date bekleed, en ik niet? geheel uit, en voelt Adam
.•mis van een wederhelft: 8* dat de etntosfeer in nat Paracfyi

dien aard moet geweest zijn. dat bet onbekleed zijn den mensen niet

lat de toastend na net I'aradgs daarentegen aan geheel andere

geworden, en dat koude, guurheid. wind. «torm, hagel, sneeuw en fr

l>
nevel, mist en ragen, alle ons om der sonde wil over-

komen trjn. «i« uitingen van Gods garechtig ourdael. en in zeer ematigen

als een straf, die in den vloek, die ons leven drukken sou
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Stood het dan alzoo, dat wg onder allee wat oordeel, straf en vloek

Igdelgk verkeeren moesten, en dat net ona niet vry stond daar tegenn

gaan, aoo aou de menach mich moeten nebben laten doodvriezen. Nu we

amil m o« baUeedan /uil. 11 om aanwtyel na staal bel \;i>t ai raU

hier niet langer tegenin te redeneeren, dat God bet l#(feJ#* bexwij

!:.i. r ii _•. \..l-. i. ph dm Haak <> > vvaety • d éaarantagaB bal •seerfdeN

van de gevolgen van den vloek ons teu i

gebruik van al zulke middelen, als Hg' ous aanwgst of on

God had evengoed den menetsh, als den leeuw of tgger, een 1*1* MO *,<?

limtl kunnen doen groeien. Ona hoofdhaar bewijst net, en Eiau toont hoever

I
>•• menach sou naakt Mgven.

en, naakt runde, aou hy aelf de band moeten uitsteken, om i inat-

matige wgze, door bet omzien naar bekleeding te bedekken.

mochten er nu onder onze lezers zgn, die de kracht van onze bewijs-

voering loochenden, omdat h. L hier van een bedekking tegen koude geen

sprake is, en de omkleeding met een dierenvacht alleen bedekking van htm

wmwÊÊm sadosida, ém s| Ha danlkan dl ernatjga mag roetwlagd, h<*-

se dit bewezen. Er staat, dit zullen ze toestemmen, in bet verhaal van

Genesis geen woord van; iets wat onverklaarbaar ia, waar kort te voren

wel terdege op dit doel geweien was, by de bedekking die Adam en

selven in het vggeblad zochten. Bovendien is, gelijk we reeds opmerkten,

het hier voor .rok" gebezigde woord er tegen. Dat woord wordt nooit

voor een vrouwenrok gebezigd, maar bijna altgd voor wat wij nog in borst-

rok overhebben. Het ia een kleed, dat om de schouders wordt gehangen.

Hetzelfde woord wordt dan ook gebezigd, om den priester-rok en den

Levieten-rok uit te drukken. En ook bet woord gebezigd voor k ze

hun aan in het minst niet op een omgorden om het middel, maar

steeds op een beHeeisti leder kenner van het Hebreeuwech zal on»

én wat het woord: ketooneth, én wat het werkwoord: labaseh betreft, on-

voorwaardclgk toestemmen. We houden op dien grond vol, dat bet een

glad verkeerde uitlegging ia, hier aan een bedekking der schaamte te

denken, Daar staat niets van, en de gebezigde uitdrukkingen weerspp

het Maar sein al gaf men toe, dat dit de zin der woorden kon zijn (dea

neen), dan nog büjft de bewgsvoering haar kracht behouden. Het bange

gevoel van schaamte waa in het Paradijs onbekend. De S<

dit ten stelligste. Ook dit gevoel van schaamte waa alzoo uitsluitend een

gevolg van de sonde. En ook dit benauwende en beklemmende gevoel

de Heere niet, dat we lijdelijk dragen zullen. Integendeel, Hg eischt

we het zullen tegengaan en beetrgden, en daartoe het middel der be«:

king zullen aanwenden. En niet het gebruik van de daartoe noodige

middelen, maar bet nalaten van die middelen zou ona tot zonde /
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men hei dot ook wende of keen it God telf aan den gevallen

inenarh •
!•

- uvarht Omhing, i* 000 ateflig btwtyi nj aan Iteeda ,l,M.r-

gaande onderwijzing, dat Qod ona tot het gebruik van de middelen op-

'zelfde blijkt evenzoo mi hel gebod, 'lat ia menech fan

l zijd hrood zal eten. Ook dit woord worde niet mi**

verstaan. Kr ligt volatrekt niet in uitgesproken, dat de mensen alleen

brood mag eten, noch ook dei stomend brood mag eten, zelf dat

brood in h«>t zweet zijns aanschijn* bereid heeft Reeds

kleine kinderkens voedsel behoeven, weerspreekt «lit \u> an k een

geheel andere. Vóór den val in het Paradijs l<-> mensen van wat

ir vanzelve v«*. Een weelderige plantengroei van keurig

en edele n l>ood den menech rechtstreeks al wat hij voor de

ng van zijn Hebeen behoefde. „Van al de boomen dezes bon
zult cij vrijelijk eten", was het «Mi l Schepper,

waardoor deze

edel»* ronding beoegeld weid Maar m den rel werd dit 'andere. Da Heel

kwam over deze wereld, en de aarde zou doornen en distelen voortbrengen.

leggen wfl, <lat er ook daarna geen \ ru« htboomen

waren, maar wei tamhmlt. «lat bet op die wijs beschikbare voedsel

••reikend we overgroote deel der aarde voortaan

outgewas zoo voortbrengen, maar een plantsoen, waar geen vn

voor den mensen aan was. Zoodra het inensehelyk geslacht neb uit!

sou dos de nood des levens ontstaan. De honger zou te mensen gaan

r was er gras, maar voor den mensch zoo het voedsel

ontbreken, en de menech zoo, zonder meer, In t leren v.>elen wegvlo»

'tongersnood zoo hem op de hielen zitten, en de hongerdood zoo volgen.

• mi mi de positie van den men* f. bier tegenover zijn? Hem zoo

tien nood een gevolg van den vloek overkomen. Die nood zoo een

neb 'Iragen, en een gerechte straf voor zijn sonde zgn.

trafhjs te verbeuren berokkende < zeiven een leven m
nood en ellende op de onherbergzame aarde r r\jat dos de vraag:

HmH hij zirh aan desa Kraan <;.«is tyMP onderwerpent ej /•-. h.t

voedsel ontbrak, den hongerdood sterven? Oftewel, was h- licht om
Aan honger h Iwatrijden. en ter bestrijding daartoe middelen aai

God te zijner beschikking al I n ook op die vraag laat

bet antwoord geen zweem van twijfel over. Nog eer Adam of Kva ook

maar één oogenblik aan dien komenden nood gedacht hebben, nog terwijl

het Paradijs hen omringt en hun voedsel in weelde en overvloed zei»,

zeker en gewis is. is het God de Heere telf, die ben op dien komenden

noo.t urn dien voorspiegelt, voorspelt als gevolg van zonde en vloek.
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die ellende te ontkomen aarde ia een echat verborg*

;

iagt

in liaar achotit allerlei uden en kiemen, waaruit allerlei gewas zal kunnen

ontkiemen, dat er geheel op berekend ia, om ameneehan honger te i

ülaan, en zyn lichaam in stand te bonden. Alleen maar, de aarde brengt

dat voedsel niet vanzelf voort Ze moet daartoe bebouwd worden,

bet aldus gewonnen gewas moet daarna 100 bewerkt worden, dat

getond en smakelijk voedsel voor den mensch uitlevert Dat verzint de

mensen niet Dat is Gods bestel, God heeft dat alsoo uit genade bereid.

Maar de mensch zal zich daartoe moeten inspannen Het zal hem een

narde, zware, zure arbeid worden. En nu gebiedt God hem, dat Ihj aan

die inspanning zich niet zal mogen onttrekken. Hij moet den strijd aan-

binden tegen de gevolgen van den vloek, en alzoo m bet zweet sjjns

sjm -hijiiH braad • t.n. .11 M les** ntfesj «lat <i<N >r dei i»*»\ m ds

ellende, dn mt dm vloek vloeien, bedreigd wc
Hot is zoo, het staat in Gen. 3: 19 niet in In het Parades

na den val is niet geredeneerd en zyn geen dogma's geproclameerd. Er is

geoorde* hl gevonnist, er is gehandeld, er zyn de eerste stappen op

den volgenden levensweg gezet Maar in en uit dat alles spre<

Gods wil en bedoeling, en de groote vraag, of we lij.U-lijk onder onze straf

verkwijnen moeten, dan wel of we het kwaad, waarin de straf zien mt.

te keer gaan en bestreden moeten, komt er terstond in tot beslissing \

niet alle beschikbare middelen aanwen* 1 |sj leven tegen den dood

te verweren, staat schuldig aan het zesde gebod. Adam ma. | de

pakken neerzitt* -n Hij neg niet toegeven aan de gedachte der wanhoop,

om dan maar liever weg te sterven. Zelfmoord zit diep in smenschen

hart Zie maar, boe die weer op alle manier toeneemt iams

positie na den val volkomen begrijpelijk. Alleen met een vrouweujk weten

lieel deze sarde te staan, met Gods toorn over zich, al de elementen

tegen hem losbrekende, en bet Paradgs verlaten, en een woeste w<

tonder eind zich san zyn blik vertoonend, kon geen levend mensch

in pijnlijker toestand verkeeren, dan op dat oogenblik Adam Hen leeft

gemeenlek in zulke toestanden niet genoeg in. Men stelt zich de

zettende werkelijkheid, waarvoor Adam stoixl. mei helder voor oogen.

Men lydt te weinig met Adams lijden, en voelt daard< moet

i omgegaan en doorleefd in zyn hart Maar als men het indenkt, wat

was, met een sondeschuld waar heel een wereld om in vloek

op het geweten, zoo goed ah) eenzaam, alleen op een nog gansch woeste,

wilde wereld te staan, dan zal men er in kunnen komen, dat de geda* l

o. God, was ik maar weg! o, myn God, vernietig my eeuwiglyk! door

bloed van zyn menschelyk hart sloop. In dat hart op dat oogenblik, moest

tmaVoop .ii fei tw ijfeling zelfmoord sn lelfranuetigmg bogoerhji netto

ui komt God de Heere tusschen beide, en zegt: Niet alzoo. Gy zult
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niet dooden t door nood en honger laten vernietigen

ii te leven zult en moet gy dood en honger be*

daartoe ad Ik u de middelen doen ontdekken; en gg zult en

moet u inspannen, inspannen tot het sweet u langs het lichaam afdn

en in dat /weet uws aanschgns zult
fjj

l>rood eten, en leven.

We ontkennen daarom niet, dat tf in «lat leven door inspanning ook

een nawerking van de straf lag. Maar evenals de vrouw wel bjden zou m
net baren, maar uit «1m- inspanning het leven van haar kiml /.ou gewinnen,

zoo ook zou Adam wel lijdei; len noesten arbeid, maar om op zgn

beurt uit Mien harden arbeid het leven te gewinnen voor zijn vrouw, zyn

leren en zichzelveu. Men stelle het dus niet valsch voor. De eigenlijke

straf was en bleef de dood. Als gg van den boom eet, zult ge don dood

aierven. Kn in wat daarna kwam, werkte wel die vloek van den dood na,

maa rood eten in het zweet zgns aanschgns was op zichzelf geen

vloek, het was genade, hem het middel aanwyzend. om den vloek te

i \ l i.

BtStrsJPen. srliHilr-n, toornm.

Ba rtaiod»
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allerlei middelen, den strgd op te nemen, beeft bei dan niet el dei

dat God eelf den menech tot verast tegen zgn voiuüh BÜloai "
I 'at tl dan

ook bet eigenlijke punt, de spil waar heel dit vraagstuk om wen

die tot lgdelgkheid neigen en in het afzien van de middelen heil toeken,

doen ilit uit \ r.'otc van tegen Ood te strgden. Overvalt ben een koorts,

dan weigeren ie kinine in te nemen, omdat de koorta hun van God toe-

komt, en bet uit dien hoofde veraet tegen Ged ion weien, om die koorta

tegen te gaan. Zullen ie van die koorta verloet worden, dat u zelf

hun gratie verleenen, en de straf opheffen op hun ootmoedig gebed.

De zonde, 100 oordeelen ie, waa opstand tegen God. Worden wl

oorsake van dien opstand tegen God gestraft, dan is de eerste voorwaarde

om genade te erlangen, dat we nu van alle veraet tegen God en zgn ge-

rechtig oordeel ons gestrengelijk onthouden. Overkomt hun alzoo krankheid

of ongeval, dan achten ie het goddeloos, ook maar iets daartegen te doen,

int vreese dat ie nogmaals tegen God souden rebeOeeren. Nu tegen zijn

vonnis, gelgk ie bel in het Paradgs tegen Gods gebod hebben gedaan

vraag is derhalve niet te ontwgken: Is gebruik van eenig n

©enig bjden dat God ons toezendt, metterdaad strgd tegen God zelven?

i- ti. i 'i:t -Lm stfjei k \mj ondei roorbenood, dei w« sr van nebben

af te laten, en dat we liever In -t ntzettendste lgdelgk moeten ondergaan,

dan dat we bevonden worden, de hand tegen God op te heffen.

Om n >or de rechtbank der Heilige Schrift tot kmai

brengen, beginnen we met te wyzen op wat ons van Jezus bericl

ui Luk 4:99. Ons wordt daar gemeld, dat Jezus te Kapernaüm zijnde.

het huis van den visscher Simon binnenging, en daar boorde boe Simons

schoonmoeder met een harde koorts te bed lag. Ze was, zoo staat er, .

een groote koorts bevangen.** Daarop, ioo hn.lt ug Jesns

nVe/h b| it fceorsj Ben bssJnnmig dk les gsvotji bei «lat m ..,

beter was, en kon opstaan, en het middagmaal aanrichten. Let nu eens

scherp op wat Jezus deed. Hg sei 'nar is niets aan te d

maande naar niet aan, om lgdelgk onder die koorts te berusten,

geen genade voor haar in. om van die koorts verlost te worden. Neen,

Jtsjsj treedt rsefcftntreeki tegen üi ksorti ttèn on, abi tegen een kwaad,

ist mag worden gelaten, en hg doet d «s is

bestraffen. Nu sluit „bestraffen" in, dat hetgeen ge bestraft schuldig is.

Bestraft Jezus nu die vrouw? Zegt hij: Dst komt nu van uw sonde?

Neen, Jesns bestraft niet de kranke vrouw, maar de koorts, die haar be-

vangen houdt. Het kwaad zit niet bg Petrus' schoonmoeder, maar hij de

krankheid, die haar overviel. Die koorta is hier de booze mach .rts

is de schuldige. En daarom tegen die koorts richt Jesns zich. Haar 6e*
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Jezus, «i «lat wel mat een bestraffing die neggen wil

i moet weg van die vrouw. Terstond gebied ik u die vrouw los te

ssreaoad gesoad

leest men gemeenlgk over zulke uitdrukkingen heen, tiet ie san

voor een zekere manier van «eggen, en verstaat hei. alsof er alleen stond,

dat Jezus die kraakt vmuw sjsji Moot a.n, mogen sjo m«*t dom HtJ i^

geen toeval of willekeur dat hier staat bestraffen Dit woord werd met
opset gekozen, en deswege mogen we niet rusten, eer we snik een woord

rband op de rechte wgse verstaan.

Hiertoe worden we te meer genoopt, omdat eaozelfde uitdrukking „6e-

gtrvjfen" ook elders van Jezus gemeld wordt. Zoo b. v. in Mstth. 8 : 26.

gold daar den storm, waardoor het schip, waarin Jezus met zgn jon-

geren zich bevond, op het meer van Genesareth beloopen werd. Vooral

op msiigsiiiw uitgestrekte meren zgn zulke invallende stormen zoo uiterst

u'i-\aarlijk. senaat ds spgsjsagos priMag hwstuud <»i»
d.> ku>t stuit, en mei

geweld terugkomt. Gedurig hoort men dan ook nu nog van zulke orkanen

op meren, die schipbreuk, en bgna altoos reddelooze schipbreuk ten ge-

volge nebben. Jezus' jongeren, als ervaren visschers, sagen dan ook het

doodsgevaar voor oogen. Vandaar dat ze tot Jezus riepen: Heere, behoed

ons, swjf vergasjsj. En toen, zoo wordt er gemeld, kwam Jezus op het dek,

zag met scherpen blik in den loetenden storm en in de hoog opgezweepte

baren, en toen, zoo staat er, bestrafte hg de winden en de zee. En ook

bier was het gevolg van dese bestraffing een onmiddellijk ophouden van

het kwaad. Zoo toch volgt er: e» er werd groole dille.

I weede verhaal nu is nog opmerkelijker. Als de koorts beetrafl m

hebben we te doen met een macht, waarvan we nog eenigermate voelen

kan, dat se iets boos in zich draai:

'

si kan het gevolg zgn van al-

lerlei verkeerdheid. We zouden er nog beter een sin san hechten kannen,

als de bestraffing niet een gewone koorts, maar een zulke gold. die door

slecht en onsederglr leven beloopen was. Doch zelfs brj een koorts voelen

we nog altoos dat er zeker boos element in werkt Maar hier kan van soo

iel* iraiiM-hrlijk Sn** SBfttkl zijn U u'«|.|t maf tu.-t SM rSSMj maar d.-

windin die Ood laat waaien, en de aso • •wehapen beeft. Wind en

zee zijn beide nntuurma« iit.-n. dn- smaden <-'k sj i* sj jota tahip op aai

wateren, en al is er geen levende ziel die er door kan vergaan. De omV

sgljjsu sse die Europa van Amerika, en aan de andere zgde Amerika van

Asiê scheidt, is eeuwenlang door niet één enkel schip bevaren, en toch is

er geen twijfel aan, of ook in die aanwen bonbon dezelfde elementaire

machten, «dijk men r. ploofl hl in-men. d SSasjafjptj smafTvtattSOpf»

bogen on doen woelen on koken. Men sou dus aso neggen: wat anders io

«rkaan dan de onmiddelrgta blazing van Gods adem op ds wateren?
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En is dit zoo, boe i» dan mogelgk. «Int Jen» die zee en die winden,

smeekt om ach te stillen, neen, uuur bestraft sis een boone macht en els

een schuldige, die doet wat hg niet doen mag, gebiedt af ie laten van
I

o* ledt b honk bot oaNpfpojp bot om on Am oofoooa aanblik ook voor*

komt, het verhaal laat geen twijfel over. de Heilige Schrift legt I

MOOI bOOfl tOtt ill.. ii M hOOftl Ml OM M OM M M «MdM ftOMM/l

Jezus ook die aee en die winden beschouwd beeft i

aki een onmiddellijk* openbaring van Gods mogendheid -.f luie sou Jezus,

die self God was, ooit hoi onmiddellijk doen God» bestraft hel.

maar als een werking van Gods kracht die door een boon en srhiildig«i

'it tnisliniikt werd, en die deswege mocht en moest worden bestraft,

moeite om san bet woord: bestraffen te gaan tornen, kan men zich

daarby sparen. Er staat epitimaan in bet Grieksrh. dst hier geen andere

vertaling toelaat Wel is bet op zichzelf een woord van dubbelen /m. ut

mmmm bol looweJ Imm m arfbM mi mmmJmi m mnjmjjém mmomm\
doch dit maakt daarom de beteekenis hier ter plaatse in bet minst

onseker. Zeer letterlijk vertaald zou men bei kunnen overretten: iemand
geven wed ** verdient en juist dit maakt, dat hetzelfde woord de ééne

maal beteekenen kan: iemand prijecn, als ge te doen hebt met iemand

die lof verdient, en de andere maal: iemand bestraffen, als ge te handelen

hebt met iemand die kaetijding ver

toekent, hebt ge u dus slechts af te vragen : I beduiden : Jezus

prest de koorts omdat ze lof verdient? En als ge dan terstond voelt dat

• ht niet kan, dat dat geen zin zou hebben, want dat er dan niet kon volgen

:

en terstond verliet haar de koorts, dan is l>> ettfemt

dst bet bier moei beteekenen: Jezus bestrafte de koorts, omdat ze kastij-

ding verdiende en weg moest Evenzoo weinig zin zou hei bobben Matth.

8:26 te lezen alsof er stond: Jezus prees den storm, want boe fan dU

ten gevolge hebben, dat de storm plotseling ophield? Als Jezus den st<

geprezen had als iets dat lof verdiende sou de storm juist nog stei

bobben moeien opzetten. Ook hier is er alzoo geen twijfel, of de verta

moot bujven sooala ze is: Jezus bestrafte zee en wind*

zoek van bet (irieksche woord, dst hier gebezigd is, leerrijk il

dot MOMMM bOMMMM aan M MMMj Ml M MS, aan de win.Lu irevM

wed os verdienden. Waar <ht nu tot een bestraffing leidt ligt pge-

sloten, dat de koorts, dst de zee, dst de winden schuldig waren, dat ze

straf verdienden, en dst Jezus hun 'In- straf toedeelde. Een straf da

bestaande, dat ze macht ten verderve bezaten, en dat Jezus hun v. rbood

die macht mt te oefenen. De koorts bad die vrouw, de orkaan luvi

schip kunnen verderven. Doch Jezus bel kent net hun ais

een kwaad, als een boos stak toe, dat ze dit ondernam' -let niet

alleen, maar hg bestraft.
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n in andere Bijbelvertalingen ditzelfde ook in het Oude
Testament terug. Dm «fit m ome Staienoverzetting niet 100 uitkomt, ligt

daaraan Dverzetters van bet Oude Testament een ander Hollandsen

woord, edoch voor geheel dezelfde gedachte, bezigden, namelijk bet woord:

schelden Andere, zoo b. v. de Ëngelache vertaling, spreekt ook km vsn

bestraffen, en zette én in Matth. 8: 26 én b. r. in Psalm MM : 0: He rebuked.

Iden ook ome Vertalers dit voorbeeld gevolgd, de bedoeling van hei

woord zou ook voor de Nederlandsehe Christenen duidelijker z^jn geweest

mag betwijfeld worden, of de meeste lezers dat schelden van God
wel recht verstaan. Als aan Bileam gevraagd wordt: -Kom. scheM

Israël", en hij daarop antw Wat zal ik schelden, daar de Heere

scheldt", wonlt in nog wel verstaan; maar als in Nahum 1 4 staat:

•j scheldt de sss en maakt /• <lr*»og
M

, vatten velen dit op als een een*

voudige uitdrukking van 's Meeren macht. Toch is <lit tan eenemale onjuist

fa is dat schelden Gods nog veel sterker, dan het bestraffen van Jezus;

al lijdt het geen tuijf. -1. of de Evangelisten hebben er predes hetzelf.1.-

mede bedoeld, als de profeten en psalmisten m t hun schelden. Dit kan

daaruit worden algel in «Ie Grieksche overzetting der duagenaamde

Zeventigen, het woord schelden ook wel vertaald is met juist datzelfde

woord epUimaan «lat de Evangelisten voor bestraffen gebruiken. Maar

geujk gezegd, op zichzelf genomen, is schelden nog veel krasser. De
ksene taal is een beredeneeide taal en gebuikt daarom de berede-

neerde uitdrukking: iemand geven wat hg verdient of gehjk wjj wel

zeggen: Hij moet hebben w;i •, • ||. t Hobreeuwsch daarentegen

als Ooeterscbe taal drukt het toornende gevoel, de nde gewaar-

wording uit. Men kan dat nu nog wel aan de Joden zien, als ze boos

worden, met wat geweld en mei aandoening van heel hun wezen ze hun

scheldwoorden uitbrengen. Schelden beduidt daan mi. in het Oude Testament,

met heftige sndosning en overweldigende gewaarwording uit tnnerhjken

il tegen iemand ingaan, en tyn ma- 1 zgn opzet verijdelen.

lezen we in 2 Sam. 88:16 Pi 18) hoor hei schelden des Heeren

werden de diepe kolken der sas gezien en de gronden der wereld ontbloot"

18: .De pilaren des hemels sidderen en ontzetten zich esor

si$n schelden I de zee, en verslaat hare verheffing." In VmXm
n me schelden, o God Jakohs, is te samen wagen en paard m

slaap gezonken." In Psalm *> 17 heet het. dat de stammen Israéls om
>en .soa hel schelden sjfns aangesichur En zoo is bet telkens. Mei

name wordl tut .scheiden des Heeren" tnsgepast op den uittocht uit

Kgjpte, en den intocht in Kanaan. Zoo beet hei in Psalm I0R

schold de Schelfzee, aoodat tij verdroogde"; iets wat in Paalm 1 1 1 :t. 5,

Ie Jordaan keerde achterwaarts. Wat was u. o, zee. dal ge vloodt,
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Urdaan, «Ut gg achterwaarts keerdetT" En dezelfde gedachte gaat

kier door, ak Iaraél door de volkeren benauwd w

n konen dan voor in bet beeld van een bruteenden, ruiechenden

«trooro, die over Iaraél wordt uitgegoten, en dan profeteert Jeeaja:

natiën sullen wel ruiecben, gelgk groote wateren ruiseben, doch Hij wal

hou schelden, zoodat zg verre wegvlieden; ja, zg «uilen gejaagd worden,

ak bet kaf der bergen," (Jeeaja 17

Dat nu met dat schelden volstrekt niet enkel krachtebetoon, maar toorn,

oordeel en straf bedoeld wordt, Uijkt uit Jeeaja 51:90, waar we leien

dat het afvallige Iaraél alen tal, boe .rijn kinderen in bezwijming zgn ge-

vallen, en op de straten sullen liggen, gelgk een os in l>

/gn van de grimmigheid des Hoeren, van de $ck$ldingen huns Oods."

vensoo uit „het schelden van het wild gcdier

God stuit in zgn menschverderving. Maar bl jkl

lat S : 2). Immers hier eerst k. ^helden i olie km
is de toorn des Altnachtigen. het is de heiligheid des lerenden God»

ut en brandt tegen de macht uit <len afgrond Van mer uit nu iraat

«lit „schelden'' in al zgn graden uit tegen alle macht dk tegen Go«l op

woelt, en dk zgn menschenkind, en met name k wil vel

Daarom scheldt Hij het roofdier, Hg scheldt Satan, Hg scheldt de Heidei

scheldt zijn afvallig volk, en zoo ook scheldt God de natuurnuv 1

van zeeën en rivieren, die zgn volk, en, in zij! heilige zaak

weerstaan souden. De Scbelfzee moet weg, om zijn volk door te kten

laan moet weg, om zijn volk in KanaAn te kten binnengaan, en

rijken van Assyrie en Babykm en Egypte moeten teniggedrongei

Met volle recht mogen we dus zeggen. dsi ds fl-ilige Schrift, zo.

ui het Oude Testament ak in het Nieuwe, van een bestraffen, schelden

en toornen weet, dat van God, en zgnen Christus, tegen alle verni.

uitgaat, fis uit den vloek k opgekomen. Die vloek zelf k een gevolg

oordeel en straf om der zonde wil. Maar zoo weinig volgt

dien hoofde de mensen zirh lijdelijk aan die gevolgen van i

onderwerpen heeft, dat God en zgn Christus, veeleer zelven toornen togen

dk gevolgen van den vloek, ze schelden en bestraffen, ze brei

en weerstaan. Eerst in die diepte opgevat, kan het zoo ernstige vraagstuk

tot helderheid komen, of God wil, dat wij zgn uitwendige straffen

ondergaan zullen, of wel, d.v Gods bedoelen, ja, zgn ei

aan ons menschelgk geslicht k, dat wij, ak kinderen Gods en ak ver-

losten in Christus Jezus, al dit booze ituurnuwhten scheiden zuDea

zooak God bet scheldt, en bestraffen sullen zooak Jezus het bestr

dan kan bet antwoord geen oogenblik twijfel
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li>lelijk berusten ondel •!•• aueadfl i.r.-tlik» . predik! lijnn-rht ••" reessstreahi

tegen da Heilige Schrift bi; hij Ui.lt «Ie zielen op een dwaalspoor:

weerstaat ftods urdinantie ; en zal eens in het jongste oordeel harde reken-

schap hebben te geven Tan de sonde, die hij zelf begaan, en de zonde,

waartoe hij anderen verlokt heeft. Als er een pestilentie onder het volk

het Gods eisch. dat al het volk. met alle ten dienste staande

middelen, chr peatflSBBSl BSl SS1 »hh»> kwaad Ustrij.l.-n. s. h.-l.l.n .-n bt>

straffen zal, en wie dit niet doet, staat schuldig san het zesde gebod, en

zal menschenmoord voor (Jod te verantwoorden hebben, bijaldien ten

gevolge van zijn werkeloosheid, de plage slachtoffers maakt Wat in het

Oude Testament over de eerste verschijnselen van de melaatschheid ver-

ordend is, bevestigt <lit fdkssssn Anders het op te vatten, en anders te

handelen, is niet alleen aar hel ia diep zondig. Iets wat we
daarom zoo scherp en kras uitspreken, omdat we, zoover ons woord reikt,

alle verantwoordelijkheid van ons wenschen af te werpen voor net weg-

geraapt worden van de krenken die bezwgken. Zelfs voegen we er

dat Dienaren des Woords niet vrij uit k tintten gaan, zoo se dese ordinantie

Gods niet helder, overtuigend, en / in aarzeling san hst

te staan: Maar als we den vloek en al zijn gevolgen osstrftf** moeten,

hoe kan hij dan een straffe Gods over ons sgn?

Doch daarover handelt ons volgend artikel.

i \ i i i

De deed een te bestrijden vijand.

D« Ualato vgjMd, dte <• at— finm wordt, te é*

4 •«.

.s. luip. i, n.iar

hi-t tivi»"Mr

• lat «. ISSS i-n .ll.i.'l.- als MA SSSSfMfl

coat •>ii> hu nu \<«>r. SS tl
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wu. evensoo. Lijdelijk berusten is alsoo geen vroomheid, maar besliste

sonde, es ooder de kinderen Gods moet het steeds luider worden uitge-

roepen: Leed en ellende is uw vgand, waartegen ge u wapenen en den

kamp innemen zult. Maar, geujk we reedt opmerkten, i voor het

eerst hoort, stuit op een teer ernstige moeielgkbeid, en vraagt onwille-

als een straf, om der tonden wil over ont brengt, en dat Hij andengdt

zelf tegen dat leed en die ellende stryd voert, die ellende scheldt en bestraft,

oplossing dier moeieljPrheid nu tal ons vergemakkelijkt worden, too

we vooraf letten op de» Dood. Immers van dien dood staat bet vaat.

bij alt straf voor de tonde in de wereld it gekomen, en van dien

bet eventeer uitgemaakt, -lat hij bj de Ihilige Schrift es» vijand heet,

waartegen God strijd wm h « 1 1 1 1 « 1 .
- 1

1
j k énf issr 4k sonde dr

dood in do woretd is gekomen, wsi ie tonde

•bleven, geen dood tou geheerteht hebben. Alle voorstelling, alsof de

dood natuurhjk is. en tot het weten der schepping behoort, moet op dien

grond door een ieder, die voor de Heilige Sim ft buigt volst rek telijk worden

afgeweten. Natuurlijk volgt hieruit ui.-t. dat de eerste mensen in «lat ueval

eindeloos op dete aarde tou geleefd hebben, eer blijkt Int tegendeel. Stellig

was het Parades met de hoogste geluksstaat I der he.

komt. staat boom het Paradg* Maa
Tbalfor blijkt «luiib-lijk. «lat onte menschehjk sel rond»

sfsres» in een boogeren toestand kan overgaan ; en Paulus heeft ons stellig

voorzegd, dat de kinderen Gods, die 's Heeren wederkomst tullen beleven,

eveneens niet tullen sterven, maar tonder dood in hooger he«

zullen oerandord worden.

II. t f. H (.lijft al/i«»: Ik» dood beerscht op aarde uitsluitend •

tonde. Kn «Int niet alleen, maar <!• s. hnft leert even beslist, i den

dood over dete wereld gebracht heeft als een oordeel, en als een tl

voor de tonde. De uitspraak: Te» dage oU gif daarvan eet, tutt go don

dood sterven, wyst dit mt Ik» dood is alioo ui.-t bj .hm na door de sonde

Ie wereld g« lat hij • r als een gevolg uit voortvloeide, maar

de dood is gedreigd, en in den dood beerscht een oordeel Gods, dat ons

den dood als een straf doet overkomen. Dat «lu roor •

meer too is, en dat wie deel aan Jent heeft belijden mag: „De dood is

nnj niet meer een betaling voor de zonde, maar een doorgang

ueuwig leven," Heft <ht bit allerminst op. Immers wat Christus, toen bj

ont van den dood verloste, voor ons gedragen heeft, was juist straf, gsrtfssf

en oJoaè. Er valt ahoo niets aan te verwrikken : De dood it door een oordeel

Gods als de straf voor de tonde over ons menteaeujjk gesltrht gekomen

staat alaoo op één üjn met psstflentio, hongersnood, oorlog en wat andere

ellende God om der tonde wil alt een oéraf over ons brengt De verg»-
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goei in .Jen moest volstrekten tin door. Eo van dien dood nu zegt

gt S hnft on» eren besliet, dat I < iod «en r^and is. waar-

ij» de doei."

iortB nu rijten we root bgzonderen na«inik. om «il nog aarzelen

mocht, geheel te overtuigen. Ons vorig betoog toch rustte nog alleen op

de uitdrukking: bestraffen van de koorts, van den nv

iet êckelden (iods togen bet \\il«l god» |lon»j de heidenen enz.

tietoog was alzoo de slotsom, dat leed en eltndt voor God een

ofono* zjjn. waartegen Hg den strgd aanliixit no| ikehti afgeleid. I

daarenUifen bobbtO Wt /«*lfs /ulk .••ii uhVidiiur nut 0001% ll«'t stoei 01

luidflijk. 'ti met zooveel womdoi I

1

SS» rifatut; een vijan.l dit Wol Int lootot, maar dan toch eekerlijk wordt

-.edaan. Zelfs gaat dl ll.-ilige Schrift nog \.-r«l.-r M |.i ..f. -teert ons

it het ontzettend oogenblik aanstaande is, waarop de

dood geworpen zal worden in Ata poel ooi vmus. l'it

wnr er nog veel meer te zeggen, maar om de aandacht niet van

de hoofdzaak af te leiden, laten we «lit lii. r rusten. Voor het onderhavig

doel is bet ons genoeg, zoo maar op m.-t te weerspreken wyze is aan*

getoond: 1*. dat de dood er door de sonde is: _' dei dt dood als oordeel

en etraf over de wereld is gekomen; 3'. dat de dood een vijand ia, en

len dood een êttijd is te voeren, die zal eindigen

in zijn lOOOjWoSMWIf

uden we dit met bet voorgaande. Er bestaat toch tusschen

don dood, en tusschen alle overig leed en alle overige ellende •

«tekenen verband. Feitelijk giet men dit mj pestilentie, hongersnood

.-o oorlog; AU dt pestfltntit i- bol «l«- *I.m«i dia <l.«.r dit plop dt BMoakeo
onibrcutfl. HonO^rOOOOd, btJ i* 00J nnlaniTH m Ifeftbj0% Imln OJOioO, ftM

door ÉOJ dood /.ijn riOjObtoflbn Kn ww «ttt <iat tolÉ ui OOJOJJ ihwiuu n«t«'

eeuw bet aantal gedoodeo door don oorlog en zyn nasleep, ver teer do

vijfmaal honderd duizend beloopt, kan wel niet in twijfel verboeren, of

•ie is bondgenoot ven don dood. Hetzelfde moet gezegd werden

van de bonderden gcdooden, die bij schipbreuk, voor altoos door de golven

verzwolgen zijn. Eveneens g. on allerlei ongelukken, van brand die

ipoorwegrampen, of ongelukken op de rivieren, of met paarden.

In ludip" worden jaarlyk» nog duizenden mensoben doodeter door slangen

gebeten of door tngers versebeurd. Kortom, van do broedt reeks open 1

utren van de ellende die ooi dor zonde wil over toe is gekomen

bet voor een bod w. hoe in dit alles de dood werkt en de bittere



Dl DOOD H» TB MHTBUDK» X

I"h n-ikt 'ii' nog \'«i rOOdsf Mr is ... BSOfOOl BMnInM tOonde, <h»*

nog wel niet de uulssjniii) dood in, nwrlat we sterven, maar die toch

leven ten deele voor out inperkt, bet leven drukt en benauwt IMmdnoid

doel nendoi ii nu m .1. dkateèeid te deodi Ittorinl sleoneaii slokten

• ii kmltü brengen mi belmi dood ovoj om eWMobJoJi lovem Qenvefc

te ujden is half levend sterven. En selfi sis ge let op net meer innerbjke

ujden, ook dan is het een schaduw als des doods die over ons k

Vanaelf voelt een ieder rouwe, sis bet de dood was die ons hart

beroofde. Maar ook hg ander verdriet, hij alle riolepjjn en kwelling van

hart, is bet altoos of benden des doods ons omstrikken, of ook alsof

tm /,.[. h|k. dood om bsfneétoloef Ük dionton -I dj monsrhelqk leed

bezongen hebben, toonen dan ook mi ba zangen, dien somcnhsng rnsonhon

bot mn.i]i|k leed na don dood /»*• diep gevoeld t.- botbon, «lat se, «-ik op

hun eigen wyze. in h. t u-eld des doods ons het verdriet onzer ziele hebben

vert dood is niets op zichzelf. De dood is levensbenenung DU mm

kan in volstrekten zin geschieden, en dan sterven we. Maar dat leven kan

ook ten deele worden aangetast -not van dat leven kan voor een

deel ons benomen worden, en si wat do kracht van ons leven breekt

de volle genieting van het leven derven doet, is een begin van dood, een

sterven nog terwyl we leven. Km nu zegge niemand, dat dit slochts heeld-

spraak is. Wie zoo spreekt, k njjdon mi /.ijn doodeujke bangheid >

< 4 vraag het maar aan dien ongelukkige, die in zelfmoord I

dat levend sterven door leed en zieleangst hem niet nog hl

dragen, dan den dood opeens, den dood in zijn volkomen uitwerk

Zoo zijn de feiten, en hetgeen de Schrift omtrenl het opkomen van leed

en ellende leert, zegt ons dat het niet anders kan. Er was slechts één

.iniu 090 'i' ii.. ii- ii fesjjsji <....i ofofcond, bodnojd) en dol ééns wonde
dood. Slechts van één oordeel is vóór den val sprake, en dat ééne was

het oordeel des doods. Van geen andere straf voor de sonde was sprake

dan van den dood. I lat ééne bange woord: (Jij zult den dood.

den eeuwigen, den volstrekten dood sterven, bad God Almacht

konenéV onosstaaasj vau /mm toon taentnsvai Ven een andere eflendo,

die nevens of voor den dood zou opkomen staat er geen woord. Ten dage

als ge daarvan eet, wmU ge den dood eterveu, m de eenige, alle leed en

• 11- m.|. • i; lik ..muil" r:mi|./;iliL'li' ï'l ui /i' !i SBSsmvniOOodi «lr«-iciMtr van

den Heilige. De dood was het inbegrip en de saamvatUng van al wat

..f tomvji 'onsnoonon loven, snjon|n on bootsen benauwen ofkweUen ton,

naar ziel en naar lichaam. Daarom kon in dat ééne begrip tm
uitsluitend de tjjdeijjke dood zyn aangeduid. Da I moeten

zeggen: Ten dage als ge daarvan eet zult gij den dood sterven, en en na

lood eeuwig rampzalig ejjn. Doch daar staat niets van. Adam en i
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den <1«hm1 itarvea Meer niet NVt.s af hij. /«««lat MtahdghMWfi
in dat ééne woord ook de eeuwige dood besloten was.

men den dood recht verstaan, dan moet men den dood alzoo op-

•n sis bet ééoe begrip, waarin zich de stralen van twee kanten tegelijk

als in één middelpunt vereenigen. In den dood ligt alle eeuwige ramp-

en van den anderen kant alle tijdelijk leed en gaineene ellende

•ii da tijdelijke «i«*n| is ni.t.s .hm ds svefssjag ast v.n.r dan

onwedergeborene uit d< ka ellende in de eeuwige rampzaligheid

Il Gelyk vroeger in den breede door ons betoogd is, had terstond

na den val de eeuwige dood moeten ingaan. Dat dit werd opgeschort is

de gemeene gratie, en onder dit gezichtspunt bezien, is de tijdelyke ellende

niets dan de ijeiem/terde dond I>e tijdelijke ellende zijn da weeën, de voor

weeën, waarin de dood met gebroken kracht zijn werking als vooruit ge-

voelen doet De dood is de wortel, waaruit alle menschelijke ellende op-

schiet. Dood en ellende sjjn van één geslacht. Alle ellende is een begin

van dood, een voorsmaak van dood, een eerste station af dan langen weg,

aan welks einde de dood ligt. Er is geen menschehjke ellende, noch mt

wendig noch inwendig denkbaar. <>f let stempel van den dood staat er

op afgedrukt. De dood is de ééne, altijd opwellende. l>ron, waaruit alle

menscheujke ellende voortkomt Het is de geest, de kracht, de vijandige,

demonische macht van den dood. die m al ons leed en in al onze ellende

wer -
1 men, de dood is als de bekende moederplant, waar al de kleine

plantjes van leed en van ellende, als met organische banden san hangen

Te erkennen dat de dood een vtfosxf Gods is, de laatste vnand. die aal

te niet gedaan worden, en nist te erkennen, dat alle leed en ellende een

macht is, die sis aan vgand tegenover God staat is alzoo beide, Schrift

en ervaring, in het aangezicht weerspreken. Leed en ellende zitten san

dan dood vast vormen met den dood één geheel, zgn van den dood niet

af te scheiden . Het zyn de wapenen waarvan de dood /

onlang haai nog belet ia ons dan doodelyken slag toe te brengen, ons

te bensuwen en te kwellen, en iets te doen voorgevoelen van agn

.De handen des daodj hadden mij OSJVSjMBH en de ;mol< 'ii der

hal hadden nuj getrofleo; ik vond benauwdheid en droefenis," dat is bet

pÜnhjk baast de sngstige gewaarwording, die we bij alle zielabeklemdhaid

onder bat leed dar ziele en daa levens doormaken. En daarom i» de dood

aan vgand Gods gestald, een vyand dien God bestrijdt en dien God wil

dat wy bestreden, dan kan ar ook geen twijfel rijzen, of ons laad en

ellende ia een vyand Gods. ons sis uit de veruitwerking van dien éénen

iLw^HiJktir v^and toekomende, en dus staat het hisraaaé tevens vast, dat

ook tegen leed m ellende strijd voert en van ons aieent en bet ons

oplegt d nverzoenlök en standvastig, mat manna— nar! van gelooas-

* den strijd tegen aUê laad en lagen aüê ellende zulleu aa nlijnden.
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In bei Oude Verbood ziet ge dan ook, boe de dood eb een vjjand Godt

ut wijdde en ontheiligde. De Hoogeprieeter van Jehova mocht deswege

MM zijn nMÉi l.].«-il\. ru;ii.t. i. in. I l»cr.i\.n Uk i.inr.ikim: im-t Mi
lüél m;i-ik«. ..mm m. .11 OOI w.-.-r I.-\i.-tiH. h r. in Ü w.r.bn. im*st «•• u

offerande worden gebracht hmdelyker kon het wel niet worden uitge-

drukt, «lat God den dood verafschuwt en de dood Gode een wederpar-

tgder ia. Maar ditzelfde wordt nu volstrekt niet enkel van den dood ge-

leeraard. maar ook ziekte, denk slechts aan de melaatschhetd, maakte

pestilentie? Was se geen oordeel? W
Overkwam ze niet van Godswege den ongelukkige? Ongetwijfeld Maar

desniettemin maakte ze onrein, was ze een boose macht, die over den

bezochte kwam, en moest die boose macht als vyand afgeweerd en be-

streden worden. Isrsêls wet zegt dan ook van verre niet. dat de bezochte

..mi. r h. t ostdsel «.•«!- ..:•!• ..k \ . i k. .-r.n moest Entegendsal ds Mf>
Mildigste strijd tegen de melaatsrhheid is den bezochte zoowel, sis den

priester opgedragen. Een lijdelijke Jood zou God verzocht en zjjn wet

overtreden hebben. En dsn eerst kon een Jood zeggen, bij zulk een plage,

recht voor God te staan, zoo hy in de melaatschheid, evenals in den dood.

een vijand zag, die op alle manier moest worden bestreden. Zelfs de muren

van het huis moesten worden afgekraM

Zoo bevestigt zich, van den dood uit bezien, geheel de voorstelling,

waartoe we gekomen waren. Aan het leed toegeven, en st in berusten,

er niet tegen strml. n, maar er stil onder zitten, is sonde, is een vyaud

Gods in de hand werken, en zi< l> t..t een bondgenoot maken vso een

macht, die God als es» vijand tegenover zich stelt en bejegent Op dat

stellige woord der Schrift />« dood is de laatste vijand, kan daarom

genoeg de aandacht worden gevestigd. Natuurlijk is de dood niet de eerste

vyand: De eerste vyand blijft Satan. Maar na Satan ga Pst bjnso

de vyandschap uit Eerst in de geestelijke hjn door val en zonde, en daarna

Is uitwendige lyn door vloek en dood; en op die lyn van vloek en dood

ligt nu sile uitwendig lijden, en alle lichameujke ellende, die ons in <bt

leven, of hiernamaals overkomen kan. De oplossing van de moei»

vraag, hoe beide bestaan kan, eenerzyds dat de ellende een straft*» Gods

is, en snderzgds dat wy de ellende met alle macht bestrijden moeten, is

dan ook niet op te lossen, dsn door terug te gaan op den oorsprong van

dood en ellende in Satan. Eerst als helder is ingezien, dat de laatste oor-

sprong van bet lijden niet in God ligt maar in den Duivel, kan het klaar

voor ons worden, hoe de ellende over ons moest komen, en hoe toch tt

tegen de ellende, evenzeer, en niet minder dan stryd tegen de sonde, ons

ten plicht is gesteld.
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LXI\

• van allo smart

En J**i



im hit osmmios va» allb «abt,

welbezien geen schande, maar een eer© en een voorrecht ware geweest.

Allee natuurlijk lijnrecht tegen de Heilige Schrift

I '• l l-ilige Schrift leert om dat Jezus de schande, den vloek, de straf

gedragen heeft, en toont ons in de Opstanding een triomf over Satan. De

Schrift leert ons in allen dood iets oen, dat onheilig is en onrein maakt

De Schrift segt ons dat melaatschheid en andere krankheden door zoen-

offers moesten verzoend. Kortom de Heilige Schrift kent geen ander bjden,

dan zulk een als hei gevolg is van de» vloek, en in dien vloek het merk*

teeken van bet onreine en onheilige aan zich draagt Ja. meer nog, de

Heilige Schrift Umt om m «ben vloek, die alle bjden baart, zeer stelligUjk

een werking belyden verband staat met een satanische, demonische

macht Christus' ingaan in dat bjden, zyn dragen van den vloek, zyn op

zich nemen van de schande, is dan ook naar luid van het eenparig ge-

sstfsjJi 't- t Ebflsji BsM0 jui-t èmwem /wik ssn onvergeelPdMfs opsn>

baring van Goddelijk mededoogen en van alles te bovengaande liefde,

omdat bet zich overgeven aan het onheilig* zoo rechtstreeks indruischte

tegen den drang en den eisen van zyn nm-rlijk Goddebjk Wenen.

Doch van den aard en de beteekenis van den vloek geve men zich dan

ook wel rekenschap. Als God zegt: „De aarde is vervloekt om uwentv

dan liedui.lt dit volstrekt niet alleen, dat lyden zich in ons leven zal mengen,

maar veel meer, dat er over heel het aardrijk een onheilige dampkring

trekt. Vloek is niet maar bjden, maar vloek i» een kwaad, iets dat toorn

lrsagt, iets waar verbolgenheid in spreekt, iets waardoor God, die

naar zyn Wezen alles schept en in stand houdt, het verderft en verstoort

De wetenschap dat op iets de vloek rust dat aan iets een vloek kleeft,

dat in iets een vloek schuilt geeft een afstootend en bang gevoel; iets

dat ons zegt dat we niet de werking van Gods liefde, maar een onheilige

macht tegen ons over hebben. Zoolang de vloek op iets rust komt er geen

gedyen, en het gebed om mden wegen Gods," die uit alle Christenheid dag

aan dag wordt opgezonden, bedoelt minst niet wat men noemt

euceee, maar uitsluitend dat de werking van den vloek gestuit moge worden,

i.it -!.• rleti sjofi warden offslsBVsji m <i;it bel oahafligi HP*-1 ,""u ''

Wie het anders bidt, verstaat bet gebed om den zegen des Heer*

De onderwyzin* der wetten op de Levietische reinheid is in dit <-pacht

dan ook van veel dieper beteekenis, dan men gemeenlyk meent. In die

wetten lag niet maar een zinbeeldige afschaduwing van geeeteljjka reiniging,

maar wel terdege het van God geboden middel, om de bermnering aan

den vloek levendig te bonden en het afachuwelyk karakter van alle Ujden

klaar voor Israéls oog te stellen. Wat is teederder dan het lijk van zyn

vader met eigen hand te verzorgen? En toch de Hoogepriester u»

niet doen. Dood bleef dood. In allen dood is vloek. En daarom is alk

onrein en is aan alle lijk iets onheilig*. Verloste Christenen die naby <
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leven, zult ge dan ook nooit met een Igk zien eollen. Zij voelen de huivering

oor het lijk /y hebben nu nog de gewaarwording die aan Israël door de

wetten op het aanraken van een doode levendig werd gebonden

ie juiat in gevoelakringen, die hier niets van verstaan, dat men het lijk

bgna vertroetelt» en waant zijn liefde te toonen. door ach over alles heen

te tetten, en met een lgk te verkeeren, alsof het nog bet levende lichaam

was. Maar ook buiten de wetten tegen aanraking van een doode, is geheel

bet stelsel van wetten op de Levietasene onreinheid één doorgaande onder*

wijzing omtrent den vloek, die om der sonde wil op heel ons leven rast

en alle tijden aankleeft. Zelfs waar zulk een verontreiniging buiten iemands

weten hem overkomen was, moest toch het offer ter reiniging volgen.

r iiMt het gevolg van iemands wilsdaad, maar het on-

heilig karakter, dat in al het tijden der wereld krachtens den vloek school.

Toch moet erkend, dat zelfs zy. die voor dese ontheiligende beteekenis

van den vloek wel terdege nog een open oog hebben, op hun beurt feilen,

door dese beteekenis van den vloek geheel wil!* k<urig te beperken. Veelal

toch erkent men de werking van den vloek uitsluitend in wat ongewoon,

in het oog loopend tijden is, een tijden van een pijnlijk karakter. Men stelt

i dan voor. alsof eigentijk ons gewone leven goed en normaal is,

en alsof slechts, bg wyze van uitzondering, nu en dan de beker des tijdens

rondgaat, en alsof eerst dan, als die beker des tijdens met bitteren wgn

gevuld is, de vloek aanwezig is te achten. En dit nu is geheel verkeerd

gezien. Al wat wel op dese wereld, gelijk se nu is, openbaar wordt, maar

in het Paradge bestond en evenzoo niet meer denkbaar is in het rijk

der heerlijkheid, is een gevolg van den vloek, die over dit aardrijk is ge»

ion. Zelw de geboorte van het kind met de smarten des barens maakte

de moeder onrein, en ook Maria zocht bet reinigingsoffer. Het gaat mt

dien hoofd* minst niet san, alleen in dood, ziekte, pestilentie of

levensramp de werking van den vloek te zien. Die vloek werkl m heel

onze levensexistentie en als de elementen woeden, en de stormen aan-

zwellen, en de golven dood en vernieling dreigen, en de bliksem inslaat,

lier rondsluipt, en bet giftig insect plaagt, en moeheid over

•mt. of honger u kwelt, of wat ook m dtt aardsene leven in strijd ge-

raakt met uw aanspraak op volkomen welstand, volmaakt geluk, en store

loose vreugde, dsn moet van dat olies beleden worden, dat bet ondenkbaar

zou liet Paradijs, en evsn ondenkbaar sou weten in net rijk der

heerlgkheid. en dat het alsoo op dese wereld bestaat niet naar chippings

ordmantie, maar als gevolg van de werking van den vloek. In dat alles

spreekt Hes openbaart zich de wreedheid die een zondig

• ntfcbelgk leven aanneemt, en dies ook het onheilige. «Ut san

i kleeft Van Jezus belijdt onze (Catechismus ter- hij van

bet begin zijner mensenwording af het lijden, en in dat tijden den toon
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Gods heeft gedragen w.-inu. <lm -l.-«| Christus toot on», want hy ut

botten iDfl zonde, meer wg dragen den toorn Gods van ome ontvangenis

af, en alle degen onzes levens, van de wieg tot bet gr» .p dat leven

de vloek, en dus bet onheilige, datgene waarin én waartegen God 0>

Aldus benen begint bet vraagstuk dat ons bezig noodt reeds doorach-

tiger te worden. Is alle Igden, d. i. al wat ons menschelgk verst* •

vloewei van den vloekt soa bet er tonder den vloek niet weien, en is

alzoo de vloek nog steeds in alle smart, in alle Igden, in alle ver

in alle derving van geluk en vreugde nawerkende, den springt bet in bet

oog, boe alle Igden met de zonde in oorsakelgk verband staat, en al*»

tgn oorsprong tets onheiligs heeft. Dat Jezus de koorts 6e«*Y (tod

wild gedierte eeheldt en dat de dood een vfkmd God* heet, die

wonnen moet en zal worden, wordt, dus opgevat, reeds ten deele ver-

staanbaar. Allee waar vloek aan kleeft, wekt reeds het gevoel van afschuw

•ris menochen op; hoeveel bet • r is het dan niet, dat al wat aan

den vloek ook maar van verre herinnert, Gode wederpartgdig is.

•n zin nu gaat dit onder de menschen door. Ongedierte wekt wel

••ge onzen weerzin, we schrikken er van nature voor terug. De
iMinling van een lijk heeft iets teragstootends, een geraamte doet ons bg

het lijk aan. Pijn srhrikt ons af. Het zien van een wonde doet ons

zeer. Het bigven bij een bloedige operatie kost overwinnende inspan i

en dooretterende bloedziekten doen ons onwilleke*

aangezicht afwenden. De etterstank, die van verzweringen, zoo in- als uit-

wendig, soms uitgaat, wekt on« g onze walging. I se al

zulke doorschemeringen van den vloek noch aanzien noch uitstaan kunnen,

en er flauw van rall.-n of sf van gaan braken. Wie ooit een p

zwart van pokken over het heele lichaam, heeft gezien, weet hoe tegen*

menschelgk de betrok is, en, keerde wat God verhoede, de pestilentie of

/warte dood ooit weder, zoodat de aanblik van deze stuitende ellende

meer algemeen werd, men zou het eens zien, boe diep het weer gevoeld

werd. dat in zulke afgrijselijke ziekten een boosaardige macht ons men*

schel ijk leven overvalt

Dat booze, giftige. OB&eflsJI • BO komt in zulke pest

!•• ontbinding van het lijk. en komt n sommige ongedi* wijs

sterk uit. dat ieder het merkt, ruikt en tast Ware dit uu hij alle overig

Igden eren sterk bet geval, zoo zou er geen misverstand bestaan kunnen.

Ieder zou terstond doordrongen zijn van de waarheid, dat aan alle Igden

vloek kleeft, en de indruk van alle Igden zou rechtstreeks een weer

wekkende en terugstootende zgn. Dit echter is i

. evenals in alle leven, een grove omhing, dis uut ds gewone zintuigen

valt waar te nemen, en een fijnere, die zich alleen ontdekt voor het ge*

wapend oog. Van een wilde kat dh n l»ijt. ziet ge den booten kop en de
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krabbende klauwen, maar als ge door een vliegende mier giftig gebeten

wordt moet ge een nücroeooop nemen, om de scherpe punten te ontdekken,

waarmee u de beet werd toegebracht Kn 100 nu ook ia bet hei IL t

weerzinwekkend, af»-huw luhoesemend, vloek-verradend karakter van alle

pestilentie enz. zoo < 1 1 1 1
< t •

- 1
1
j k en klaar uit, dat een ieder

voelt en merkt; maar bg verreweg bet moeite lgden, dat de wereld

overkomt, merkt ge • ppervlakkige waarneming, niet Een pestzieke

zal u terstond afstooten. maar een teringlijder kan zelfs iets aantrekkelijks

nebben, vooral zoo ge, hem slechts af en toe bezoekend, niet in aanraking

komt met wat ook bg tering in het doorweekte bedlinnen en in de bloed*

kleurige uitwerpselen, het begin der ontbinding verraadt. Zelfs op het

htiislgk gebied gaat dit door. Bg een aardbeving of ontzettend onweder zal

in een dreigend* >nde macht u ontzetten, maar bg een

hi ht jagen van den storm, die toch ook eerst na den val, en om der zonde

kan het drijven der wolken u bekoren. Hoofdzaak is dus maar,

we den aard, bet karakter, de natuur van het lgden niet afmeten naar

zgn zwakkere, maar juist omgekeerd naar zgn sterkste uitingen, en uit

sterkste uitingen de vaste overtuiging gewinm metterdaad het lgden

boos van aard, tegen Gods wil, en onheilig van karakter is.

o slotsom houden we daarom vast in bewoordingen voor ieder ver-

staanbaar en begrgpelgk. Wat God oorspronkelijk schiep was volmaakt

inensch niet anders dan loutere,

ongestoorde vreugde en blgdscbap. Geen zweem van iets, wat ook, dat

lgden veroorzaken kan, was in het Paradgs denkbaar. De ommekeer kwam
door de sonde, en de zonde alleen, en de zaak die dezen ommekeer voor

Qsjsjan nihil stut •^'•«l'ii.lt. ii <b- slaat hi. vlaak ii sjsjae dl uitdrukking

f de bron van alle leed, alle smet, allé verdriet alle pijn. alle derving

van vol en waar geluk. En overmits nu alle, versta wel, alle lgden, zonder

onderscheid of uitzondering vloek m sjah draagt daarom is alle lgden be-

zwangerd met iets onheilige, en moet in alle lgden, dat onheilig*, vloek*

dragende bestraft, en ten doode toe bestreden worden. Alleen zoo is het

-rataan, dat Jeans voor ons den vloek gedragen beeft „van zgn mensen-

wording aan", en alleen zoo begrgpen we, boe we, door het lgden over*

aen en achterhaald, nochtans tegen dat hj-len ons te koeren hebben

met al de veerkracht, waarmee God ons gewapend heeft, en met al

Hij >n zgn terneene gratie** ter onzer beschikking stelt II. t

zal dan ook Uyken, hoe we alleen langs deze Ign tot k tinnen

hoe God on» met het lgden straft, en nochtans het l*d*n telf be-

straft als onheilig.

-kenen. I usicht is het, als ge uw Heiland gadeslaat, nadat h u

van den Thabor, deo berg der Vcrheeritfking. Op dien berg waa

is een oogenbtik onttrokken geweest aan deo onheilige» druk van den
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vloek, die ons menschelgk leven inperkt Paradgs-oogenblikken had

gesmaakt voorsmaak genoten van het rgk der heerlijkheid dat komt De

.Ir. ik waaraan hij zich, om onzentwil, onderwiei p, de druk van net gewone

leven wat van hem genomen, en hg had geblonken in heerlijkheid Doch

wan aleehte een verademing voor een oogenbhk l>ra keert de druk

dea lgdens weder, nu zelfs versterkt met .den uitganv 'j volbrengen

«ou te Jernsaleti wat is nu het eerste wat Jezus, van den Thabor

afdalende, ontmoet ? Ge weet -en vader die Jezus' erbarming inroept

voor zgn kind, dat zoo bitterlijk leed aan wat wg tonden noemen «val-

lende ziekte." De man zei het z* -en» valt luj bat vuur, en dan

weer in het water. Hg schuimbekt, hij knerst met de tanden, hij verd<

Nog op bet oogenblik dat ze hem bij Jezus brachten, wentelde de arme

knaap zich in zgn stuiptrekkingen als een ellendeling voor Jezus' oog. En
wat doet Jezus nu? Jezus, zoo lezen we, bestrafte den onreinen geest, en

reide: Ga uit van hem; en het lgden week. Nu was hier blgkbaar de

vallende ziekte in kwaadaardig karakter versterkt. Toen Jezus verschenen

was, drong de booze macht sterker op den mensen aan, om Jeans te

weerstaan. Vandaar al de besetenen. Maar zooveel blijkt dan tori

zulk lgden ook in verband staat met de demonenwereld. en dat

krankheden een invloed uit de booze geestenwereld op den mensen uitgaat

nu bevestigt wat we straks vonden. In alle lgden iets van den vloek,

in allen vloek iets onheilige, en nu wordt dH onheilige ons natl- iard

als iets dat in zeker verband staat met de werkingen en invloeden van

de wereld der demonen. Zoo leeren we dus in het lgden dat ons menschelyk

•leven drukt voorweeên van den dood, openbaring van den vloek, inwer-

king van Satan zien ; en aldus wordt het boos, onrein en onheilig karakter

van ons menschelyk lgden ons verklaard. Het wordt ten volle duid*

dat in het lgden een Gode-vgandige macht tegen ons overslaat II

dat God het lgden bestraft en scheldt en bestrijdt en ten slotte te

zal doen. En zoo wordt onze roeping steeds duidelyker, om tegen alle lgden

welbewust den strgd aan te binden.
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Loxaa M: 41-44.

Metterdaad zyn we de oplossing van het ontzettend vraagstuk, dat ons

houdt, thans een aunm«rkrlijke schrede nader gekomen. Het

r van alle ellende om der zonde wil. nam een gansch anderen

vorm aan, dan waarin het gemeenlgk voor onzen geest trad. Veelal scheen

net alsof alle ellende en menschelijk lijden, uitsluitend te beschouwen was,

ais een straf ons van Gods wege toekomende ; als een kwaad des lodens,

ons ter vergelding van onze ongerechtigheden opgelegd; een thuiszoeking

aan ons en onze kinderen van het door ons of door onze ouders bedreven

kwaad. Wie recht het verzoeningswerk en \.l! »«ningswerk van den Mid-

delaar verstond, voegde er dan wel bij, dat voor de vrggekochten des

Betren dit kjirakt.r van straf wm wsgfevmBsn, doordien CtoMoi ét -^truf

voor ons droeg, zoodat voor Gods kinderen alle lgden thans kattjfding
in plaats van nlraf is geworden; maar uu tot li.-t besef der

meesten allerminst helder door. Of ook, waar men dit karakter van

kastgding dan nog toegaf hg de gewone ellende des levens, hield men

althans bij groots volksrampen, of bg het mtl.p-ken van pestüsntiên

staande, dat ook de vrggekochten des Heeren hieronder nog hadden te

verkeeren, als overkwam hun een oordeel Gods. N

sprak in het minst niet te verstaan, dat de Heere ,o0s onze ongerechtig-

heid op hem beeft doen aanloopen," noch ook in te tien, dat een plage,

een oordeel en een straf voor de onbekeerde menigte kan *yn, zonder

dat het dit voor de verlosten van Jan» ooit zgn kon Maar dit Bi -laar-

gelaten, weet elk onzer, hoe in stichtelijke gesehriflen en in predikatiên

afgezien van Jezus' plaaUbekleedingi bgna uitsluitend dit vergeldend

karakter der ellende op den voorgrond trad. Heiligend tevens, o. voorzeker.

Maar juist daardoor heiligend, dat Gods heilig miannafan er in openbaar

Vltoos naar den grondtoon van Psalm 119: Eer ik verdrukt werd

• Iwaalweg, maar nu, geleerd, hond ik uw wet en wegen. Van dit ver»

geldend karakter van de ellende als straf, ging door
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dan ook nieU af. Veeleer bleek bet volkomen te worden gebandha

Alleen maar, en <lit ut.sloot ons een nieuw gezichtspunt, ons bleek.

In.Tin uitsluitend bet karakter des lgdens bestaat, da bet

karakter der ellende nog een geheel andere trek valt op te merken, en

dat bet een miskennen van de stellige openbaring der Heilige Schrift w.

soo men deaen geheel anderen karaktertrek liggen laat, en niet, als een

onmisbaar bestanddeel opneemt in zgn beschouwing.

ellende des lgdens, bleek hierin te

bestaan, dat het hjden een Gode vyandige macht is, waartegen God si

voert, en die dan eerst geheel aal zgn ten onder gebracht

dooden van den Dood, „de laatste vijand" zal worden te niet gedaan.

Voorts bleek ons, dat dit Gode vyandige karakter des ujdens zgn oorsprong

\ni.]t ui den vloek, waaruit alle lgden voortkomt, En eindelijk, dat, hoeseer

dese vloek ons onder Gods heilig bestel overkomen is, er niettemin een

zydelingsche werking van Satan in valt op te merken, die ons den Bi

van God tegen lgden, ellende en dood eerst ten volle begrijpelijk maakt

De gevolgtrekking, die hieruit v<> dat derhalve ook Gods .geheide

kinderen," als navolgers Gods, een onverzoenlgken stryd tegen alle hjden,

en alle ellende, en ofte» dood hebben aan te binden, laten we da

voorshands rusten. Eer we dat punt broeder uiteenzetten, moet thans

eerst nader onderzocht, hoe het te verstaan is, dat hetzelfde lgden, m
zgds ons naar Gods wil overkomt als vergelding, en toch anderzgds tegen

Gods wil, als iets waartegen zgn ontferming strgd vo<

Indien we minder Pelagiaansch in ons hart waren, en er daarom niet

zoo licht toe overgingen, om Pelagiaansene denkbeelden omtrent bet bestel

en het bestuur onzes Gods te koesteren, zou dit «naar Gods wil", en t

„legen Gods wfl" ons nooit als tegenspraak in de ooren hebben geklonken.

We souden dan verstaan hebben, dat Gods doen, boezeer zich in den

openbarend, toch altoos een eeuwig doen is, en daarom nooit stuksgewijze

noch broksgewgse, maar steeds in zgu geheel en fan zgn oorspronkeh

ftt"y—»—"g moet worden bezien. Dat laatste is het wat het Calvinisme

steeds heeft gewild, en waartoe we terug hebben te zeeren. Gemeenlijk

daarentegen stelt men steil hel voor, alsof God telkens naar den eisen

van het oogenblik handelt, en alleen met de gegevens van bet oogenMik

rekent Iemand zondigt en blijft tegen all. rscnsieei in doorzondigen

oordeelt God dat dit gestuit moet worden, en Hy zendt dien hartlnekkigen

zondaar een ziekte thuis, of Hg doodt een van zgn kinderen. -laat

hem in zgn zaken, of laat hem een ongeluk overkomen. En even losweg,

en buiten verband, als zulk een straf opkomt, komt den ooft de ontferming

op, en even plotseling treedt de vergiftV lat zgn doem wordt alge*

wend. Zoo handelt God. naar die voorstelling met A, en met B, er

Altoos met een ieder afzonderigk, en telkens, buiten alle verband, naar



dan stand van dien peraoon in dat gageven oogenMik nirltjk. ware

•iit 200, dan sou alle stryd tegen de van God gexonden straf, eenvoudig

vermetel en hoiligschennend tgn. Of wie zal als God slaat, terugalaan

tegen de slaande hand zgns Gods?

Maar juist dese voorstelling wordt door Schrift en ervaring dan ook

<*ipieel gewraakt Niet alsof er in desa voorstelling niet ook eau daal

ndeujke waarheid lag. Dat zeer zeker. Maar het standpunt zelf, alsof

het doen Gods in bet mysterie des lgdens aldus broksgewijze en incidenteel

te verstaan ware, ia geen oogenMik h.*u«ll».-uir. I^et slechts op dese i

onloochenbare feiten. Ten eerste hierop, dat de kinderen lgden om de

i-s. .En bezoek de ongerechtigix i«l t<»t in het derde en

vierde geslacht dergenen, die Mij haten." Ten tweede op het komen van

plagen over een geheele stad of een geheel land, waarbij de onschuldigen

met de schuldigen, eenzelM- lij<l«*n ondergaan. En ten derde op het notoire

van alle ervaring, dat ook de Schrift zoo gedurig, met nadruk op den

voorgrond wordt gesteld, dat de goddeloozen zoo vaak bloeien en gaan

banden tot htm dood kennen, en dat daarentegen de knecht Gods .man

van smarte" is. Ook nu nog zien we het gedurig om ons heen. Een

mttnlltng die de bevordering van Gods Koninkrijk bedoelt, zal tobben, en

straks te niet gaan, terwgl een pesthol van ongerechtigheid zich het geld

als water ziet toevloeien. Meer behoeft hieraan niet toegevoegd, om de

fftWden/ee/e v.N.rst.-llmu' van h«-t li|«|.n. §J| t«n aSOaO mal.- onwaar Sü

onhoudbaar op de kaak te stellen, en daarentegen het êolidaire karakter

dea lodens als het eenig juiste te doen uitkomen. Bovendien weet, wie

het mysterie van Golgotha verstaat, hoe alle Pelagiaansche voorstel liuk

van Gods bestel in het lgden feitelyk bet plaatsbekleedend lgden óf ver-

nJstigt óf stempelt tot de wreedste will< k

Doch ia dit zoo, dan volgt hieruit ook rechtstreeks, dat de wortel van

lgden in den vloek moet worden gezocht, en dat de vloek regelrecht

in verband staat met de Schepping. De vloek ia niet iets op zichzelf.

ia niet een soort gifstof dit m data wereld indrong, noch aan aoort

microbe, die. na den val geschapen, in desa wereld werd uitgezonden. Da

vloek il juist zooals de sonde, niets wezenlgks, maar aan esroesftif, aan

>aMo acanosn, gelgk onze vaderen bat noemden. Als ar aan ontzettend

spoorwegongeluk plaata grgpt, komt ar niet aan nieuwe onheilige kracht,

van buiten af. op dan train vallen, maar ia net precies deselfde kracht,

zelfden trein stuk wringt en vernielt. Hat aanga verachil ia maar. dal

machtige stoomkracht eerst werkte naar nat bestel van dan

en nu tegen dat bestel ingaat Dit ia nu voor da spoorwegdirectie

nieuws. Ze wist dit voorail Xa wist dat ia eenmaal da stoom tn ds

•motief tot volle krachtontwikkeling gekomen , dia atoom dan train



moei vernielen, zoodra de trein in volle Taart ontspoor: segt ie

daarom niet: .Dan maar geen stoom!" Immers, tonder atoom is geen

spoortrein denkbaar II. t bl die stoom alleen, waardoor net leren in den

anders dooden trein komt Of men later dien stoom door elecüv

tal vervangen doet hier niets ter sake. Altoos bujft een geweldige voort-

stuwende kracht onmisbaar, en evenzoo tal die geweldige voortstuwende

kracht altoos in een vernielende kracht omslasn, zoodra de trein uit de

Man «lijdt.

Juist zoo nu gaat het toe met den grooten trein des levens, die in de

ure der Schepping in beweging geraakte. Ook die caimatulfka trein des

levens maakte om zgn gang te voleinden een ontzettende stuwkracht des

levens noodig. Dien gloed des levens, waaruit die stuwkra< ont-

wikkelen zou, heeft God dan ook in die ure der Schepping ontstoken.

Maar God deed meer. Hij legde ook de rails van zyn heilige ordinantie,

waarlangs de trein des levens zich zoo nebben voort te bewegen, en

lethiusjnés aan «i«-n araaseft ds uuttuj t...-. ,, IM wel «.*• ai zien, dat <!••

trein van oogenblik tot oogenblik die door God gelegde rails volgen, en

niet ontsporen zou. Want dit Htond vooruit vast: Indien dese trein des

levens door 'smenschen onbedachtzaamhak! ontspoorde, dan kon het niet

anders, of diezelfde stuwkracht des levens, die bestemd wss om ons leven

naar den eindpaal sgner ontwikkeling te doen voortsnellen, moest onver*

wijld en op hetzelfde oogenblik omslaan in een vreeshjke km ver-

ing en verwoesting. Dit nu is geschied. De mensen heeft dien t

des lérens uit bet door God gelegde spoor zyner heilige ordinantie laten

glippen, en onmiddellijk daarop is de alles fi Iringende levens-

kracht omges/agen in een niet af te meten kracht van vernieling, ei<

omslaan van de stuwkracht des levens in een leven rennaianas kr

in een kracht van dood en verderf, dat is wst de Heilige Schrift den

vloek noemt Niet iets nieuws, niet iets dat er bg komt, niet iets dat als

stof afzonderlijk geschapen en ons toegezonden wordt Neen, net is en

blijft precies en geheel dezelfde kracht die God in de Schepping tot aanzijn

riep, maar door den vloek wordt die kracht, die ons leven moest v<

stuwen, een kracht van dood en venl

i kan een spoorwegongeluk san een oorzaak te wgten zjjn, waaraan

noch machinist noch conducteur iets verhelpen kon. Maar dat was l

s%snsedei i>- traas Im avraaai dies <•••<! m .1. ara der FMiopiatia3 '"' ,

afgaan, kon niet ontsporen, dan door opzettelijke schuld van den mensen,

aan wien God de leiding van den trein des lérens had toevertroi

moest willen ontsporen, of er sou van ontsporen geen sprake zyn. Zoo is

Im -t dan ook geschied. Satan heeft den mensch diets gemaakt

sporen door God in zijn ordinantie gelegd, niet de juiste waren, en

haan 1 1 iMMunen rertoeJéaan' aai sanaf atsl rafli daal sclntt.r.Mi.
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en tfezepd : * ia «laar <>j> hmt. T»*-!» is i|«- BJMBSëh «luarop overwian. M HM
is het pronte ongeluk gebeurd, en toen tt opeens de vloek gaan werken,

dwz. loen is de stuwkracht des lérens zelve tot een verdervende en

vernielende kracht geworden. Die vloek was dus wel terdege straf. Adam
wist wat er gebeuren sou. God had ast nasi gezegd. En ook God heeft

gewild en wil nog, dat zoodra de trein dea lérens uit het spoor van zijn

«Ie vaart wordt afgebroken en de vernieling intreedt Dat

was de Schepptngsordinantic. Het anders te gedoogen zou geweest zyn

een abtand doen van Goddelyke majesteit en een overgeven van zyn heilig

bestel aan Satan of aan den zondaar geworden men* h

Daar kan, zij het met eerbied uitgesproken, God zelf niets aan ver-

anderen, omdat God zichzelf niet verloochenen kan. Hier ligt God door

God gebonden. De vloek moest intredan. I> w. z. de door Hem geschapen

levenskracht moest in haar tegendeel omslaan, en eerst als de trein des

levens weer gereed was, om in het spoor van zijn ordinantie voort te

• n. bon de kracht ten verderve weer een kracht ter behoudenis

worden en de vloek in tegen worden verkeerd. Het lijden, de ellende, de

dood moeten alzoo hun werking hebben. Dit anders te stellen ware God
van zirhselven vervreemden, het oorspronkelijk bestel der Schepping te

niet doen, en den triomf te zonde voorbereiden. Wil men het zoo int

ken. dan deinzen we niet terug voor de uitspraak, dat de gadelooze

liefde van God voor zyn gevallen wereld onmachtig was, om deze vreeslyke

• »mst te voorkomen. Een liefde die dat beoogd bad, zou de wereld van

tijden gered, maar tevens van haar God beroofd hebben; want een God

alzoo z^n eigen oorspronkelijk uit zyn weien en wysheid gevloeid

bestel te niet deed, zou ophouden God te zgn, en zyn schepsel niet meer

iien zaligen met zyn eeuwige lieMesgemeensfhzp. God moest het leven

l loek doen omslaan.

Maar sloot dit daarom de werking van Gods ontferming uit? Ja, indien

net Gods bestel ware geweest, om in het aan den trein des levens door

• nschen moedwil overkomen ongeluk te berusten. Maar dit was Gods

les levens zou weer op de rails zyner

Goddelyke ordinantie worden gebracht, en diezelfde kracht, die nu verdierf,

zou weer een kracht worden, die den trein des levens, heel den weg der

•ing langs, tot binnen de poorte van het heilig Jeruzalem bm
Daartoe nu moest de vloek bestreden, moest de uitwerking van den vloek

gestuit worden, en moest elk middel aangewend, om het bedreigde leven

van wissen dood en ondergang te redden. Dat nu is hei doel zoowel van

• re als van de gamieni gratie. Omdat God God is, kam de

vloek niet m tl. lijven, maar ook omdat God God is, kan God niet aflaten

tegen den vloek «aan, tot eens de almachtigheid zyoer ontferming

oek geheel zal hebben te niet gedaan. De vloek moei uitbreken,
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maar ook, eenmaal uitgebroken, moet hg door God aangetast, ingeboD

en eens ten eenen oude overwonnen worden. En hier . rklaart nch

beid^ zoowel het feit dat alle Ujden dal ons naar hei rechtvaardig oordeel

Goda moei overkomen, als dit andere dat God aelf tegen alle Ujden ome
bondgenoot ia, dien we aanroepen, om uit het ujden te worden verloet

Zoo drukt dus onae eigen sielsbevinding op deae oploating net zegel.

Immers, beide doorleven we als kinderen Goda onze eigen nel. Van den

éénen kant ervaren we in alle ujden de gerechtigheid Goda die one over-

weldigt en ternederwerpt; en toch aan den anderen kan ik km<l

van God in het midden zgner ellende tot dienzelfden (

>

-umI-

genoot voor hem tegen dat ujden te strgden, en er hem van te verloeaon.

ethsemané.

Bot k. .11 Jezus, zoo vraagt men, b Vader, laat dezen drinkbeker

voorbggaan, tenzg dat ik In-m drinke ; en, naar gewonen maatstaf schijnt

• ht metterdaad tegenttrgdig. Maar versta nu, dat tegen alle Ujden •

zelf 'h menseben bondgenoot is; dat het ujden tegen God ingaat en Gode

vgandig is, en dat onder alle uit een vrouw geborenen uw Jezus alleen

dat ujden bestrijden moest door m de diepste diepte in weg te

zinken, en immers alle tegenstrijdigheid valt weg. Vader, laat dezen dl

beker voor mg voorbggaan, dat is de nartaangrgpende zielskracht waarmee

Jezus zich tegen bet Ujden in zijn afschuwelgkheid keert, en eerst ais de

zeeverzekering volkomen wordt, dat dat lijden niet kan gedood dan door

het ten volle over zich te laten komen, werpt hg noh in den afgrond van

vloek en dood, en zinkt m de diepte des ujdens weg. Van menscht

zwakheid alzoo geen zweem of schgn, maar Jezus mag en Jeans wil geen

oogenbUk Igdelgk in vloek en dood berusten. Die vloek en dood blgven

hier tot het laatste toe, de demonische machten, waar hij zich tegen k»

en dan eerst sis hij voor God in de worsteling der gebeden ziet, boe vloek

en dood alleen te overwinnen en te vernietigen zijn, door er in weg te

zinken, zet hg den beker aan de lippen, en drinkt hem tot de heffe to»
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Ontsporing.

Toni mm Sa Hmn iitftl •• vaar ov*r

1» : 14.

«Ie noodzakelijkheid van bet lgden m% ','ods wil voortvloeit, en dat

desalniettemin dit lgden ieU is, dat al* Gode vijandig tegen Hem over-

staal, en liensvolgens bestreden wordt door God zelf, en moet worden

door ons, vindt dan, gelijk we sagen, baar verklaring in de Schepping.

liopping zyn krachten en machten in het leven geroepen, die

alleen dan ten goede gedgen, als se zich bewegen in het spoor van Gods
iiantién, maar die noodzakelijkerwijze in vernielende en v rrdetfSJDaw

machten omslaan, zoodra ze het spoor dier ordinantien verlaten. We
lichten met het beeld van een trein die ontspoort, en

vernield wordt door diezelfde kracht van den stoom, die hem anders

naar de plaats zgner bestemming zou hebben geleid. Een trein die ont-

spoort, moet in ellende komen, en zoo ook, als de trein van ons menachelgk

leven ontspoort, kan de ellende niet uitblijven. Intusschen drukt dit beeld

slechts ten deele de ontzettende waarbe vaannee we bier te does

hebben. Een spoortrein die afrijdt, is en blijft menscbenwerk, onder

sebenjk bestel. De krachten van stoom, en van volharding in

begonnen beweging, waarmee de leider van zulk een trein, hg ontsporing,

te worstalen heeft, zgn natuurkrachten, die niet uit zjjn wil voortkomen,

maar waaraan zgn wil onderworpen is. Hij zulk een ontsporing van een

voortsnellenden trein, kan men dus nooit zeggen, dat de machinist of

conducteur de vernieling van materieel en menscnenlevens, in geval van

ontsporing, gewild heeft Integendeel hg wil se mei, maar se overkomt

hem, des ondanks, tegen zgn wil ..er een noodzakeigkbetd,

lig niet in het leven riep, maar die hem beheerscbt

De Heer» ome God daarentegen stamt tegenover den train des meneebe-

njken levens geheel anders. Voor Hem bestonden er, toss Hg den train

van dit ons leven ineensette en uitsond. geen machten noch krachten

waarnaar Hg zich te schikken of te regelen had, en das evenmin krachten

nachten, die zgns ondanks, zoo die train des levens ontspoorde, hem

vernielen on verderven moesten Alle krachten en machten dos levens

• p God zelf Hn zelf riep se in bot loven, on dat wol Op zulk een wgs

on in zulk een orde als eisen was. om dien train dot snorhaljkon levens

op hot snelst on zekerst die beotssnminf te doen bereiken, die Hg self
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daarvoor verordend bad. Dit doet alaoo de vraag rgzen, of die gang van

om leven niet aldue ware te ordenen en hten geweett, dat, ook al

rokjes imloporing, kool És reoaottog !• reréatvBsf io oDoboo doi

bjdens ware uitgebleven. Want, natuurlijk, had God dat gewild, net aou

alzoo geochied zgn. .Zgn raad aal bestaan, en Hjj zal al zgn welbehagen
doen t bg de oitkomat andera bleek, en terstond op de ontsporing

de bittere vernieling en de ontzettende ellende volgde, staat aldus vast,

dat dit alzoo God§ wil was, dat Hij het zóó en niet anders door zgn eigen

Goddelgken wil vastgesteld en bepaald heeft 11. t greep aldus niet bg

ongeluk plaats, of omdat God Ie rhelpen kon, maar bet was Gods

regelrechte wil en bedoeling, dat de trein onses levens, loodra hg uit het

Goddelijk spoor gleed, zichzelf moest vernielen.

fl at meer zegt, nooit kunnen we God voor die noodsalrsfflsnsrfd

ellende en der zelfvernieiing, bg het tritgbjden uit hei Goddelgk op

genoeg danken. Stel o slechts voor, wat net geweest zou zgn, zoo de

spoorde trein des levens veilig had kunnen doorgaan. Het sou dan ge-

worden zgn één eindeloos afwijken van het Goddelgk spoor, één steeds

machtiger uitbreken van ongerechtigheid, één rusteloos verder afgaan van

de gemeenschap met onsen God ; kort gezegd alzoo één doorloopend

van zonde en Satan. Een wereld, een menschelgk leven, een menscheiyk

hart, dat ten slotte voor eeuwig zonder God was. Al wat God schici

één hel verkeerd; de bel geworden tot het éénig bestaande. De wil Gods

dat alle ontsporing zich in zelfvernieiing sou en moest wreken, was alzoo

icn grot) uiders, dan de wil Gods om s#» bestel in *ijn

nantien te handhaven, en niet te kunnen noch te willen dulden, dat een

onder bostel, rustende in andere ordinanuën, hiervoor in de plaats drong.

De krachten en machten des levens, die Hg als God in het leven i

ossjdoi nesten, esjp tin hol verordend iia-i sa tos oiet, Aso osoesl se*

stond gevoeld worden, hoe die krachten ophielden te zegenen, en in stede

daarvan vernielden en verdierven. Er gloeide in die krachten een >

waarmee geen creatuur spelen zou. Dat vuur kon ons leven door zijn gloed

ontwikkelen, maar ook, zoo het <li lood, zou datzelfde vuur ons

zengen en schroeien. De wil Gods, dat de trein des levens, zo.

spoorde, zichzelf vernielen sou, was niets dan de wil Gods om God te

blijven. Het: .Ik zal zgn. die Ik zijn zal." I>. uitdrukking in de schep-

pingsorde van het volheerlgke Jehova. Die alles beheerschende wet, die

onverbiddelijke noodzakelijkheid strekt alzoo rechtstreeks, én om de eere

Gods, én om bet heil des menochien te verzekeren. Zonder die wet, zonder

dien wil, zonder die noodsakelgkh<>id. sou Jehova in zichzelf ontbonden,

on ons leven één hel zgn geworden. De krachten en machten des levens

konden en mochten bg ontsporing, niet tot stilstand of werkeloosheid

worden gebracht Dat ware een terugnemen van de Schepping geweest



Ze moesten krachten en machten blijven, krachten die haar werking open-

baarden. Eu daarom rssüAm /•• fa hun tegendeel OBssJessj, Wai geschapen

en bestemd was om te zegenen, moest nu uitkomen in ramp en ellende.

En hierin ligt torens het oordeelend en straffend, bet vergeldend en

wrekend karakter van deze wet en dezen wil Gods. De ontsporing van

den trein des menschehjken levens kon niet anders dan door een daad

ds* ntenechen plaats grgpen, en die daad kon niet tot stand komen dan

met opzet, met bewustheid gewild en bedoeld. Men versta dit niet verkeerd.

opzet was in hel minst niet, om den trein des levens te doen ver-

ongelukken. Adam heeft in fa t minst niet de ellende gewild. Integendeel,

rijn bedoeling was. om den trein <h-s levens BÖg gladder. DOg SntDei M
doen voortsnellen, en een nog uitnemender bestemming te doen bereiken.

heeft niet geloofd, dat de ontsporing tot een ramp zou leiden, en hij

hield bet er voor, dat afgaan van het spoor den goeden gang van den

trein des levens juist bevorderen zou. God sprak: Ontsporing leidt tot

zelfvernieling. Satan sprak: Die rails, die God u aanwees, hinderen u, se

houden u op Verlaat die rails, en glijd vlak over de velden heen. Dan

eerst zult ge eens tien, hoe ge vooruit komt. En toen heeft Adam.

voor waar gehouden, dat die rails, die ordinantien Gods, wezenlijk

strekten, om hem vooruit te helpen, maar zijn gang ophielden en

traagden. Kn toen heeft hg tot . n gezegd: De ga van die rails af.

ikke veld zal ik zelf in vrijheid mijn weg zoeken. Zoo beeft

hij dan wel waarlijk mei opzei den trein van ons menschelijk leven uit

Goddehjk spoor uitgewrongen, en gewild en bedoeld, dat die trein uit

dat spoor zou uitgaan. Natuurlijk, dat hij toen verwachtte, nu zooveel

sneller en beter vooruit te zullen kom< lat toen toch het ongeluk

plaats greep, en heel de trein stuk reed en slat hl den grond werkte, dat

was de ontzettende ontnu< ht.-ring van den schuldigen mensen, die nu fa

bloed zijn-r ziele ontdekte, dat God toch waarbjk de waarheid had

gesproken, en dst hij. machteloos tegenover dien vernielenden levenstrein

staande, met geen jammeren en met geen hartdoorstujdend berouw, dien

fa weer in het Goddehjk spoor kon brengen. Ilrj sag dien vernielden

zag die gfrn—twU rails van Gods ordinantien daar voor zich

!

maar geen mensrhelyke macht kon trein en rails weer in elkaar

was dus êéhuld. Schuld van onsst Een opeet, om van God af en

togen God in te gaan. En deswege wordt de zelfvernieling, die onmidd*

: den loom Gods. Hg ondergaat een oordeel. In de zelfvernieling

m de etraf. Daarom verbergt hg zich, en daarom was het

gehjk onze Confessie het zoo roerend uitdrukt, at k$vmd$ voor Ood vlood.

inlM-i-ldiutt Had God wel die zelfvernieling. maar niet die

•eging, niet dst gevoel van toorn of oordeel bedoeld? Zoo leert men
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bat tegenwoordig. Maar laten zg die dit vermetele zeggen aandurven;

onder hei gezag ven Ritechl'e grooteo naam, vin- • rmetele

H reed» onder alle volkeren zgn echo; laten zg ons antwoorden, hoe dan

• lit hasjaf, <lit gevoel, deze zielagewaarwording in Adam ontstond. Toch

immers mi *#m natuur. Niet gemaakt, maar met noodzakelijkheid, gelgk

ze dan ook, eeuw uit eeuw in. zich telkens weer in het schnldig men-

schenhart herhaald heeft M

«altenden ernst bg de besten, bg' de edelen, bg de diepst levenden van

ons geslacht. Bg een Dsvid. bg een Jeaaja, bg een Paulus, bg een Augue*

tinus, bg een Luther, bg een Calvgn. Dat is dan toch uit 's menseben aard

en *a menacben natuur op- en voortgekomen ; en even zeker als ge mat

schrik en uyemnlijke gewaarwording van pijn uw hand terugtrekt, als ge,

wanende dat bet vuur uit was, den brandenden oven aangreept, even ge*

wisselgk voelt ge een meêenlifitt gewaarwording van den toorn en van

het oordeel Gods, als ge, na booze zonde, de selfvernieling in uw wezen

ontwaart En, is dit nu zoo, is dat gevoel van schuld, van wroeging en

sssj /.if\. i\M]t. neet gemaald aoafa im-.i».i<i. maai waaanhjl aÜ ««

msnscasljfae natuur opkomende, aeg ons dan: Wie beeft die menechelgke

natuur alzoo besteld, ingericht en geschapen lien ge dan wel moet

belgden: .Dat deed God!** boe zult ge dan nog staande houden, dat God

zelf onze ellende, die regelrecht uit de zonde voortvloeit niet als draf

bedoeld beeft, ar niet in toomt, en er geen oordeel in over ons brengt?

Van dien éénen kant is alzoo de wil Gods klaar als de dag. God wil,

dat het afgaan van het door Hem in zgn ordinantièn gelegde spoor, ter*

stond op selfvernieling en ellende uitloope. En zoo ook, God wil, dat we
desa ellende als straf, als openbaring van zgn toorn, en als een oordeel,

dat over ons gaat, ontwaren zullen, en alzoo de telfvernieling smaken

sullen tot in het diepste van ons eigen zelfbesef.

Doch bezie nu de zaak van den anderen kant Ia die zelfverniehng

die ellende, is dat verzinken onder den vloek Gods eigenbjke bedoeling

geweest ? Is het dat wat Hij met zgn schepping voor had? Riep

daartoe die schepping, en in die schepping zgn menschenkind in het leven?

Had Hij daartoe die krachten en machten verordend en tot aai

roepen? En ge antwoordt even stellig: Neen. Zeker, God beeft dat alles

ontwgfirlbaar en stellig gewild, zoo de trein des levens ontspoorde, maar

niet opdat hg ontsporen sou, zond Hg hem uit Integendeel, het doel der

Schepping was, dat de uitgezonden trein dea creatuurlgken levens een

bepaalde bestemming sou bereiken, en dat die bestemming overvloeiende

van heerlijkheid sou zgn, en dat Hij ui het voleinden van dat heerli

zichzelven zou verlustigen. Die ellende, die vloek, die zelfvernieling

staat hieraan in den weg. Ze ia het tegendeel van bat doel, waarmee «

alle dingen tot aanzgn riep. Ithjft het daarbg, dan is het doel der schep-



ping vergdeld. Uit de ééne schepping vloeit dus tweeërlei voort Eenenqjds

ontsporing op zelfvernieling moet uitloopen. Mssr ook anderzgds, dat

die lelfvernieling der ellende een feit» een macht, een ontzettende werke-

lijkheid is, die God moet te keer gaan, die Hij beatrgden en ten slotte te

niete moet doen, om wat Hg schiep, te leiden tot bet door Hem bepaalde

doel De schepping is we—mljjk, en daarom moeten de krachten, die se

tot aanzgn riep, soo se verkeerd gaan, vernielend werken. Maar ook de

schepping heelt een bestemming, en omdat de zelfvernieling tegen die be-

stemming ingaat, gaat se tegen God in, en deswege heet de Dood een

m$and, een vyand die bestreden, en ten slotte door God te niet gedaan

moet worden. Zoo blijkt dus, dat hetgeen eerst scheen te strqden, wel

waarlijk in heilige harmonie is, en dat beide, én Gods wil, dat er by ont-

sporing zelfvernieling zal volgen, én dat die zelfvernieling Gode vgandig

is. en door Hem te niet gedaan worden, saam uit de ééne daad der schep-

ping v«»>rt vloeien, en beide van de natuur dier schepping onafscheidelijk

zgn, zoodra men slechts die schepping als een wezenlijke daad Gods ver-

staal, waarin zgn heilige wil tot uitdrukking kwam.

In verband hiermede lette men op wat in Gen. 19 : 24 staat van Sodoms

ondergaat;. We leien «laar: ,ToSfl deed <iV Hrerv /wawl ssj vuur ..vt-r

m en over Gomorra regenen, van den Hemt uit den hemel.'* Ontegen-

seggehjk toch ligt in deze uitdrukking, de aanwyzing van een tweeërlei

king, die van God uitgaat Er is eenerzgds „de Heere uit den hemel,''

van Wien de vernieling over Sodom en Gomorra uitgaat Maar er is ook

anderzgds «de Heere", die aan Abraham verschenen was, en gezegd had:

tal haar niet verderven, indien er maar tien rechtvaardigen in haar

gevonden worden." Van den éénen kant alzoo de hoogheid Gods, die de

zelfvernieling wil en werkt, maar ook van den anderen kant de tegen de

uelmg ingaande ontferming, die, als bet kon, haar wil stuiten. Toch

zgn die beide één. Het zgn niet twee Hoeren, maar het is beide malen:

os Hszaz, met denzelfden naam en dien naam uitgedrukt geheel op dezelfde

m. Maar dan is het ook duidelijk, dat we hier een openbaring hebben

van tweeërlei wil in God. Kenerzgds de openbaring van zgn wil, om sonde

r relfvernieling te laten achtervolgen, en anderzgds de openbaring van

zgn wd. om de vernieling ffff» te gaan. Want wel is bet zoo, dat het

de behouden» van Sodom afsmeekt; maar wie sou «Ut

anders willen verklaren, dan dat .de Geest der gebeden** hem in bet hart

was gestort; en ook afgezien hiervan, was het toch de Heere die zgn « .1

openbaarde, om, werdea er nog taan rechtvaardigen in Sodom gevonden,

de vernieling van Sodom af te wanden. En als mi toch het oordeel over

en moet dan staat er uitdrukkelgk, dat de Heere wiens de
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ontferming wee, bat oordeel wel ten slotte konen laat. meer niet ik
ach, meer ven .den Heere uit den hemel." Men beeft dit wel ven den

Middeleer en den Veder willen vereteen, en ongetwijfeld etreelt ooi

die tegenstelling gelgke tweeheid door; meer <iit v.rklsert Gen. 19:84

niet Er is hier toch spreke ven wet onze vederen noemden een „uitgaand

geende werken een den Veder, Zoon en Heiligen Geest gemeen zgn, of

wel ge vervelt aanstonds in drie-Godendom. De tekst zelf eischt dei den

ook. Immers het is niet de Heere, die een Abraham verscheen, die bet

kwaad ven Sodom wil efwenden, en ds Heere, uit den hemel, die bet toch

brengt. Eer omgekeerd staat er, dat is Heere die aan Abraham verscheen,

en in Wien de ontferming zich openbaarde, zelf zwavel en vuur over

Sodom en Gomorre deed regenen. Alleen meer 9van den Heere, uit den

hem* 1 Het is alzoo de Heeek in zgn volheid, meer ven Wien tweeërlei

wflswerking hier openbaar wordt Zoowel ven den éenen kent om Sodom*

sonde n rnieling te oordeelen en te straffen, els ven den enderen

kent de wil, om Sodoms sel tig tegen te houden, te stuiten, en te

voorkomen, indien er in Sodom nog een genoegzaam aanknoopingspnnt

voor zyn ontferming mocht te vinden zgn.

ti zegt men nu, det dit alle» toch alleen in de voorstelling plaats greep,

went det het Gode vooruit bekend wee, det zelfs die tien rechtvaardigen

in Sodom niet gevonden werden, den geven we dit grif toe, meer den

merke men er op, det de Schrift ons tot onze leering en vertroosting is

gegeven, en dat ook de verschoning aan Abraham ons overgeleverd in,

ons tot een openbaring, opdat wij aldus in het gebeimnis ven het Goddelgk

doen souden worden ingeleid en uit het toen gebeurde en hier verheelde

een inzicht zouden erlangen in el zulk doen Gods in het gemeen, met heel

ons geslecht en ook met ons persoonlijk. Juist daarom hebben we den

ook het recht niet alleen, meer zelfs den pMoht, oss sJ saÜDi opmerk»

rukkingen in de Heilige Schrift op te vetten els ven diepere be-

teekenis. En dit nu doende, ken men tot geen endere slotsom komen, den

det de Heere, die hier aan Abraham vereeheen, en, kon hei, Sodom

speren wilde, onderscheiden wordt ven dienzelfden Hebre, ven Wien de

macht Ier vernieling werkelijk uitgaat; waaruit volgt det oven

beide melen dezelfde Heere ie, tweeerlei wil Gods hier tot uiting k

Eenerzgds een wil, die Sodoms vernieling eischt « anderzgds een

dia Sodoaaj remielusj wil sagen honden.

liet vraagstuk, weervoor we stonden, echten we hiermede opgelost, en

thans kunnen we verder. God wil .de ellende", en wel els straf, els vloek,

els oordeel. En toch voor God is die ellende, die vernieling ven zgn ecl

ping iets det ingaat tegen de bestemming, waarmee Hg ons bet san

gaf, en dat 11 ij deswege els een Hem vgendige macht en werking best i
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en te niete wil doen. Ontferming nu wordt dit laatste, overmits God xgn

schepping, ign Goddetffk kunststuk, en in die schepping den mensen, ais

drager van zyn beeld, li. f heeft met een eeuwige liefde, en bet dus die

liefde zelve is. die dringt, om dese schepping niet aan de vernieling ter

prooi te laten, maar aan die lelfvernieling te ontrukken. Dt eere Gods,

•ischt dat zijn schepping haar bestemming bereikt, en de liefde Gods,

die zich over zgn schepsel ontfermt, zyn hier één.

I. \VI I.

De Zondvloed en de Arke.

Ito, Ik aal M a»rd« T»rü»rr«. Huk o mm ark*.

Gek. «: IS. 14

De gewone en meest gangbare voorstelling, als ware het lijden dat God

ons toezendt, een kwaad, waaronder we machteloos en werkeloos te be-

zwijken hadden, hebben we dan nu, uitsluit.ui of Schriftuurlijke gronden,

weerlegd. De ellende moest en moet komen, omdat de zonde haar vanzelf

baart, maar juist deswege is de ellende, zoowel als de zonde, in Gods

schepping een vreemde macht, die vijandig tegen Gods oorspronkelijke

wcreldgedachte overstemt, en die Hij deswege, evenals de sonde, bestrijdt,

en die Hem ten vgand is. Heulen met de ellende, is daarom evenseer af

keuren als heulen met de sonde. Beide staan tegen Gods bestel <>

es beide moeten door wie God liefheeft bestreden worden ; een bestraling

die dan haar edelst en verheffendst karakter onder menschen aanneemt,

als het ons gegeven wordt, in den drang der erbarmende liefde, de ellende,

kwaad des tijdens, te bestrijden in anderen Dan wordt het deernis,

mededoogen, ontferming, maar onder al dese vormen is en blijft bet be>

«trading van het lijden, een poging om aan bet lijden zijn heerschappij te

betwisten, om Igden af te weren, te verzachten, te statten in z$n volle

« erlang. Houd daarom aan het verband nisschon wonde en sffswée steeds

onveranderlijk vast Naar Gods verborgen raad is dê wonde, zoowel als de

ellende, een straf voor de tonde, en wie is er onder de Godgetrouwen die

eigen leven en in eigen zielsworstehng de straf, die in de

zonde zelve ligt, pijnlijk in sgn consciêntie gevoeld heeft? Zult ge nu

daarom voor de sonde bezwijken, en de sonde sis een onvermijdelijk, niet

af te weren kwaad over uw ziel laten komen? Gg zult net mei Voor

zoover ge waarachtigujk vroom zijt, ruit ge tegen de sonde, die als straf

r vroegere sonde aan u wil. waken, bidden, strijden Maar zoo is het
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dan ook uw roeping van God» wege, om t* waken, te bidden, en te

«trgden tegen de ellende, tegen de ellende die uzelven wil overmannen,

en tegen de ellende die anderen terneèrwerpt; en zulks niettegenstaande

ge weet en belgdt dat dexe ellende en dat kwaad des lgdens wei terdege

uit den vloek vloeit en u als straf voor de sonde navolgt

Is dit nu wel ingeprent, dan moet er, ter ordeUjke onderscheiding op

geweien, dat dese strijd tegen de ellende Tan den Heere onsen Ga)

tweeërlei «e#te uitgaat. Hij stuit namelijk de ellende óf rechtstreeks i

óf door middel van den mensen. Gemeene gratie is altoos stuiten. Eener*

zgds een stuiten van de werking der sonde, dat se niet soo sdn

uw hart uitbreke, en snderzgds stuiten van de werking der ellende, dat

se u niet soo schriklijk overmanne. De mmde wordt gestuit, om een r«

schapen burgerleven mogelgk te maken; de ellende wordt gestuit, om een

menschelgke samenleving niet geheel af te snijden. Zie maar, hoe in dagen

van pest en hongersnood eertgds feitelgk alle menschelgke samenleving

wegviel. Die stuiting nu is altoos gmtade. Het is altoos de ontfermende

God van wien ze n toekomt, en hetzg God zelf stuit of stuit door u. nooit

komt aan u, maar altoos alleen aan Hem de dank en de eere er voor toe.

Maar het verschil springt dan toch in het oog. Als God een orkaan si

juist op net oogenblik dat uw scheepke zon verzwolgen zgn, *

deze reddende macht zelf, buiten menschelgk toedoen; en daarentegen als

ge bg schipbreuk door een voorbg komend schip opgenomen wordt, is en

Mnft ii. t sjsj ia Been au God sta win n au bebond dankt, nardssi
wafkfti <i-nl dk iMh..ii.|.niN tan dooi nsBBatfMB.

verschil moet alzoo in het oog gebonden, omdat we alleen in net

laatste geval tot zelf handelen als menschen geroepen worden. De aarde

is, wat haar klimaat betreft, in drie groote deelen in te doelen. Er is de

ijskoude luchtstreek, waar de ellende van de vorst alle menschehjke leven

zoogoed als alsngdt. Er is de heete luchtstreek bg den middelgordel, waar

de ellende der hitte en van het insect alle krachtig menschelgk leven

onmogelgk maakt Maar er is ook, ten noorden en ten zuiden, tusschen

Asfl :iii.l.!. L-..:.l. 1 SB M ijxstr. . k. Mi DtfJtdl -tr.-.-k m-t B^SJssttjM BBS»

peratuur; en het is in die streek, dat alle menschelgk leven getierd beeft,

en alle menschelgke ontwikkeling is tot stand gekomen. Aan dit vers

nu doet de mensen niets toe of af. De Eskimo staat machteloos tegenover

de koude, die alles bevriezen doet; de neger bg den meridiaan bezv

machteloos onder de verzengende hitte, en dat wg in gematig<

streek tieren en arbeiden kunnen, en frisch van geest bhjven, komt ons

toe door een genade, die geheel vrgmachüg ons ten goede komt
Maar bg dese genade liet God het niet Hg wilde in zgn gemeene g



«lat ook de mensen zelf adief iou optreden. En gelijk Hij wil, dat de ronde

•us hart niet alleen door Hemzelven zal belet worden, soo schriklijk

uit te braken, maar dat wjj ook zelven haar door gcestenjke middelen

taganstszn en bestreden zullen, zoo ook wil Hij. dat wij mensehen sterken

tegenstand tegen de ellende zullen doen, en Hij zelf is hei, die ons daar-

voor de middelen aanwast en se ter onzer beschikking stelt Het duide-

lijkst kont «li t uit i'ij <le ellende van den Zondvloed. Die Zondvloed was

ellende, de schriklqkste uiting van ellende, die dusver ooit op aarde ge*

leden is, en wier mate van jammer eerst in de vree&Ujkheid na den

oordeelsdag zal geëvenaard worden en zal worden overtroffen. Die Zond-

vloed was een oordeel, dat zelfs het bijzonder karakter van een recht-

streeksch oordeel droeg. En soo ook was die Zondvloed een straf, want

die vloed was van Gods wege beschikt tot verdelging van de goddeloozen.

nu stelt de vraag: Was Noach, omdat hij God vreesde, uit ften hoofde

vanzelf van die ellende des vloeds vrijgesteld? Zoo vat men het vaak op,

maar geheel verkeerdelijk. Vooreerst toch zijn in dien Zondvloed mee

vergaan en omgekomen alle kleine kinderkens, die persoonlijk nog niet tot

een keuze voor of tegen God hadden kunnen komen. Niemand mag dus

zeggen, dat allen die in den Zondvloed omkwamen, omkwamen om hun

persoonlijke verharding tegen den Almachtige. In de tweede plaats is i

alleen Noach gered, maar ook zijn vrouw, en Sem, Cham en Japhet met

hunne vrouwen. Zal men nu zeggen, dat Cham gered is om zgn persoon-

lijke godvreezendheid ? Immers neen. Maar wat bovendien alles afdoet, de

voorstelling alsof de gemeene ellende de vromen verschoont en alleen de

goddeloozen treft, wordt principieel door de Schrift weersproken, en door

alle ervaring gelogenstraft Ten deele lij«i. n jajat «1 vreezen moer

en banger. IV Ifmmhl Oodi i* <!•• Man van nart* AlsS we«'-rsprr««kt al/.*»

de voorstelling alsof de redding van Noach uit den vloed in hoofdzaak

nalooning van zyn godsvrucht bedoelde. Die redding had veel hoogcr en

rüker bedoeling Ze bedoelde de voortplanting van het menschelgk geslicht

de hehoodenis van Gods kerke, en de redding van de eere Gods in het

doorzetten van zyn wereldplan. Op zichzelf zon er niets vreemds in zgn

geweeit soo Noach* gezin mee in den vloed ware omgekomen. Geheel

datnlMs toch is -^-kin- en telkens geschied, als over steden en landen

vreeseujke oordeelen uitgingen, on wie God vreesde toch mee omkwam,

•ch wat zien we nu? De Zondvloed komt God zendt en beschikt dien

vloed, en van Hem gaat hei bestal uit waardoor de uitwerking van dien

vloed soo doodend en moordend zal s$n. Moet nn Noach zich UjdeUjk en

machteloos aan dien komenden vloed onderwerpen? Is met slappe handen

verdrinken, en z$n gezin zien verdrinken, de plicht die hem van Gods

wege gesteld wordt? En dan antwoordt de Schrift: Noen, en nogmaals

een. Integendeel, Noach most zich lagen dien vloed te waar stellen; tuj
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moet zich en de zgnen tegen de vreoaiyke uitwerking van dien vloed Ter*

(ledigen; en hg moet. voor wat hem ingaat, de ellende, waarmede die

doei bom bedreigt, <i.«.r aan berokken roonorgamaatregel bestreden I»it

verzint hg niet zelf. Het ia niet, dat hg, op Igfsbeboud bedacht, zelf aan

het bonwen van een echip gaat Zie, men mocht in net hart van Azië,

waar Noach woonde, veerponten lervaartuigen bezitten, maar van

..il eeesoMn wiel boen oog niemand i»:: pjm boen nog niet Bttgaranko,

eenvoudig wgl niemand nog de nee bevaren had. En toch wat Noach be-

hoeven zal, om zich tegen dien vreeeelgken vloed te verdedigen, ia niet

maar 001 BtWOOB /• .^h.-.|.k.n. in.i.u .
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dat aan den geweldigen vloed weerstand zal kunnen meden. Hoe komt nu

Noach op de gedachte om zulk een zeekasteel te bouwen, en van waar

komt hem de vinding, om het zóó te bouwen, dat het den vloed overleven

zal? En op die vraag luidt het antwoord der Hei

Noach dit bevolen, dit onderwezen, en hem dit mogelgk gemaakt heeft.

Aldus toch sprak de Heere tot Noach: „Zie, Ik zal de aarde verderven,

maak u een arke."

Reeds die naam mark" heeft hier beteekenis. Wg souden van een êchip

gesproken hebben; maar indien destgds al kleine rivierschepen bekend

mogen geweest zgn, in geen geval zeeschepen van grooter kaliber

moest dus een woord worden gekozen uit het gewone leven, dat de be-

stemming van het groote gevaarte zou aangeven. Nu beteeken t „ark" niets

dan een groote kist, gelgk er ook in den Tabernakel een arke of kist was,

waar de tafelen der Wet in lagen. Een ark is alsoo een afgesloten, ver-

tilbare bergplaats, en dat juist moest dit groote, kolossale Noachietaoche

schip zgn Het was niet bestemd om van de ééne plaats naar de andere

te komen, maar uitsluitend om gedurende de weken van den vloed Noechs

gezin met alle levende have te bergen, te bergen in een besloten en ••

dekte ruimte, en zóó te bergen, dat straks de groote kist weer kon ge-

opend worden, en alles er uit kon gaan. Nu is tegenwoordig de scheeps-

bouwkunst tot zeer hooge ontwikkeling gekomen, en allicht reeds zo-

1

dat het vraagstuk, boe zulk een kolossaal gevaarte te bouwen <>;

zou blgken. Maar zelfs dan zou de raad zgn in te winnen van de kundigste

scheepsbouwmeesters, en zou niemand er aan denken, zoo ieta op te dragen

aan iemand die geheel buiten bet vak stond. Tgdens den Zondvloed daaren-

tegen bestond heel het vak nog niet, en stond dus ook Noach er geheel

Kuiten. En toch is bet hem mogelijk, om de ontzagujke reuzentaak van den

bouw van de arke zóó te volbrengen, dat de ark de verdervende kracht

van den vloed heeft kunnen weerstaan, en dat straks alle levende have

er wéér levend uitging.
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i wm alleen mogelyk doordien God tot in byzonderheden aan

h de verwachte onderrichting gal. Wat wist Noach van het soort

hout dat hij nemen moeat? Wat van de afmetingen van lengte, breedte

en diepte, om een gereed schip seewaardig te doen zyn? Wat wist hy van

de middelen die noodig waren, om het gevaarte waterdicht te maken?
' van de dekken die in het schip waren aan te brengen, om den laat

goleidelyk te verdeeJen? Tod lieeft de arke in alle deze opzichten aan

de eisenen voldaan. Doch hoe? Niet doordien Noach probeerde, nn eens

na, dan weer zoo, maar doordien God hem alles aangaf. Hij moeat Gopher-

bont nemen. De lengte moest 800, de breedte 50, de diepte 80 ellen zyn Kr

moesten drie dekken in worden aangelegd, b bal geheel moest van bu

en van binnen door bepekking waterdicht worden gemaakt Aldus de

Goddelyk- inrichting, aldus de hoofd trek ken van het plan, allicht nog

nader nitgebreid in aanwyangen, die voor ons niet zijn opgeteekend. En
aldus beeft God zelf Noach gebezigd, om door zijn geloofskracht en zijn

doorzicht net middel, het instrument in het leven te roepen, waaraan de

toekomst van heel de menschheid. de toekomst van Gods kerk, en de

eere van Gods Naam en scheppingswerk hing.

Meer nog, God heeft by menigte mannen die in den Zondvloed souden

ondergaan, willig gemaakt, om Noach in dien arbeid te helpen. De con-

structie van zulk een zeegevaarte riep om honderden van handen. Niets

toch is dwazer dan zich voor te stellen, dat Noach, Sein, Cham en Japheth,

met hun vieren, dat groote gevaarte gebouwd zouden hebben. Vraag maar

eens op een scheepswerf wat vier man doen k> n dan wordt op

een scheepswerf net hout nog gereed en gaaf geleverd. Maar hier moesten

de balken en planken nog eerst gereed gemaakt, en daartoe de boomen in

het wond geveld worden. Zelfs nu nog, met onze weelde van atoomwerk*

tuigen, aoo vier man voor een kof of smak zoogoed als niets zyn. En wat

zou dan desa vier man voor zulk een reusachtig vaartuig geweest zyn. in

dagen toen 's menschen hand nog alles zelf moest doen, en ternauwernood

het eerste gereedschap was uitgevonden. Men toekent dat op Bybelplaatjes

wel zoo af, dat vader Noach met zyn drie zoons aan het timmeren is,

maar de deskundige, of zelfs wie even nadenkt weet wel beter. Noach

moet geholpen zyn, op groote schaal zelfs, en zoo blyft het opmerkelyk

dat God de harten der ongeloovigen en der goddelooaen willig heelt

gemaakt, om net groote vaartuig, dat de toekomst van wereld en kerk

aoo dragen, onder Noacha leiding en naar het bestek, dat God zelf aangaf,

te voltooien.

Noach heeft de arke toebereid sloor *#* geloof, doch dit geloof richtte

zich niet enkel op de werkelykheid van bet naderend oordeel en op de
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zekerheid dat de vloed konen zou; maar wel terdege ook op de Godde>

lgke lastgeving. Er werden neet dingen nog niet genen. Het ééne wat de

Zondvloed, bet andere wat de ark, en beide greep Noech door het geloot

/ag den vloed met al zgn verschrikking voor zgn gelootsoog opkomen,

maar hg zag ook voor zgn gelooboog de voltooide ark, en door dat geloof

aan de arke der behoudenis it de ark er gekomen. Godt woord, en dat

woord alleen, wat hem voor beide ten pand, toowel voor den vloed,

die komende, alt voor de ark. dat die te bouwen wat, en beide malen

stond Noech door dat geloof in net Goddelijk woord op vatten bodem.

wat met Noach by het bouwen van de ark, gelgk met Motet bij bet

bouwen van den tabernakel. God gaf in het geloof net geacht er op, en

100 zgn én ark én tabernakel er gekomen. Ook bad de bouw van de ark

op een geheimzinnige wgze, op een afgesloten erf plaats. Ieder kon

tien wat Noach ondernam, doorzette en voleindde. Zelfs sprak in dat voor

aller oog bouwen een getuigenis, een roepstem tot behoudenis, een stem

des vermanen* om deegelgks te doen. Maar niemand volgde Noach* voor-

beeld. Sommigen hadden althans kunnen denken: .Laat out zekerheids-

halve ook zulk een reddingschip nabouwen; komt de vloed niet, dan schaadt

het niet" Maar neen, te lieten de handen slap hangen, en de groote ge-

ènamti tm rtomunj» tn rtitts^ttanmtt^Nfatni tegtt] fan nadtrenétfl Hotd

te nemen, kwam niet op bij de goddeloozen. maar ging van God zeiven

uit. en vond ingang alleen bg hem die geloofde.

Het bier geleverd bewgt draagt alzoo een volaérekf karakter. God brengt

den vloed, en brengt dien vloed alt oordeel en straf, en die straf zal

zettend zgn. Maar diezelfde God, die dezen vreesljjken vloed over de wei

brengt, eUM tegelgkertgd door zgn bestel de vernielende werking van dien

vloed. Aan zichzelf overgelaten zou die vloed allee verdorven hebben: de

wereld, de menschheid, de kerke Godt. En nu roept diezelfde Go<:

oordeel des vloeds doet opkomen, aan dien vloed een: tot hiertoe en

verder, toe. Over allee zal die vloed triomfeeren. Niets zal bestaan voor

rgn verwoesting. Alleen één blok bout, een bouten romp zal er zgn. waar-

tegen die vloed niet* zal vermogen
;

ja, meer nog, de vloed zelf zal

arke moeten optillen, dragen en weer veilig op den Ararat neerzetten, en

m die aldus door den vloed zelf gedragen arke zal behoudenis voor heel

de toekomst zgn. De apostel Petrus zelf wgst hierop, alt hij zegt

Noach en de zgnen behouden zgn, niet door de ark, maar door hei maler

1 1 l'etr. 8 : 90). De ark zelf zou niet gered hebben, indien het water de

ark niet gelicht en opgeheven en op zgn golven gewiegeld bad. Ei

dat ark en water saam de verderving van den vloed stuiten, en redding

van ümh*»*?*»^ en kerk mogelgk maken, it niet uit den mensen maar

God geweest In den mensen zat het zoo weinig, dat ge niet van één

enkel mensen leest, die zich heimelijk in de ark verstopte, of aan Noach
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verlof vroeg, om roeé te raren. Ze lieten er Noach met de ajn»«n alleen

ingaan, en niet onwaarschijnlijk, lachten ie hem nog op den koop tot-

ia God, die hier aan de etyende een perk stelt. Zoover zal de vloed

ijn vernielen mogen gaan, maar verder niet. Op den bonten wand van

de ark zal de macht van den \ l«»ed afstuiten, en achter dim houten wand

zal de toekomst der wereld veilig zijn Mn <ht .loei nu bereikt de Heers,

niet door den vloed in te binden, maar door een kunstmiddel, dat Hij

zelf daarstelt, maar vervaardigen laai door den mensen. God kan zelf

rechtstreeks handelen, zoo b.v. wanneer Hij •!• Schelfzee kin ft tot op haar

bodem, dat Israël veilig doortrekt Maar God kan ook middellijk werken

t«*r l>ehoud' a nis. Zijn gSJSJSSJM irrutn kan «nik <lrn nn-nsrh als m-tnnn.'nt

gebruiken, om den mensch te redden, en het is op dit laatste, dat feitelijk

alle ontwikkeling van kunst en wetenschap, van landbouw en nijv. -rln i«i.

van uitvinding en organisatie onder menschen is aangelegd. Daarom was

bet eisen om in bet ééne voorbeeld van Noarh h lat God ver-

derf stuit door don stansen ais instrument te gebruiken, en dat Hij den

msjwè hierbij op v»orz'>r<jsm<iairc<jcirn bedssbl teert /ijn. schriftuurlijk

boven alle bedenking te plaatsen. Van de arke gaat één machtig roepen

van God aan heel ons geslacht uit: Stel u te weer, en zulks eer h<

laat is, te weer, tegen de machten des verder» die zullen woeden.

i \ \ i 1

1

vinden der middelen.

MW 41* 4m Bmt* »o«k—, TfUun aIIm

Wel verre er vandaan, «lat m int Jij.h h|k b| de pakken neerzitten"

vroomheid zon schuilen, blgkt alzoo veeleer rustelooze activiteit in net

gebruik der middelen ons van Gods wege ten plicht te zijn gesteld. De

•gemeetie gratie'' is een genadig bestel Gods, om sonde en ellende in

haar doodclyke werking te temperen, en elk kind des mensehen,
jong of

oud, zwak of sterk, rjjk of arm, wordt opgeroepen, on voor die tempering

van sonde en ellende ook zjjn persoonlijke bijdrage te leveren. Daar most

een ieder san meedoen. Daar moeten allen tonder onderscheid sub voor

inspannen. Feitelijk moet daar al ones levens kracht tos worden
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gewend. En zonder overdrijving kan en moei dan ook gezegd wordon.

alle menadielyke levensuiting, in date voorloopigc bedoeling, dan alleen

voldoet, ioo te op dat stuiten en temperen Tan sonde en ellende ger

wordt Wie bij z$n arbeid door die gedachte geleid en bezield w<

heeft den adel onzer roeping verstaan; wie / : ielwit nog niet koos,

miet noch de eenheid in zijn streven. Reeds in de middeleeuwen II

uitgesproken : De tonde verderft de Biel, en daartegen strijdt de kerk in

h. t ii. il-, ii- ini di Mail mrmmmi om serelassi an daartegen etrrjdl

de wetenschap; de tonde verwoest om lichaam, en daartegen strijdt de

geneeskunde. De tonde, too tou men er kunnen bijvoegen, legt vloek op
de natuur, en daartegen strijdt alle natuurbeheersching; en zoo ook de

tonde ontreddert de eameuleving, en daartegen strijdt de studie van

en recht i ia nog enkel met het oog op het universitaire leven ge*

zegd. Het wijst op den strijd die elk der vijf faculteiten tegen de tonde

en de ellende onderneemt en doorzet. Kn m zooverre blijkt duidelijk.

waarom de geioovige de wetenschap niet mag schuwen, maar tot de

instandhouding van universitair leven moet medewerken. Immers juist de

orateit ia een der machtigste middelen, om tonde en ellende te keer

te gaan, en de strekking der „genieene gratie" door bet opsporen van de

rechte middelen te bevorderen.

Maar natuurlijk reikt het gezegde nog veel verder. Bestrijding van tonde

en ellende door de middelen der gemeene gratie ia alle voeding en opvoe-

ding, alle kleeding en dekking, alle bevordering van gezondheid en goede

woning, al wat warmte aanbrengt in de koude en li< ht m .Ie duisternis,

al wat gemeenschap en verkeer onder menschen bevordert en de volkeren

verbroedert Landbouw, nijverheid, scheepvaart en handel alle bedrij'

ambacht, alle nering en omzet, al w.-. en glans bijzet, het verfraait,

op hooger toon brengt en vendelt ; kortom bij al wat zich door menschen-

hoofd laat uitdenken, en door menachenhand tot stand wordt gebm
geldt het altoos het gebruik van middelen, die de .gemeene grn

onzer beschikking stelt, en moet altijd de aandrift ontleend zrjn aan

pogen om tonde en ellende te keer te gaan. Het is too, die middelen

kunnen ook in dienst der tonde worden gesteld, all men ellende en tonde

afscheidt, en de tonde voor niets rekent, indien men maar aan de ellende

ontkomen kan. Ook ia het volkomen waar. dat niet weinigen geen andere

ellende te keer gaan, dan die waarvan te telven bet slachtoffer zijn, en

zich niet ontzien daardoor vaak anderer ellende te verzwaren. Ook f

stuiten we op misbruik, eenzijdigheid en zelfzucht, en tot den wetenhjken

adel dea levens komt ge dan eerst, als ge om Gods wil en uit liefd»

den naaste den strijd voor uw deel tegen alle zonde en otter ellende aan-

bindt Maar ook too toch blijft het als regel gelden, dat de aandrift voor

alle menachehjke bezigheid geboren wordt uit den drang om zonde
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of ellende te bestreden; «la ook dat schier alle roenacheiyke

bsatsst in het aanwenden van middelen, die de „gemeene gratie"

aanwijst en in on/e macht st.lt

toaschen vaile op dit .aanwijzen" en .in ome macht stellen dan ook

de volle nadruk. Van God gaat de «gemeeno gratie** uit. en van God zijn

al de middelen , die wg menachen hebben aan te wenden, om de sonde,

en haar gevolgen in vloek en ellende, te bestrijden; maar daarom ia het

dan ook God, die ons dese middelen doet vinden en ons leert hoe we se

gebruiken sullen. Kn juist dat laatste wordt vergeten. De uitvinder van

het electriatli h. Iit en de electrische beweegkracht wordt ver!

maar God, die het Eddison deed vinden, wordt voorbijgegaan. DU nu ver

breekt den samenhang tusschen ons booger en ons lager leven, en daarom

lejft de Schril SC BSO N-lkens nadruk op, «lat li.-t bOfJSSMl van all.- wet. n-

scha, .angspunt voor al ons weten en kunnen ligt in de

erkentenis van God als de Bron der gemeene gratie, of, gelgk het kortweg

heet, »in de vreese des Hoeren". En zoo ook segt de Spreukendid,

den Meere zoeken, verstaan alles". Iets wat natuurlijk niet zeggen

dat een vroom man zich met en stu.ii.- behoeft toe te leggen; maar

juist omgekeerd beduidt, dat wie van God uitgaat de beste kansen heeft,

om met sgn studie te slagen. Goed gebeden is het halve werk. En zoo

ge nu eens niet de personen, maar de volken en natiën met eikanderen

vergeujkt, vindt ge dan niet metterdaad, dat de Christennatiëu. d. z. die

volken waartoe de kennisse des Evangelies doordrong, en waar God ge-

zocht werd, allengs alles leerden verstaan, en dat daarentegen de Heiden-

sche natiën, d. z. die volken die den Heere niet zochten, verzonken zjjn m
onmacht en onwetendheid? Japan moge ons nu nabootsen, maar al wat

het nabootst, ia gevonden en verdaan, niet onder de Heidenen, maar

onder die Christenvolken, waar de Heere gediend werd. Zelfs kan men
hierin nog verder gaan, en staande bonden, dat de vindingrijkheid en de

maat van menschelgke wetenschap en kennis bet sterkst ontwikkeld is

onder die volken, die, dank zg de Reformatie, den Heere nader en beter

sochten, dan dit in de suideujke landen van Europa en Amerika plaats

greep. Het is daarom zoo wezenlgk onvroom, zich vgandig tegen weten*

schap en de kennis te stellen. We spreken nu niet van valache bespiege

Sj \an .»ruH«M.fstlM-..ri.-.-n. *•• befsjej ..n* mt*hnNn.l t..t bsjjBjsJ

inenschenjke wetenschap verrgkt, of onse msnarhslfjks kennis mt

breidt, en daardoor onse macht tegenover de natuur verhoogt; en dan

zeggen we dat al dese kennis en des* watonsohap niet anders ie dan een

ontdekken, en het geheim leereo kennen van miééêlm der gemeen» gmUe,
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Alles hangt bier maar af van bet rechte inzicht in de wyze, waarop hei

God belieft, die aanwijzing en dat ten dienste stellen van de middelen der

gemeene gratie te doen plaats hebben. Tweeërlei wys nu is bier <!•

liaar : ik kan een kind een som voorleggen met de uitkomst er mj, of ook

ik kan het enkel de som opgeven, zoodat het zelf de uitkomst moet toeken,

eerste deed God met Noach, toen Noach ds arke moest bouwen; het

tweede greep plaats, toen de scheepsbouwkunst allengs de regelen zocht

en vond, waarnaar een zeewaardig schip te bouwen viel. Of om b«

het algemeen te nemen, alle middel der genieene gratie en bei gebruik er

van, kon ons óf rechtstreeks en terstond door God worden geopenbaard,

ofte wel God kon er ons zelf naar doen zoeken, tot wy bei vonden. Beide

liet zich denken. In net Paradys vond Adam alle ding gereed, en ook in

bet ryk der heerlgkheid zal alle ding ons gereed worden voortgezet

ligt duidelyk uitgesproken in het voltooide Jeruzalem, dat niet wy zullen

bouwen, maar dat geheel gereed .uit den hemel zal nederdalen**, en gelyke

strekking heeft de voorstelling van het Bruiloftsmaal, waar alle ding gereed

sof rfw. Ja, zelfs in den toestand onzer ellende ontbreken de voorbeelden

niet van zulk een lechtstreeksene aanbieding der middelen In de woesljju
heeft Israël veertig jaren als uit de hand Gods geleefd. God zond Israël

het manna. God hield in hun kleed de verwering tegen. God wees hun de

bron aan waaruit ze drinken zouden. Werd niet ook Klia, zonder arbeid

zynerzyds, door de raven gevoed? Zelfs is dit in de planten* en dieren-

wereld de gewone bestsanswys. .Aanziet de leliën des velds hoe se

bloeien. Zy arbeiden niet en spinnen mei, en toch was zeln SaJom

al zijn heerlijkheid niet zoo prachtig gekleed als één van deze". Godes

is die macht, en waar het Hem goed dunkt, gebruikt Hg die macht Ook

tonder voedsel hield God zyn Knecht in de wildernis by bet leven, een

huur*- rSSki *:m «iak'«-ii.

Edoch, en dit is het, waarop bet hier aankomt, na den val is de regel

van bet Paradys door God teruggenomen, en daarvoor in de plaats dess

andere regel gesteld: „Gy zult uw brood nebben en bet eten, maar aflees

in hei streel «mm aanschijn*. In het Paradys was aües, op de gevloekte

aarde was niets gereed. In het leven onzer ellende, moest ter afwering van

dood en jammer alles door den mensen zeiven, onder gestadige inspanning,

mei moeite, door zinnen en peinzen en door arbeid gevonden, uitgevonden

en in bei werk gesteld worden. In dit verband wezen we reeds vroeger

op Jeeaja 88. Daar is sprake van den landbouw, en ook voor dien land-

bouw moest allerlei uitgevonden worden. De wyze van bewerking van den

grond, de keuze van het zaad, de bewatering, hei wieden, de tijd van

oogsten, de wyze van het dorsenen, en zooveel meer. Heeft nu de land-
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bouwer dit zelf gevonden, of beeft God bet hem geleerd? En dan moet

hei antwoord luiden: Zelf gevonden, maar doordat zjjn God hem onder*

Het staat er zoo duidelijk : Zifn God onderricht hemt wam de tvtfet,

B| leert hemt. Maar boe? Kreeg de eerate landbouwer een handboek

mee? Zond God hem een engel om hem alles voor te doen? Gaf God

hem een mondelinge openbaring? Niets van dit alles. God gaf hem den

grond, een hoofd om te denken, en een hand om te werken, en voorla

honger. Door dien honger prikkelde God hem. In zgn gedachte leerde God

hem nadenken. En soo moest hij probeeren. Eerst zoo, en toen bet niet

lukte, weer anders, tot eindelijk de één dit, en de ander dat vond, en de

>mst er het zegel op drukte, Kn toen deed de één het den ander na,

en ging het van vader op kind over, en zoo is de landbouw machtig ge-

worden, en op die wjjs beeft God ons de wijze om het land te bebouwen,

in een reeks van jaren, ja, van eeuwen, allengs geleerd.

II- 1 is daarom soo door en door verkeerd, als men zich gaat inbeelden,

dat voor zulk een vak thans niet meer te leeren valt. Gods onder

r

gaat rusteloos door, en door alle eeuwen been ontdekt Hg ons nieuwe

krachten, en nieuwe middelen, en nieuwe wijzen van doen, ook bg den

landbouw. Alles hangt saam, alle scheikundige elementen in bodem en

lucht. Dien ssstnhsng leert men eerst slechts in den grond kennen. Maar

allengs verfijnt die kennis zi< •!>. Alle nieuw verworven kennis heeft dan

weer baar toepassing op den landbouw en op de bereiding der landbouw-

producten, om den bodem meer te doen uitleveren, om den arbeid te

vereenvoudigen, om de producten beter te kunnen bereiden; en m «In

alles werkt aldoor de «gomoene gratie" Gods, die onze macht over de

natuur verhoogt, ons milder en beter oogst schenkt, en ons de vruchten

der aanle in edeler vormen genieten «loet. Kn al is het uu alleszins w.uir.

soms verwaten waanwijsheid met voorslagen aankomt, die geen stand

houden, toch staat het evenzeer vaat, dat tegen God ingaat, wie meerder

kennis en beter inzicht tegenhoudt. Door allerlei probeersel beeft God ons

fslserd al wat we nu reeds weten, en door allerlei probeersel moet nog

steeds onse kennis verrgkt worden. Wie dit niet wil, ontvangt *ajn straf

vanzelf daarin, dat een ander hem overvleugelt en voorbgschiet En als

onder heel een volk deae verkeerde geest post vat, is het eenvoudige

gevolg, dat de landbouwers van een ander volk ons den loef sJatefcen.

•Ie 16* eeuw waren de Nederlandsehe landbouwers de leermeesters

van Euro|xi Wij waren het verst, en daardoor bedongen onse producten

de hoogste prgsen. En aal weer iets van den geest der vaderen onder

ons mag wakker worden, moet zich dit ook hierin botoonen, dat we ons

neer, en beter, en verder door onsen God onderrichten laten, mot

len Headelberger Piti siimiii, maar ook in den

van den Landbouw, in den Catechismus van de Nijverheid, en in
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Catechismus tui den Handel Dit toch «preekt vanzelf Al wmt naar

leiding Tan Jesaja 28 orer dan landbouw werd gezegd, ia precies eveazoo

van toepaaaing op alle overig manerhelglr bedrijf

Dat bet nu metterdaad God in, die on* Tan alle deae dingen onderricht,

en dat de menacb aelf nieta Tan dit alles uit zichzelven heeft, ia toot

wie eren doordenkt, terstond duid.-lijk. Immers het geldt hier bet rinden

en aanwenden Tan krachten, die een menacb niet uit zgn verbeelding kan

balen ai recrinjsen, mmt ik h «/• «eeuw eesMeeaJe «teessa :>jn \v a t

lo natuur niet aanwezig is, niet inzit, en niet werkt, mag in de afge-

trokken voorstelling gedacht worden, maar leidt nooit tot eenig resultaat

.

en geeft geen uitkomst Werking, kracht en uitkomst, blgvend resultaat

sa w.-rk. lijk.- winats daa aflees, /«-. ar| iets onidekiaa, dei hl «l.-

natuur als kracht of verbonding inzit, en nu door ons kan worden aan-

gewend en toegepast De menacb kan net niet in de natuur inbrengen.

maar er alleen uitha len, en wie bet in de natuur aanwezig doet zyn, ia

niet de menacb, maar is God, die de natuur schiep. Ook brengt •

dingen niet pas in de natuur in, ai* wg ze vinden, ma -sloot ze

lie natuur van meet af. Dan tobben wg menseben eeuwenlang met

uiterst gebrekkige hulpmiddelen, onderwgl al wat we voor de volmaking

van bet bedryf noodig hadden, als bet ware voor onsen voet lag. Maar
wg zien het niet, wg zgn er blind voor. Niet slechts één menacb, maar

alle menachen. En als we dan eeuwenlang in onze blindheid hebben v<

gestrompeld, dan doet God opeens aan één man er zgn oog op vallen

ziet bet die grijpt bet, die spreekt het uit En dan booren en weten all.-n

het. En dat noemt men een ontdekking of uitvinding, waarbij dan <

die in zgn genade er ons mee verrijkt heeft, bijna altoos wordt vergt

of erger nog, wordt verloochend. Dan toch gaat die wetenschap pochen

op haar vondaten, en stelt zich aan, als ware aff de machtige di«

gedaan had, daar zg toch met al haar vondsten, nieta kon scheppt

kon voortbrengen, en alleen werken kon met krachten, die zg als door

God geschapen vond.

Maar evenmin mag het voorgesteld, alsof men hier met de vrucht der

particuliere genade te doen had. Al wat onze kennis van de natuur ver-

rgkt, ia bestemd voor den menacb als menaeh, toot aUê menachen, toot

het menschelgk leven fci séj» gehost. Vroom of niet vroom maakt I

geen onderscheid. Zelfs heeft God het zoo beschikt, dat de zonde alle deae

onderrichtingen die Hg in zgn genade aan den menacb gaf, in haar «

deel misbruiken kan. Scheikunde leert ons ook vervalsching Tan voedings-

middelen; de dief en oplichter maakt evengoed voor zgn booze plannen

gebruik van de telegraaf als gg; technische kunst levert ook san den
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moordenaar een yarnjod wapen, dat te doodenjker treft. Zoo bhjft alle deae

kennis een gemeen goed der meeteenheid, zooals ie ia, goed en kwaad. Het

ie en blijft „psweena gratie**, en in den dag dea oordeels tal de menara,

en tal de rnenschheid ook daarvoor verantwoordelgk staan, of se dese

der .gemeene gratie" ter wering ven ellende oebruikt, of ter

van ellende misbruikt heeft. God geeft ons alle dese onder*

richting ten zegen, aan ons de schuld soo we zelfs hst medicijn in een

gif verkeeren, en onze ellende verscherpen. Maar wat ook onze keuze zy,

God wgsigt daarnaar zyn ordinantie niet Die ordinantie is en bujft, dat

alle dese schatten der .gemeene gratie" pensee» goed snMen zgn. Ze zyn

geen privaat bezit van de vromen, geen brjzondere weide voor wie tot

de schaapskooi Christi behooren. De gemeene gratie en al haar schatten

strekken ska juist zoover uit, als ons menscheüjk geslacht strekt En om
ons dit te beter te doen verstaan, en alle misverstand hier uit te sluiten,

is het zelfs lang niet zeldzaam, dat God voor zulke uit vindingen bet oog

ontdekt, niet van één zrjner knechten, maar van een onpefsoerfg*, die Hem
verwerpt De kinderen der wereld zijn in hun geslacht vaak rijkt-r met

vindingagave bedeeld dan de kinderen des lichts. Ja zelfs is het volstrekt

niets ongewoons, dat juist de kinderen der wereld va uitvindingen

en ontdekkinwn Int eSfSJ Sfl b*sj partij tr.kk.-n. es «lat Ét ÉWnflsj
das Heeren eerst seer laat achteraankomen, om van hetzelfde genot profijt

te hebben. In menige gelagzaai zat men reeds bg electrisch licht en gelijk-

matige stoomverwarming, terwijl in tal van kerken nog bittere koude werd

geleden en brj een wat late nanuddagbeurt nihemei het gebouw overtoog.

Bgna nooit dat de kerk in zulke dingen voorgaat, althans in Europa niet

is of de onderrichting Gods op natuurkundig gebied voor haar niet

bestaat En dit nu is uitsluitend een gevolg van het te eenzijdig staren

op de particuliere genade, en een feitehjk voortleven, alsof daarnaast en

daarachter geen .gemeene gratie** Gods in deze wereld bestond.

n een tweede opmerking, tan beware dat het God ia, die ons van

deze dingen onderricht, en naar wiens stem we dus te luisteren hebben.

zij hier san toegevoegd. Ze is dese, dat er samenhang, voortgang en op*

«lat onderricht is. Menseben in verschillende landen, die niets

elkaar afwisten, en mensenon uit verschillende eenwen, die elkaar

bleken dese onderscheiden dingen van achter in verband te staan, en in

geregelde orde op te klimmen, en ons verder te brengen. De sonde sloeg

ons uiteen, en daardoor kwam bet dat eeuwen lang schier elke gamsen

schap tusschen volk en volk was afgebroken Denk maar eens in. wat ttyd

en moeite bet zelfs nog in de dagen der Reformatie kostte, om een brief

U. SI
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van hier naar Weenen te krggen, en aan wat lgfageraar neb blootstelde,

wie van Amsterdam naar Geneve toog. De briefwisseling dier dagen geeft

er staal na staal van. Toch is gemeenschap tusschen de volken altoos

ssaWni 'i' tenmetmg ren tm te fevesjsfl ren ds tonde b /»•• do, bas

in geleidelijke op-elkander»volging die gemeenschap allengs gemak

gemaakt en versneld is. Thans reist men reeds heel de wereld on

evenveel dagen ais men nog voor drie eeuwen noodig had, om in ons

éene kleine werelddeel van bet Westen naar het Oosten te trekken

als men teruggaat ast mi <le dagen der Volksverhuizing, dan waren het

toen weken, wat in de 104* eeuw reeds dagen waren. Één machtige post-

verbinding brengt bet mensebeujk woord thans voor byna geen geld naar

alle einden der aarde. En als het noodig ia, en ge geld hebt om

telegraalnet der wereld te gebruiken, gaat uw woord in enkele uren heel

de wereld om, en hebt ge antwoord terug. Nu uu: ••« natun

reeds van de dagen van Adam en Noach af in de natuur m. Geen enkele

kracht is er bggekomen. Het zyn al van meet af bestaande krachten waar-

mede dit alles gewerkt werd en wordt, en het is in geleidelgke opvolging

dat ons geslacht van het éene op het andere gekomen is. en de éene

kracht voor, de andere na ontdekt heeft. Ge moet dus van tweeen één

erkennen, óf dat dit alles vrucht van het toeval is. d. w. z. ge moet

onverklaard laten (want het toeval is zinneloos en redeloos); óf ge moet

wel erkennen: dat God dit alles alzoo van meet af voor ons besteld en

bestemd bad, bet om bj s$nef $d beafl Éten wktim m twtfsfttei

Maar dan ligt er ook ondank en onvrooml»-i<l in. niet alleen waar de man

van wetenschap vergeet Gode van dit alles de eere te geven, maar evenzoo

als gij. als kind van God, datgene wat God ons vinden deed en toonde,

niet gretig aangrijpt, aanwendt en gebruikt God toont het en ontdekt

ons, om ons leven gelukkiger te maken, en wat dan te zeggen van ben,

die heusenetijk nog wanen vroom te zgn, indien ze deze goede dingen

onzes Gods liggen laten, en alzoo door feiten toonen, dat ze er niet van

gediend zgn? Een vergrgp daarom te ernstiger, omdat de historie leert,

hoe de vromen altoos eindigen, met ze toch te 'aanvaarden, maar dan

all lmv. oases Gods, mm all om opgedrongen «l.n.r gewoonte, mode -»f

gang van zaken. Dan niet als vrucht van gemeens graiie, maar dan als

SJiSJStknul UB grmem yrtnutk
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LXIX.

YeorsorgBnaatregrlen.

I| rtofN aa laidaa: Mu Goda. da dood ia ia daa potl

Ba si koadao bat aiat «tra. Maar hfl aaida: Braaft daa

ataaL Ia hfl wiarp aai ia daa pei; aa hfl aaida: Saaapt

vaar aal Talk op. dat zg «tan Toaa iu ar aiato kvaad*

in lei aai 3 Kok. 4 : 404 aa 41

De vraag, of het ons menschep geoorl.M.M is, tegen loden, ellende en

jammer, die ons overkomen, den strijd aan U

tan dienste staande middelen aan te wenden, vond alzoo haar volledige

oplossing. We mogen zulks niet alleen, maar we moeien )i het

nalaat, schiet te kort ia plichtsbetrachting, en zgn nalaten wordt hem
/.onde. Alt ons krankheid overkomt. i| en Mij ft met-bestrgding van

krankheid zelfs sonde tegen het zesde gebod. Er schuilt dan ook niets

vermetels in onze taal, indien we bg het uitbreken van een epidemie

onder menschen of beesten of planten, spreken van maatregelen tegen al

zulk kwaad te nemen, of zelf» van maatregelen ter stuiting en uitroeiing

van zulk een volksramp. Veeleer sou het kiezen van slapper uitdrukking

•reking van veerkracht kunnen leiden. Niettegenstaande al zulk kwaad
- Iiengd als oordeel en straf, is net

. diezelfde God, die én zelf zulk kwaad des lgdens bestrgdt, én wil dat

toet de middelen tier „gemeene gratie" gewapend, desgelgks zullen doen.

Velen inrnasrhen overtuigt dit nog niet ten aanzien van de geoorloofdheid,

om ook voorMorgemaairegelen te nemen ter voorkoming van een kwaad,

anders ons dreigt te overkomen. Het beswaar dat hiertegen geopperd

• dat de mensen, door zulke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming

van een ziekte of een ander kwaad, zich aanstelt als wilde hg God

machtig het recht betwisten en de macht ontzeggen, om zulk een kwaad
over ons t.- Brengen Vroeger bnenesmi fcsJhssal peatfkaftif Xhsjsi word.

net name in de Levant, en voorts door quarantaine op wat uit Azië

komt, maatregelen genomen, die er, God tg dank, reeds sinds jaren in deden

slagen, om Europa voor een nieuwe besoeking der pest te vrijwaren. Doch

zoo zegt men, is als mensen tegen God gaan staan. Geen pestilentie

kan ons overkomen dan onder Gods beste l. Haar inbreken in Europa door

maatregelen onzerzijds tegen te houden, ie alzoo de almacht Gods willen

beperken. Het is feitelijk zeggen: Ook tigaldieo God nogmaals de pest over

•pa zou willen brengen, sullen wg onze uiistrogelou aldus nemen, dat

toch niet gebeurt. Zulk een stemming des gemosds nu, en zulk een taal
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die uit bet gemoed opkomt, acht men hoonend voor God* majesteit, en

veroordeelt deswege net standpunt, waarop men verleid wordt tot het aan-

nemen van zulk een houding.

tegen nu zg opgemerkt, dat reeds de enkele gedachte, alsof wg door

menseheujke maatregelen de almacht Gods konden stuiten, waar se ook

insloop, steeds onvoorwaardelijk te veroordeelen was; en dat elk staatsman

•f medisch deskundige, die bg het nemen van zgn maatregelen door zulk

een gedachte, zy het ook maar voor een deel geïnspireerd wordt, zeer

stelKgnjk zgn God hoont en daarin zwsarlgk zondigt Maar heel iets anders

is het, die zondige gemoedsstemming, én bet nemen zelf van voorzorgs-

maatregelen, te veroordeelen. Als de Farizeèr en de tollenaar beiden naar

den tempel gaan, en beidcin in dien tempel bidden, is daarom de gemoeds-

stemming die ben tot dezen stap uitdrijft nog volstrekt niet gelgk. Al

geven we dus volkomen toe, dat er mannen zgn kunnen, zoowel in het

gouvernement ais in de geneeskundige raden zekere verwatenheid

denken : ,Wy zullen aan al dat geroep, alsof God iets over zulke pesti-

lenties te zeggen had, eens voorgoed een einde maken, en daarom de pest

de wereld uithelpen," van den anderen kant dient evenzeer erkend, dat

zulk een vermetele zin bg het nemen van dese maatregelen volstrekt met

de éénig denkbare is. Er bestaat tusschen den aard en de werking van

zulke maatregelen eenerzgds, en anderzgds de gemoedsstemming waarmee

ze uitgevoerd worden, volstrekt geen noodzakeUjk verband. Het is integen-

deel zeer wel denkbaar, dat de man die zulke maatregelen nam, of zelfs

aan anderen voorschreef, ganschelyk niet aan God gedacht nebbe, en

alleen practisch en zakelgk te werk ging. Het gevaar dreigde.* Hij had er

van geboord, dat in andere landen vaak dese en die maatregelen er tegen

genomen waren. Hij liet onderzoeken, hoe die maatregelen moesten worden

aangelegd. Voerde se toen in eigen land in. En de uitkomst toonde, dat

bet kwaad voorbg dreef. Nu is zeker ook die gemoedsstemming de ware

Welke gewichtige smak ook buiten God om te ondernemen» is altoos

af te keuren ; maar al pleiten we deswege zulk een niet van ongeloof

toch dient erkend, dat bg zulk een van opzettelgke vermetelheid of van

een voorbedachtelgk hoonen vau Gods majesteit geen sprake valt. De man
die zoo handelde, handelde voor zooveel zgn eigen bewustsgn aangaat,

eenvoudig buiten God om — Maar ook een derde is denkbaar. Het kan

ook zgn, dat hij die tot het nemen van zulke maatregelen overgaat, wel

terdege in deze zaak het licht en de wgabeid, de hulpe en de leiding van

zgn God afsmeekt, en dat hg ten slotte tot bet nemen van zgn maat-

regelen overgaat, in het volle geloof, dat zgn God se hem aanwgst, en

dat bet zgn God is, die het hem ten "plicht stelt, om aldus een kwaad

van zgn land af te weren. Die zoo bad, zal dan ook, bg welslagen van

zgn pogen, zgn God danken. En liep dit alzoo, dan sou er bg zulk een



man niet alleen van geen hoonen van zyn God, maar evenmin van onge-

laovig voorbjj va" "J n ,i ' M, Vthi binnen /ijn. maar war. reeleer

ujn vroomheid te roemen

«schen, welke ook die gemoedaatemming zy, in elk geval werken de

maatregelen van quarantaine en afsluiting geheel afgescheiden van wat de

man, die zulke maatregelen verordent, er bij denkt of >>ij gevoelt Ala drie

lende staatslieden in drie verschillende landen geheel gelyke maat-

regelen namen ter n tig van I iigen van de pest in Europa,

maar de één doet het in arren moede tegen God in, de tweede geheel

n God om, en de dank na steun in het gebed te hebben gezocht,

dan zyn en blijven toch die maatregelen zelve van deze drieërlei uiteen*

loopende stemming dea gemoada geheel onaf hank» lijk. En dit moei wel

zoo zyn, juist omdat het niet de mensen is, die aan zulke maatregelen

hun uitwerking toebrengt, maar alleen God Als God den aard van de

pest aJzoo verordend had, dat haar gif in de lucht indrong, en met den

I van land naar land overwoei, zou elke quarantaine maatregel volstrekt

doelloos worden. Over alle afsluiting heen zou het gif toch doorbreken,

slagen van zulk een afsluitingsmaatregel is alzoo uitsluitend daaraan

tanken, dat de gifstof der pestilentie alleen door aanraking van voor-

werp op voorwerp overgaat Bierdoor, en hierdoor alleen, heeft niet de

menech, maar God zelf bet mogelyk gemaakt, om het voortdringen van de

pest te voorkomen. Dat we tegenover de influenza, die haar slachtoffers

evenzeer by duizenden t.-lt, DOg z«m. verls/.iu» maohtaloOi >taan. i* all.-.-n

daaruit te verklaren, dat by deze ziekte de aard van het gif een ander

karakter draagt Maar waar bet gif van voorwerp op voorwerp door aan-

lig, door contact overgaat, ia net God zelf, die ons oproept om hierop

• rvan party te trekken, ten einde door myding van aan-

raking net gevaar van besmetting te bezweren. Da ordinantiên door God

aan Israël ter bestryding en voorkoming van da melaatachheid opge-

legd, st< o twyfel. De melaatachheid draagt in veel opzichten

ik karakter als de paai, en behoort met haar tot die ontzettende

plagen, die onder allerlei namen, tot sein van .de zwarte dood**, soms

geheels dorpen en steden nebben uitgemoord, en ala een eohrikkslyTta

voeeting over geheels landen zyn gevallen. Wie bracht nu, ook binnen

laraëls grenzen, de melaatachheid? En bat antwoord moet wel zyn. God.

• doodt en levend maakt Hy alleen. En ook kan niet ontkend,

de melaatachheid een bjden en straf van oordeel waa. Uitdrukkelijk

> waa Israël aangezegd, dat, by verlating van Gods verbond, ook Israël

bezocht zou worden door de pettilentiên van andere volken. Maar vraagt

ge 11 het van den anderen km •• da melaatachheid in Israël
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haar 'm voorschrgft om de melaatschheid te voorkomen, «lan I

bet antwoord: Dieeeifde God. Het ie God die de ntelaaxschheid zendt, en

bet ie dezelfde God die maatregelen verordent, om te maken dat te

komt Noem dU nu tegenstrijdig, hetzij zoo, indien ge maar erkent en toe*

stemt, «lat de Schrift net on* alzoo en niet anders openbaart, en dat van

de Schrift af gaat al wie, hetzij m bet ontstaan, betzg in h« men

der melaatachheid, de Godd* I loonVi

Evenmin kunt ge leggen, dat de voorzorgsmaatregelen t* *ming

van bet doorbreken van de melaatschheid in de Heilige Schrift een o|

vlakkig karakter dragen, of slechts even en terloops worden aangeroerd.

De wetten desaangaande beslaan in Levitfcus geheel h< t

stuk, en dalen af tot in ds kleinste bijzonderheden. Eerst worden «eer

•erig en breed de verschillende soorten en graden van melaatschheid

onderscheiden, en de kenteekenen van elk die soorten opgegeven. Lang

alle melaatschheid droeg hetzelfde karakter. Dit kon bg de waarne-

dj misleiden, en daarom worden de onderscheidene verschgnselen, alsof

het in een medisch handboek ware, scherp aangeduid, en wordt aldus aan

elke vergissing de pas afgesneden. Ten tweede wordt aangewezen, welke

macht ten deze zal optreden, en zeggenschap over den aangetaste en

goed zal nebben. De aangetaste is zeer zeker een ongelukkige, maar is

tevens een gevaar voor heel de stad en heel het volk, en nu stelt God

de mannen aan, die het recht zullen hebben, niet alleen om hem te on

zoeken, maar ook om zyn n|heid te beperken, hem te isoleeren. en alle

contact met hem af te snijden. Zelfs ontvangt de priester, die ten dese

beslissen moet, de macht om den aangetaste geven dagen op te sluiten

(hfdst 18:26). De aangetaste zal 1
- anders dan met gescheurde

Meeren mogen uitgaan. Hij zal blootshoofds moeten loopen. Hij zal een

lap om z$n bovenlip moeten dragen. En hij zal, zoo dikwijl* hg iemand

tegenkomt, ter voorkoming van gevaar voor dien man of die i -eda

uit de verte moeten roepen: Hlijf op een afstand, ik ben onrein. Voorts

wordt in de derde plaats zorg gedragen, dat ook het kleed, I aad

en zelfs het huis van den aangetaste geen bron van besm*

De desinfecteering moest zoo volledig mogelijk aDs kalk va

muren worden afgekrabd. En eindelijk wordt in de vierde plaats voorge-

schreven op wat wgs de genesene weer rein zal kunnen verklaard worden,

en wat hij zal te doen nebben, om zich te ontzondigen. Het is dus

terdaad een geheel hygiënisch reglement, door God selven voorge*»

..in di uiti.i. .|;iij '..ui rk liiitinlihnid ia bmèl fct roorkotnen Bd ;ii i*

het nu dat deze wetten alleen op de melaatschheid slaan, bet spreekt

toch vanzelf, dat hierin het algemeen geldend beginsel ligt uitgesproken,

dat wg in onze menschehjke saam Ieving bedacht hebben te zijn op
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nemen van al zulke maatregelen, als waardoor bei indringen of i

breiden van Usiinttelijke /.i.ktin t.- voorkom. n i- «mi af te -.iiij«1«-ii .

Zoo «laan we dus toot het klare feit, dat eenerxnds de melaatsen beid

ootsondiying noodig was, om wéér rein te wsjpAsm; m «lat nochtans

diezelfde God, die ds n»elsfttsjonheid eond, issffifs si ttrasji. sjsbooomgaeik,

om tegen die mnlsstwhhnid niet alleen in te gaan en se bestrgden. maar

zelfs om haar te voorkomen, waar te nog niet uitbrak. Op grond hiervan

ign we gerechtigd tot de conclusie, dat de zondige gemoedsstemming,

waarmede on en dan zulke maatregelen ter voorkoming van lijden ge*

nomen worden, niets tot de rechtmatigheid en geoorloofdheid van zulke

maatregelen toe of afdoet; dat God al het zondige van zulk een gemoeds-

stemming als zoodanig zal oordeelen, en dat wij dit zondige nimmer ver-

schoonen of vergoelijken mogen; maar dat van den anderen kant de wil

Gods dat wy zulke maatregelen nemen zullen, zoo klaar en duidelijk ge-

openbaard is, dat onthouding of tegenwerking hier moet veroordeeld worden

als ongehoorMamheid.

Bovendien het tegenwerken of afkeuren van zulke voorzorgsmaatregelen

voorkoming van zulk een krankli.id of andere ramp, gaat uit van een

geheel willekeurige en valsche onderscheiding. Men deelt dan het kwaad

des hjdens in tweeerlei klasse in, en plaatst in de ééne klasse gewone

de andere buitengewone ongelukken; acht dat meer bijzonderlijk in die

tweede klasse Gods toornend oordeel zich uitspreekt; en komt, hierdoor

misleid, tot de valsche slotsom, dat er geen kwaad in steekt, om voor-

zorgsmaatregelen te nemen tegen gmvonê ongelukken, maar wel om alzoo

loen ten opzichte van exiraottUmoire rampen als pest, cholera, pok-

ziekte en dergelyke. De feiten bewyzen dit. Geheel dezelfde menschen

l zoo ernstige bedenking opperen tegen bet nemen van voorzorgs-

maatregelen ter beetnjding, voorkoming en snmjjding van allerlei pestilentie

mensen, dier en plant, nemen elk op hun beurt geheel soortgehjke

maatregelen ter voorkoming van gewone en meer bekende ongelukken.

Geen srhip van grooter afmeting steekt in zee, of er is gerekend op storm

en schipbreuk, en daarom wordt stormtuig, worden reddingsboeien, wordt

een reddingsboot meegenomen In elke stad en in elk dorp beeft men een

iidspuit of sela een geheels brandweer met ladders, naken en dierge*

Om een wat steile trap maakt men een leuning, voor een raam met

te laag kosgn, een gieren richel Als het vriezen gaai, trekt men, om bei

i vatten te voorkomen, een warm kleed aan. Waar de rivier sou kunnen

zwellen en net land overstroomen, werpt men een dyk op, en richt een

«ment in, met vaste regeling voor wie te handelen beeft in de ure van
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gevaar. Kortom, heel om leven door zgn we bedarht op mogebjke onge-

lukken, die on» overkomen konden, en nemen we, met aller toeetemoi

allerlei maatregelen van voorzorg, om bet kwaad te voorkomen, of, komt

bet, in zgn vernielende werking te stuiten.

i te raggmy dat die aoort meer gewone ongelukken ons neef van God

toekomen, en dat God uitaluitend zgn toorn openbaart in buitengewone

rampen, looala wanneer de bliksem by o inslaat, een epidemie de plaats

uwer woning aantast, of een aardbeving den bodem onder u schokken

doet, ware al te goddeloos. Het in dien sin buitengewone ia niet bet één

• ndste van wat in ons rnenonhelgk leven voorvalt, en waartoe andera

leidt dese voorstelling derhalve, dan om byna heel ons leven beiten God

en God buiten ons leven te plaatsen, en slechts uu en dan bg extra-ver-

rassende en onverwachte ongelukken zgn almachtig ingrgpen te huldigen?

Wie die de Gereformeerde belgdenis in haar eeraten grond verstast, zou

met sulk een averecbtaohe deeling van bet leven ooit vrede kunnen nemen?

i Almachtig in alle ding te kennen en in alle voorval des levens net

bestel zgner majesteit te eeren, ia juist de zenuw onzer kracht Ge moogt

niet zeggen: Als bet land overstroomd wordt, doet dit de sterke regen,

maar als de bliksem inslaat, doet God bat In regen en bliksem beide is

zgn één zelfde majesteit, en bet beeft daarom geen sin te eggen; Tegen

den vloed een dyk opwerpen mag, maar tegen den bliksem een metaal-

stang op het huis plaateen mag niet Beide mogen, of het mag geen van

beidt Man i>.
| éérn k téaehsa ssj bal sadere af ki kenran k niaii in

<liil»belhartigheid en tweeslachtigheid. Men blijft aan den schgn hangen en

denkt over bet samenstel van Gods werken niet tot in den grond door.

Overstrootning is een vernieling, die van God komt doordien God bet ééne

land lager gelegd heeft dan het andere, en zgn overvloedigen regen deed

ii.-.i, r ,i.ii.n. es. dsn infjéoai pttméÊm stesosi escsj rsjssvrisnam, m toni

plotseling ontdooien deed. Dat alles deed God De lage ligging van bet

land, de sterke piasregen, eerst vorst en toen dooi, bet komt alles van

Hem, en als er nu onzeregds niets gedaan en geen voorzorgsmaatregelen

genomen worden, dan komt de overstrooming zeker, en wordt een ver-

woesting onder menseben en vee aangericht waarbg vergeleken de schade

van het inslaan van den bliksem eenvoudig niets is. Daartegen nu *

de dgk aangelegd, en alzoo de pas aan het water, dat God zendt alge-

sneden om uw akkers te verwoesten. En dit nu mag niet alleen, maar

bet moet zelfs. Wie het naliet sou in plichtsvervulling te kort schieten.

/oo nu zeggen we ook : A Is God lijn elektriciteit in zgn wolken ophoopt,

en het gevaar ontstaat dat hierdoor de bliksem insla, en het leven van

een gezin of ook den welstand van het goed in gevaar brenge, dan moogt

ge niet alleen, maar dan moei ge elk dienstdoend middel aanwenden, waar-

door dit gevaar afgewend of althans geminderd kan worden. Iramer>



ja dan God zelf, die in zgn natuur dit middel ter afleiding van den bliksem

bad opgenomen; bet ia dan God telf. dk 'e Mennben eng -rlirht heelt,

om ten slotte dese verborgen kracht te ontdekken, en dit middel uit te

vinden. En als een gevaarhjke bliksemstraal zgwaarte langs de metalen

lang sfelgdt en in den grond gesmoord wordt, dan is bet God, die den

bliksem daarlangs leidt, en God die de geweldige vuurvonk in de aarde

dooft Dat doet de menech niet, en dat doet Satan niet, maar dat doet

God; en wie wel Gods majesteit eert in den bliksem fit uitschiet, maar

niet de majesteit bewondert, waarmee Hij den uitgeschoten bliksem op

de steng trekt, aan den draad bindt, en zoo at' -.t neemt God zgn

bahrt een.

De daartegenoverstaande gevoelene zgn nawerkingen in ons midden van

den ouden doopereehen zuurdeesem, die op elk punt het leven in tweeen

deelde, en wel het eene stuk voor God opeischte, maar het andere aan

de wen-M net, en het ie een bepaald verzaken van het beginsel oneer

beujdenis, indien de kerk, zoo in catechisatie als predikatie, niet gedurig

weer bet alomvattende en aldoordringende van het Godsbestuur in bet

n daardoor al zulke averechtscbe vooretellingen van het Gere-

formeerde erf bant Zelfs aan de meening dat God den bliksem rechtstreeks

sou werken, en de overstrooming alleen middellijk, mag geen oogenhlik

voet worden gegeven. We moeten niet achterlijk in onze kennisee van de

natuur hhjven, maar op de hoogte zgn, en dan staat het vast dat God

zich, zoowel wanneer Hg den piasregen doet nederdalen, als iieiawei 11 ij

den bliksem doet uitschieten, zich altoos bedient van de elementen, die

te werk stelde, toen Hg onze aarde met een dampkring eb met

een gordel omsloot En waar na dien hoofde elke onderscheiding tneofhsn
het een en het ander soort rampen hier onhoudbaar Wijkt, daar pleiten

we voor het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen alle rampen zonder

uiwierscheid, niet ten koste der vroomheid, maar juist om door de konink-

Igke pootte der volle, God in allee verheerlijkende vroomheid in te gaan.

Van God alle rampen die dreigen of komen; en zoo ook nooit andere den

van God alle middelen, die in de natuur verborgen zgn, en waardoor

rampen kunnen worden voorkomen; alsmede ven God alleen alle tevens'

worde» van deze middelen, doordien Hg er het oog des nteneohen voor

opent De helft van het leven mag niet langer san Gods eere onttrokken

ven Ge rooogt het niet voorstellen, alsof de wetenaohop iele uit zich-

zelve kon, en alsof de wetenschap op die manier in den Mikeemaneider

een wapen had gesmeed om God te tarten, ja, alsof het haar nu waarttjk

gelakte, om Gods bliksem nmohtosoo» te maken. I>a mtenenhni heeft geen

macht hoegenaamd, en er is nooit in de natuur benige macht die God niet

werkt En ak nu de wntenonene afch dol aanstelt en pocht op een macht

die se niet heeft, en Gods macht voor de hare uitgeeft, daar voegt het
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•Miren, maar daa ia het ome plicht en dure roeping, die redmiddel»

al hun volheid aan te grijpen, ie in al hun verlossende en ellende atniteode

werking te doen uitkomen, en blijken ie op de proef doeltreffend, dei

dea Heem groot te maken, die in zijn .gemeene gratie** aoo wondere
middelen uitdacht en una ten dienste itoldo

i \ \

II t lijden aelfdair.

Of <U* Kètttea, op wolk» 4* tor«M vaa llos» vtol, «m

ft). «Ui d.«. MlMldMMn «Qo imwt,

De Christelijke plicht, om niet alleen het ujden dat ons overkwam te

bestrijden, maar ook zoo mogelijk door voorzorgsmaatregelen, ujden dat

ons ton hmuem overkomen, af te wenden, mag alzoo niet beperkt worden

tot gewone gevaren, maar geldt even beslist ten opzichte van de builen-

gewone gevaren, die in pestilentie, hongersnood, het inslaan van dan

bliksem, en zooveel meer, dreigen kunnen. Niets van dat allee gaat ba

God om Alle deze dingen vinden hun oorsprong in zijn bestel. Ze dragen

altoos het karakter van gevolge* van de sonde, en ais zoodanig dus ook

van oordeel en eiraf. En alle maaregel, die te nemen is, om welk ujden

ook, te voorkomen, werkt uitsluitend door krachten die God zelf sel

sinds in stand hield en óns vinden deed, zoodat het zedelijk kwaad i

maatregelen alleen in onze intentie kan liggen Zkfl door bedwelming \

pijn ongevoelig maken, kan noodig en plichtmatig, /.ijn. maar hal kan ook

zondig worden, indien het bedoelt ons bewustzijn te verdooven op een

oogenblik. dat booger belang juist helderheid van bewustzijn eis

batatf. •• baat rieekui hei laopi Hef taasjalppandaj DaaiartÉBjaaran wa daa

regel in volle uitgestrektheid: Tegen alle Ujden ia met best<

gaan, en ujden dat voorkomen kan worden, ia af te weren door voorzorge*

aiftreaassa \u sj zevaer ra» lawdadollMai tykoent, moei at dt bonden

muilbanden. Als er veeziekte uitbreekt, moet ge uw vee geïsoleerd honden.

Bij bet in zee gaan reddingsmiddelen meenemen voor mogelijk geval van

schipbreuk. En zoo ook, moet ge een stang op kasteel of toren zetten, om

het inslaan van den bliksem te voorkomen. Altoos moeten we
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• lat er is of kan komen, onzen vijand zien, en tegen iand hebben

we ons altiN* te wapen-

pas is het intuaschen eisch bet straffend en oordeelend karakter

van bet lijden en van t\v sJkndt sohersei t. bapsjssj, «lan <lit gemeenlek

geschiedt Maar al te raak toch verkeert men nog in den waan, dat het

• na dat op A komt. algewogen is naar A's persoonlrjke schuld, en

dat dese A. zon hij sjah tegen die straf verzet, niet «wyhjfc is aan den

arrestant die den politieagent weerstaat, en om vrg man te blijven des

noods van zich afslaat. Immers, zoo waant men dan. God, over de schuld

van A gebelgd en vertoornd, wil A deswege arresteeren en tuchtigen.

Gaat nu A hiertegen in, dan weerstaat hij de mogendheid des Meeren,

en zondigt nog zwaarder, dan wie tegen een agent ingaat, omdat die hem
arresteeren wilde, bq pestilentie of dergelijke, God zelf is. Over deze

veelszins gangbare voorstelling mag niet worden beengegleden. Niets toch

randt ernstiger de eerste beginselen van godsvrucht aan, dan het ons ver-

ken tegen de over ons gestelde machten. Verzet tegen de politie en

justitie is het afbreken van alle zekerheid en veiligheid in ons burgerleven.

Zoodra politie en justitie niet langer zedelijk imponeeren, moet haar macht

en geweld steeds worden uitgebreid, moet haar bewapening steeds scherper

worden, en moet haar steeds grooter volmacht tegenover de burgerij

worden verstrekt. Steeds hebben dan ook onze vaderen geleerd, dat verzet

tegen God zelf is, in zooverre de Overheid zjjn dienaresse is en in zjjn

naam optreedt Zelfs om des geloofs wille moet men zich door politie en

justitie vervolgen laten, voor God haar als ontrouwe dienaresse aanklagende,

maar om Gods wil haar onjuiste straf dragende. Ging het nu door, dat

•od over ons brengt met zulk een arresteeren en straffen

door justitie en politie gehjk stond, dan sou uiteraard rik verzet tegen

len, elk bestrijden van zulk een straf, eik tegengaan van zulk

een ellende ons nog eesf schuldiger stel: bet toch juist dat ook

een gewoon politieagent quó Overheid optreedt toch voelt ieder, dat bet

verzet onder menschen te schuldiger wordt, naarmate de Overheid meer

'-igcn persoon optreedt Verzet tegen den burgemeester in persoon

onderstelt meer boosheid in bet hart dan verzet tegen een agent dien hu

afzond En boe hoog sou dan de schuld niet stygen. waar God niet door

zrjn dienaresse, d. i. door zgn Overheid, maar in den eigen persoon zjjner

majesteit ons in onze woning door ziekte of ongeval arresteeren kwam.

htstreeks roêsfWa zyn tegen de hoogste Majesteit, en daarom

nok met «1. ftoofsfi straf Mi.-'t.-n psjjasj sjorden

Dese voorstelling echter is niet juist. Als God wezenlijk bedoelt i t.

arresteeren, is verast eenvoudig ondenkbaar, en kan er van verast geen



spreke 1911. God hoeft bot uur nn om aller eterven bepaald, en wat
creatuur aou ooit door welk renet ooa\ ééne elle tot de lengte zgn* levens

kunnen toedoen? Jeans zelf beeft ons. zg het ook in ander verband,

geheel deselfde mag gesteld. AU God waarlgk bedoelt u met pestüV

op het sterfbed te werpen, wat macht ter wereld soa Hem dan kunnen
weerstaan? Een agent van politie, een burgemeester zelf*, kunt ge des-

noods een oogenblik met den sterken arm weerstaan, omdat dese heden
«wakke schepselen zgn, gelgk gg zelf. Msar wie sou tegen God
verletten kannen, wie ook maar één oogenblik staan kunnen tegenover

xgn Almachtigheid ? Alsof ge voor dien weerstand ooit over eenige kracht

beschikken koodt, dan die God zelf u gaf en in 1 m stand houdt Vergeet

toch nooit hei eerste onzer Geloofsartikelen : .Ik geloof m God den Vader,

den Almachtig*", en laat het u toch gezeggen, dat dit het bestaan van

welke m«. ht of kracht sol ontkent, tenzg die macht zg uit Hom en stand

boude door Htm. Als God bedoelt u een slag toe te brengen of neer te

werpen, is die slag altoos zeker, beslist en volstrekt, en ligt ge voor den

grond, eer zelu de gedachte aan verzet bg u op kan komen. Zich

anders voor te stellen is ongeloof, is menachelgke, creatuurlgke gedachten

van den Oneindige koesteren.

Msar ook afgezien biervan, is er een geheel andere reden, waarom ge

zulk een vergelgking niet moogt maken, en die reden ia dese: De justitie

op aarde tast u peraooulijk aan ter oorzake van een bepaald feit, en

berecht dat feit zóó, dat de zaak hiermede uit ia. Stel, iemand begaat een

nusdrgf, dat misdrijf wordt te zgnen laste bewezen, en hij krijgt drie jaar

celstraf, dan is dese schuld hiermede ook afgedaan. Na zgn celstraf on

gaan te nebben, staat de eerst veroordeelde wéér als vrg burger tegenover

de justitie, en de justitie moet van bom afblgven. Dat karakter echt. r

draagt de straf des lgdens, die God ons toezendt, nooit Al zgn oordeelen

en straffen in dit leven dragen een geheel voorloopig karakter. Na het

dragen of voormjgaan van die voorloopige straffen staat niet één mensen

1 rij tegenover God. Gods beslissend oordeel komt eerst met den jongsten

dag, en wijl dan ujn straffen een eeuwig karakter zullen dragen, kaï

nooit een ontkomen aan zgn straffende gerechtigheid zgn. Dit opgeschorte

karakter van alle straf en oordeel hier beneden, is een rechtstreekach

gevolg van de gemeens gratie. Ware geen gemeene gratie ingetreden, dan

zon net oordeel en de straf in het Paradgs terstond finaal zgn ingegaan,

en het Paradgs weggeaonken zgn in de hel, om ons allen saam terstond

en voor altoos met den eeuwigen dood te overstromen. Dit echter is nirt

BSseBBed Ir had opschorting pastil Maai •!><• opschorting beefl dan ook

ten gevolge, dat noch de oordeelen Gods noch zgn straf! kneden
persoonlijk, afloopend, en finaal karakter dragen, maar wol het kant

van voorweeen, of van profetieën van de eeuwige
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weeën, die den rampzalige eieden wechten. Meer nog, juist dit opechortend

karakter bracht teweeg, dat alle lgden en ellende tevens genade werd,

en de bestemming verkreeg, om sonde te stuiten, ons op te voeden en

daardoor tevens '• aefltesjs.

Hierdoor ontving alsoo hot lijden een dubbel karakter. Zeer seker spreekt

er oordeel en straf in, maar ook anderzijds genade ter stuiting van sonde

en ter heiliging, en alle misverstand ten deze wordt daaruit geboren, dat,

als twee hierover twisten, de een het oordeel in het lijden voorbijziet, en

de ander voor het heiUgend karakter van het lijden het oog sluit Bij

den Christen blijft alleen het laatste, en valt het eerste weg, niet alsof

ook voor hem het lijden geen straffende realiteit bedoelde, maar omdat

*tus alle straf der sonde voor hem gedragen heeft, en hg zelf nu

rechtvaardig voor God staat, «evenals had hij nooit sonde gehad en gedaan,

ja als hadde bij het al volbracht, wat Christus voor hem volbracht he*

urlijk voegt onze Catechismus er bg: voor sooverre gij sulks met es»

geloovig hart aanneemt. Doch dit houdt dan toch altoos in, dat een

.Christen op sgn best" geen straf meer Jrow dragen, omdat Christus het

al voor hem droeg. Is er dus een vroom man, of een vrome vrouw, die

bon lgden nog als straf verstaan en als straf ondergaan, dan toont en

bewgst hun vroomheid, maar eer omgekeerd hun onvroomheid.

lijkt dan toch uit, dat bun geloof tekortschoot, en dat te de voldoenende

kracht van het lgden en sterven van Christus op dat oogenblik niet waarlijk

en op zichzelven toepassen. Deden se dit, dan souden se als

kinderen" niet anders dan kastijding in hun lijden kunnen zien,

en zouden se elk denkbeeld van lijden als straf voor zich persoonlgk voelen

wegvallen, wiemle op Christus. Hoe ter wereld vrome, geloovige Christenen,

die zeggen in de verzoenende en voldoenende kracht van Jezus' lgden en

eterven te geboren, den ook nog van pestilentie en ziekte spreken kunnen,

als van het arresteeren van een straffend en oordeelend God, is voor wie

Vraag 60 met den Heidelberger in den sin van «volkomen rechtvaardiging

door het geloof beantwoordt, kortweg een raadsel.

Natuurtijk voor soorerre ge uit uw geloof weer uitvalt, aan uw geloof

ontzinkt, uw geloof weer guppen laat, en u dus niet of niet meer gen

vaardigd voor God gevoelt, keert aanstoods het besef en gevoel van straf

•iet lgden terug. Dan raakt het uw nu—«ttafjn Ge voelt u weer aan-

geklaagd voor God steen. Uw zonden staan weer tegen n op en getuigen

tegen u. Ge voelt u buiten Christus. Ge draagt weer uw eigen oordeel.

En in zulk een gemoedsstemming, ondergaat ge uw hjden wéér als klare,

rechtstreeks op u aandringende straf. Doch dat grtypt dan alsoo utishiHend

voor uw besef plaats, omdat ge een uw geloof ontsonkt En hetgeen u dan
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ie doen staat, ie niet ooder uw straf te be/

b—k afm. tut uw ongeloof weer tot geloof te komen, uw half-geloof weer

heel, uw elingerend geloof weer reet te maken. En doet ge dit, den ie de

it zoo uw geloof niet ie teruggekeerd, of de benge geweer-

wording ren atraf wijkt eenetondi weer, en ge gevoelt u weer els ge-

kastijd kind in de hand van uw kastgdenden Vader Bel ujden wordt

modicgn der zieL Uw smart wordt instrument ter heiliging. De ellende

waaronder ge gebakt gaat, treedt voor u ale uitvloeisel van .particuliere

k'i'iutde
"

Bet kan dan ook niet genoeg betreurd, dat bij voorkomende volkarampen

de Kansel tan dese zulk twijfelachtig, zelfs al te vaak aoo ganach

keerd geluid gal Gedurig boorde men dan spreken van een ban die op de

gemeente lag, en van de zonde die aan de gemeente werd thuisgesocht,

en van het bange oordeel Gods dat over de zielen hing. Men had i

dan van zgn zonde te bekeeren; daarna zou God weer genadig zyn

op die wgs zou de straffe der pestilentie worden weggenomen. Het lag

voor de hand. hoe men hieraan kwam. Lezende wat m bet Oude Testa-

ment over de nstionsle toestanden gezegd was, en door God i

mdig volk Israël was verhandeld, en wel verhandeld in de tgden van

zgn bgzondere openbaring, ging men ditzelfde nu toenessen op de kerk

twen Verbonds, in weerwil van de rechtvaardigmaking des geloof»,

en nadat deze bijzondere bedeeling had opgehouden. Doch hoezeer zulk

een prediking ook aangreep en in zulke tgden wel gewild was, toch hield

ze geen steek. Treedt men in zulke dagen voor een ongcloovige schare

op, geljjk Jona t< r lieden dis buiten het geloof in « hristns

staan, of voor een gemengden hoop uit het volk, dan is dit alles volkomen

juist Maar men f- il<i- indien men dit allee ook toepaste op de gemeente

der heiligen die in Christus Jezus zgn. Een schare van verlosten is in

| van straf en uit het oordeel weggenomen. En ook bg alge-

meene volksrampen, die met hen die buiten staan, ook de gemeente

treffen, moet juist heerlijk m Int midden der gemeente de bazuin des

gewon weerklinken, moet bet ongeloof en kleingeloof bestraft, het g»

vol en krachtig, weer opgewekt en verlevendigd worden, en moet
j

daarin de heerlykbeid van Jezus' gemeente uitkomen, dat, terwijl de andere

lieden in zulke dagen ineenkrimpen van angst en ontzetting, Gods lieve

kinderen big te moede zgn, en geen straf ervaren, maar alleen de kmrtgilmg

van bun lieven Vader in de hemelen ondervinden, omdat ze ntus

zich verzoend en geborgen weten. En het is gedragen door die heer!

bezielende gedachte, dat dan juist van de gemeente des levenden Gods de

kracht ter bemoediging ook voor anderen moet uitgaan, dat liefde en

mededoogen mei de lgdenden moet worden betoond, en dat uit friasche

veerkracht de maatregelen moeten voortkomen, om zulk een pestil*
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te beeüynan, te stutten en roet Gods hulp tot een einde te doen komen.

heeft Calvyn gedaan, toen de peet te Genere wn uitgebroken

aeken opbeuren en vertroosten, en net kwaad der pestilentie door hygiëne

beelrydeu was net tweezijdig streven, waardoor hy in Genere de

h.«v' hu-ld

l ia alsoo in het lijden onder dete bedeeling geen finale justitieele

•• van Gods tijde, en voor wie staat in vol en krachtig geloof ia zelfs

elk êhmfend karakter van bet lijden in dat van kastijding en heiliging

ondergegaan. En vraagt ge nu boe sirh <lit verklaren laat, dan wordt het

antwoord u daarin gegeven, dat het lijden OSJ der sonde wille niet op den

persoon gaat, maar op de gemeenschap, op de reien, op bet geslacht.

• n van Siloam was neergestort, ai in zijn val velen verpletterd

bad, vroeg Jeans: Meent ge, dat zij op wie die toren viel erger zondaars

waren dan die andere voorbijgangers die vryliepen? En iu die scherpe

vraag van Jeans ligt welbezien een oplossing van heel dit vraagstuk. Etl

er zyn ook persoonhjke gevolgen van allerlei zonden. De dronkaard

woest zqn eigen lichaam, de wellusteling vergiftigt zyn eigen bloed, de

luiaard lijdt ten slotte broodsgebrek, de waaghals, die God verzoekt, komt

om, en z<x. zijn aDeriei ronasa van aOenda, waarvan h.-t uunwij-iuiur i>.

dat ze uit die en die peraoonhjke zonde voortkomen. Maar zelfs in die

exceptioneele gevallen gaat let volstrekt niet door, dat de straf van

deze bepaalde en aanwgabare zonde zich persoonlijk tot den schuldige

bepaalt. De dronkaard verwoest volstrekt niet alleen zyn eigen lichaam,

maar, helaas, al te vaak ook het geluk van zqn gezin, de levensvreugde

van zijn vrouw, en de toekomst van zyn kinderen. De wellusteling die zyn

eigen bloed vergiftigde, was maar al te vaak oorzaak dat zyn kinderen met

aDeriei vreeeujke ziekte ter wereld kwnm-i, De waaghals die omkwam,

nam maar al te dikwijls het brood van vrouw en kinderen mee in net

graf. Om mi nog niet eens te spreken van bet zielsverdriet, dat door de

zonde dezer ellendelingen aan vader en moeder, aan broeder en snater,

aan vrienden en magen berokkend werd. Het is dan ook ternauwernood

t.ltjk één enkele persoonlyke zonde uit te denken, die, straf na skh

stsepsnde, de eUende dei Igdani sJsJ .-.k ..x,. r iméww kom..,» laai, al fti

net dat ze aan zulk een sonde part noch deel hadden.

En dan geldt het hier nog uitzonderingen van persoonleken aard, terwyl

het toch vaststaat, dat de grootere rampen van schipbreuk en spoor.

ongelukken, van hongersnood en pest ilentie, van opstand i

cyclonen, oorzakeujk ia niets met eemge bepaalde snode

maar glans* i gevolgen zijn van de senmm verstoring, die als gevolg van

sonde en vloek, over heel de natuur en heel ons leven gekomen ia Wa
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sgn in de dagen onier raderen moreel meer peetilentiên ook bier te lande

uitgebroken, en sgn wg er tbana roor geepaard? Ia dit omdat zg zooveel

li.ir.l.-r /..n.i.i.irs w.in-n. BS >n ij IOO«mI PfOJBS atnna /ijn ' M.w n rs,

ieder geeft toe, dat de godsvrucht destijds roei machtiger meter in het

leren was, en dat wg van de vroomheid, den ernst, en de rtageJükhoid

onzer raderen too veelazina sgn ontaard. Ala er twintig atoombooten tofnHpr

tnaechen Europa en Amerika op en neer gigden, en de bange mist omhult

allee, en twee van de twintig reren tegen elkander aan, ea anken, be«!

•Itt dan, dat de nessstijnii op die achttien andere booten aooreel vromer

waren, en de peasagifiri op die twee soo bg uitstek goddeloos? Niemand

immer* die bet zal durven beweren, en wel verre van een vloek in ons

hart te gevoelen, voor wie omkwamen, grijpt ons dan een innig gevoel

van deernis aan met ben die verongelukten. Schaf andere alle redding**

maatechappgen af, en zeg dat geen reddingsboot meer in zee mag, om
schuldigen, die God wil dat verdrinken zullen, af te brengen van hun wrak.

keel «lit tAamdpmU moet alzoo worden prgsgegeven, en helder

ingezien en beleden, dat het hier geen perëoonlyke rekening is, die rossenon

God en den enkelen zondaar wordt afgedaan, want dat bet tot die per-

soonlgke afrekening eerst komt in het laatste oordeel. Dan .zal een ieder

sgn eigen pak dragen", gelgk de apostel zegt Maar dat het hier geldt

een siHiieiitokafwafflts rekening tnaarhen den heiligen God oenenfrla, en

de wereld ala geheel genomen, daartegenoverstaande. Alzoo een lgden niet

enkel komende over monschen, maar ook over dieren en planten, ja, over

ganech de natuur, in haar geheelheid, en in die natuur ook over ons

menecnelgk geslacht, over raseen, stammen, volken en nati. die

natiën ook over enkele geslachten en familiën, b.v. door erfelgke ziekten

en gebreken ; en zoo ook over enkele gezinnen en personen. Het ia dit feit,

waardoor bet verklaard wordt, dat zoo telkens juist de goddeloozen het lgden

ontgaan, en dat het op de vromen neerkomt Niet natuurlijk alsof het godde-

loos of vroom sgn voor de uitwerking van den vloek verschil zoo maken. Of

heeft Jeans zelf het niet gezegd: God doet sgn zon opgaan over boozen en

goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardige»? Een, o, zooveel

inhoudende uitspraak die het voor elk Christen boven eiken twijfel verheft,

dat God bg de gemeene rampen dea lérens noch met geloof noch met onge-

loof, met geen deugd en met geen sonde rekening houdt maar dese gewone

en gemeene rampen, door elkander, op allerlei soort leden van het men-

schelgk geslacht doet neerkomen, geheel afgezien van hun innerlijke ge-

steldheid. In zooverre hebben das de vromen «est* voor, maar in zooverre

staan se ook in niet* bg de godeVioosen ten achter. Ze dealen met de

goddeloozen, ala we ons soo mogen uitdrukken, geli/k oy in Gods
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dadighcden. SB /•• lijden niH il fftèkèütÊm Of fOtl v;m <jrl,)kh't<l OB|bJ

de bezoekingen dm Hoeren. Maar hij dit gemeene loden komt dan nog de

verzwaring hij. dat se smaad en verdrukking om des geloof* wille te

dragen hebben, ach van allerlei voordeel en genoegen, om de sonde die

er in «chuilt. zien n itgmloteu , en op alle heirwegen des levens acht»

geset worden. Zoo is feitelijk hun deel des lijden* veel grooter, en vandaar

dan ook hei groote probleem voor Job, Salomo en Azaf, boe ter wereld

de goddelooae tieren, en de vrome knecht Gods zoo bitter lijden kon.

Doch al mag deze vollere maat des lijden* van de vromen niet ontkend

worden, hoofdzaak is en hlijft toch, dat al zulk lijden nut in persoonlek*

rekening mag worden opgenomen, en dat alle beschouwing die op persoon-

lijk* toerekening gebaseerd ia, ons in de war brengt De wereld ligt

booze, en daarom ligt de wereld in Int lijden, en w\j, als levende op

die wereld, hebben ii«n dal lijden deel

i \ \ i

I' Koepokinent

Bidt, Mini f«C*tm wordM ; aortt, m ftf solt tukUs
;

klopt, n o ui opMfcdMa vordra. Mattb. 7 : 7.

nu ds Koepokinenting' Immers geen enkel vraagstuk mag hier

onbesproken hlijven liggen, zoodra er in dat vraagstuk een eigen frfgi"—

ï

aan de orde komt Het moet weer duidelijk voor een ieder worden, dat

de Gereformeerde belijdenis tot een welbewuste, nooit aarzelende levens-

tek leidt Nu bleek mi li.t dsJSTSf verhandelde genoegzaam, hoe JgdeÜjk

n neerzitten** niet naar de Schrift, en dua ook niet .Calvinistisch"

•gendeel rechtstreeks tegen Schrift en Belijdenis ingaat Reeds

de verwijzing naar de enkele Schriftuitspraak : De laatste v*and is de dood,

wee- want voor een vijand buigt alleen de lafaard stil het hoofd,

de held God* bindt tegen al wat «.ode ten vgand is eer dood

en hjden) den strijd aan. Elke andere voorstelling verlamt en «witten

en alleen de Mijdent* dn- Ml SnPStni, onj «»iim IsfSJI Int lijd.-n niet |||

ons ten dienste staande middelen te verzetten, p <mse veerkracht

verpleging moet van dat «tandpunt uitgaan Maar nu komt zich met hst

vraafr*tuk der Koepok*nestUm§ tm anésf rranfMI hierin mengen ei rasdta

liefde voor hen, die zoo hier te lande ais elders n Mffnnjk ver-

at
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strikt vja geraakt, eiscït, dat we ook hun bedenking, of laat one rondweg

teggen. hun fajeniaarpfig, nietig en bedaard onder de oogen zien.

.Toegegeven al", aoo legt one deze tegenwerping, .«lat ik tot zelfverweer

verplicht ben, als nujn leren bedreigd wordt; dat ik voor geen bjden

«wichten mag, zoolang ik ook maar iimiigsiins kans zie het af te wenden

n te perken; en dat ik deewege allen jammer, alle dreigend leed,

ellende, als voorweeta van den dood, en dus als Gode vijandig te be-

strijden heb, — toch is hiermede nog niets gezegd ter rechtvaardiging van

il EeepoUnenAing Dl radsn koek sjmnbj ik. ei loovelea nesf ajg «ms

met hand en tand tegen de vaccinatie verzetten, is niet, dat we

voor bof lijden des levens willen zwichten, maar heel anders, dat we

voor ongeoorloofd bonden een booze giftige stof in bet gezonde lichaam

in ka druppelen, deels omdat dit zelfs het leven in gevaar kan brengen,

en anderdeels omdat het, ook waar dit ergste uitblijft, door en door on*

natuu rli oo er pokken bij mijn knul uitbreken, dan zeer zeker zal

ik met alle medische hulp mijn kind van die plage pogen te verlossen .

Maar als nujn lieveling nog volmaakt gezond is, en zelfs niets mg zegt,

ui mijn kroost ooit met deze epidemie bezoeken zal, op i

een oogenblik eigenmachtig pokgif in het gezonde bloed van i

mengen, en dan te roemen, dat ik nu tegen de pokken beveiligd sta, zie,

• lit (Iriiis-lit niet alleen tegen de rede in, maar is een waagstuk ten op-

te van nujn kind en mt tartend tegenover Gods majesteit liet is

in «lezer voege, dat we de tegenwerping die nog van zooveler lippen tegen

de vaccinatie geboord wordt, eerlyk en volledig meenen te hebben weer-

gegeven. In Engeland. <ltt is zoo, werd de stnjd tegen de vaccinatie meest

op grond van andere bezwaren gevoerd. Men kan kwalgk zeggen, dat ze

daar te lande een religieusen grondslag had. Blaar ten onzent is dit wel

het geval. Een enkele moge ten onzent uitsluitend medisch tegen de Koepok-

inenting opkomen. In den regel gaat in ons land het verzet van den V

der vroomh *gen er bij. der mialoid* en op den dool go-

rmakk rtnosjshsld Gtaaa mrèji weanoh ia bef dasfosa, dat betenasjatakksn

moge, deze netelige quaestie zóó toe te liehten, dat metterdaad elk mis-

verstand uit den weg worde geruimd, en een juiste, e< ftuuriijke en

deswege '^reformeerde beschouwing en practqk veler ever

danken ai doei bas dan vwvazsja.

algemeene uitgangspunt bn-rbij. .lat de pokziekte uit den vl

voorwee en voorbode van den dood is, en alzoo als .vijand | noet

bestreden worden, onderstellen we daarbq als erkend. Daarop komen we

dus niet meer terug. Wie te dien opzichte nog aarzelt, verwysen we naar

ons voorafgaand betoog. Thans handelen we alleen met dezulken
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macht te beetrgden, maar die bet ongeoorloofd achten, zoolang se er i

ia, maatregelen tegen haar te namen, en met name om, als zulk een maat-

regel, zieke, giftige stof in te brengen in het gezonde lichaam. Dit schgnt

hun toe én onredelijk én onnatuurlijk te zyn, en er iets van weg te nebben,

alsof men zeggen wilde: Jk nl KffM <l;it ChI nut m.-t [M.k/i.kt. aan
i *

—

imnn KUHi san Komen!

Tegenover dezulken nu stellen we op den voorgrond, dat het nemen van

voorzorgsmaatregelen om lijden dat ons, of onzen kinderen, kam overkomen,

maar er nog niet is, af te weren, in het gewone leven door niemand voor

ongeoorloofd wordt gehouden. I)e koude is evengoed als de pokbacil een

macht die doodelijk kan treffen. Wie zoo onvoorzichtig is, om ska bezweet

aan tocht bloot te stellen, loopt gevaar koude te vatten; gevatte koude,

het bujkt nog dagehjks, kan zoo licht in longontsteking overslaan; en long*

ontsteking kan n sneller dan pokziekte ten grave sleepen; en ook long*

ug komt, evengoed als pokziekte, van God. Acht nu iemand het

deswege ongeoorloofd, door het aantrekken van een warmer kleed, «1

bet omslaan van een halsdoek, of wat ook, het gevaar van het vatten van

/ulk san kaïde af te wenden? Ja sterker nog, als een moeder haar kind.

men van een kinderpartijtje door de koude taakt

moet, niet beboorüjk inpakte, zou men zulk een moeder dan niet be-

schuldigen van plichtsverzuim? DoodeUjk evengoed als de pokziekte, kan

de vreeeeujke typhus worden, en Ijpfana is maar al te dikwnls ontstaan

door giftige gaasan en gore dampen, die uit slecht voorziene afleiding van

ode stoffen uit den grond van de woning opkwamen. En ook I

vragen we wéér, als de typhus komt, zendt God ze dan niet? Maar ook,

' iemand bet deswege ongeonrU.M. de noodige voorzorgsmaatregelen

nemen, om het opborrelen van giftige gisten m /.iju woning te voor-

en? Ja, is niet de vader van een gezin schuldig voor God en /

te stellen, indien In al hierop toe te zien, en niet het gevaar van

I afwendt? Deze voorbeelden nu waren in het oneindige te ver*

menigvuldigen. maar we bepalen ons tot deze twee, om bet voor een ieder

dtridehjk te maken, dat bet voorkomen van gevaar voor doodelflho krank-

heid, 't tij hg onezelven, 't zq Uj de leden van ons gezin, en bet nemen
zelf» van uitgebreide maatregelen daartoe, in bet gemeen door zoogoed

als niemand aijgekeurd, maar integendeel door een ieder voor plichtmatig

•'bonden. Een kind dat aan longontsteking sterft, omdat de moeder

I naar behooren tegen de koude heeft beschot, of een ander kind.

aan typhus heengaat, omdat vader niet de noodige voorsorgamaat-

regelen nam, om deo afvoer van het vuile en gore nit zyn huis zuiver te

iie moeder én dien vader schuldig aan het

atadc gebod
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i». mn* btéakag Ah mm opwfcrp, koarf umq ut vervalsM b i-

bg uw kind nog van geen longziekte sprake, en toch moei ge vooraocga-

maatregelen nemen, opdat uw kind niet door die doodeujke nekte worde

aangetast En evenzoo. er is nog geen sweem ren typhus bg uw lieveling

te bespeuren, en toch moet ge reeds nu, en dat onverwijld, voorzorgs-

maatregelen nemen, opdat de typhus niet kome. Naar dien regel g<

het dus ook: Er is bij uw kind nog van geen pokziekte sprake, maar ie

som komen, en daarom zgt ge nu reeds verplicht eiken u ten dienste

staande voorzorgsmaatregel te nemen, om te zorgen, dat de pokken

kind niet aantaste.

Met opzet lasschen we hier een woord over de isoleering van krenken

aan beamettehjke ziekten in. God schrijft in zijn Woord de isole«

den melaatsche duidelijk voor. Hierop afgaande verordende ('alvijn te

Genève isoleering van de pestzieken. In strgd hiermede is ecl -len

di wmm opgefconMB, dal hei salooanieJdMid is, /.. men, la tnd.-n na
epidemie; er tegen opziet, in de ziekenkamer te gaan, waar zulke besmet'

ke krenken nederliggen, en dat hij bet hoogste geloof verraadt

zich een de besmetting in niets stoort, en doet alsof hij van geen be-

smetting afwist In menig gezin van dien aard liet men vaak alle huis-

genooten dagelijks hij zulke krenken toe. Ook gaat men zonder aarzelen

bg enderen, die beemettelgke zieken in huis hebben. Ge kunt de ziekte

toch niet krijgen, els God ze n niet lendH God ze n zendt, moogt

ge God met willen ontloopen. hit uu MM uien vroom, maar i

deed zeer onvroom. Vroom toch is hij alleen, die God dient naar w%n

Woord, en niet neer zijn eigen verbeelding en verkiezing. Openbaart I

uu in njn Woord duidelijk, dat een besmettelijk kranke (in eaêu een me-

laatsche) gescheiden en geïsoleerd moet worden, dan is de zeek hiermee

uitgemaakt en beslist, en staat bet voor wie waarlijk vroom is, on

roepelijk vast, dat hg bg andere hesmettelgke ziekten desgelgks heeft

te d«M-rj

Slechte éene grens kent deze plicht, de grens der Utfdi. De besmettelijke

kranke is geen beest, maar een mensen, en heeft els men-

lichamelijke én geeetehjke verzorging. Bg eiken kranke moeten er al

verzorgers gevonden worden, die hem naar het lichaam verplegen, en

geestelijk troosten; en zij die hiertoe geroepen zgn, steen van Gods wege

onder de heilige verplichting, om zich door geen vrees voor gevaar van

bet kwgten van hun plicht te laten afhouden. Niet alsof 't zij de moeder

die verpleegt, of de leeraar die komt vermanen en vertroosten, een

brief zonden hebben, dat ze «tof besmet zullen word. ast nergens,

en de uitkomst leert niet zelden het tegendeel. Slag op slag hoort men,



boe zulke verpleegster» H /ulke vertroosters het slachtoffer van hun

befdedaad worden. Maar jmnl dit moeten ie alsdan ar voor God en voor

hun kranke over hebban. Het ia hier hetzelfde, wat men bij schipbreuk

v$a waarneemt, of als iemand het water vi.1. of door brand m
iisgevaar verkeerde. Op de reis na.» ka ia het nog voor k

jaren gebeur landeche boot een schip nood on

kapitein vroeg, wie zich vrijwillig aanbood om redding te beproeven,

en op eenmaal stonden acht man gereed, en die acht daalden af in de

\ en de boot sloeg om, en alle acht verdronken. Toch stonden er on-

middellijk acht anderen gereed, om het wéér te beproeven. Waanden nu

toen gaan wilden, dat ze een vrijbrief hadden

m verre niet, maar bet plichtsbesef en het menscheUjk mede-

gevoel draaf, en ze waren bereid het offer van hun leven te brengen.

Meerder liefde, zegt Jasna, heeft niemand dan dat hij zijn leven stelle

voor andaren. En een moeder die bij het verplegen van besmettelijk,

kranken. of aan predikant die als er besmettelijk» zieken in zijn gemeente

zgn, aarzelt, wordt door onze ruwe zeelieden beschaamd.

ast nu «Ie misleide vroomheid der hjdelijken loopt zeer ernstig gevaar

schieten in plichtsverzuim, door bangheid voor het eigen

laven te leiden. Schrijver dezes heeft zelf eens aan zeer ernstige pokziekte

meegemaakt, en dit Ondervond— In een gezin, /onder kinderen, werden

man en vrouw beiden op bet hevigst door de pokkeu aangetast, en beidan

zgn dan ook gestorven. Maar die twee kranken lagen hulpeloos alleen. De

man kon niet voor de vrouw, de vrouw niet voor den man zorgen

moest hulpe van buiten komen, en daar het arme mensehen waren, moest

de Diaconie in hun nood voorzien. Maar geen der diakenen bood zich aan,

en voor geld noch goede woorden was iemand van de gemeente te be-

wegen, dia ongelukkigen te verplegen. De arts en hij zelf waren de eenigen,

dia over den drempel kwamen, tot eindelijk een Roomsen meisje zich aan-

bood, en zij heeft dan ook de verpleging op zich genomen. En zegt ge dat

fioomacbe meisje dit deed, om dan hemel te verdienen, of om aan

.goed werk" te ten, op achrqver dezes maakte het dan toch dan

•en indruk, dat Jezus de vroomheid van dit meisje dat hielp, verkoren

sou hebben boven een vroomheid, dia de ellendigen aan hun lot over!

juut onder hen die van verre bleven staan, waa dia zondige

hjjrtolflsnoid heerachende, die tegen bat nemen van vootjorgamaatragalan
1 I »e een ia moediger van natuur

de ander. Maar op grond van Goda heilig Woord bhjveo we dan toch

stan. den. dat bet onze plicht is, btf beametteujke makte, wal om
aanarsyh da besmette personen zooveel slechte mogeUjk ia te boleeren.

en alle onnoodig contact mat hen. ook voor da kaiagannoten, te mijden.

Maar ook anderzijds, om onvervaard tot hen te gaan, waar hun licname»
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lgke verpleging en gsaataHJka verzorging, de kwijting van dezen boegen

l>li< I fde, omdat het een mmêch ie, die daar krank nederligt, ei-

Hiermede achten we dit eerate punt afgedaan. Evenala de pokziekte,

k.mt alle ziekte, beamettelyk of met beamettelijk. van God, en toch »
li. i ome plicht, om tegen het mogelgk gevaar van door «leze ziekt'

worden aangetast, alle ons ten dienste staande voorzorgsmaatregel*

nemen, of daardoor bet gevaar van besmetting mocht worden algewoerd.

hit cMt hij elke krankheid, ook bg beamettelgke krankheden, en alzoo

is er geen enkele reden denkbaar, waarom deze stellige plicht niet ook

hij de pokziekte zoo doorgaan II* t is één en dezelfde God. die u de pok-

ziekte zou kunnen zenden, en die u tegelijk vei nn, als ze k

er tegen in te gaan, of haar doodelgke macht mocht gebroken worden

die, als ze er nog niet is. u oproept en i om al zulke maatregelen

te nemen, als strekken kunnen, om haar uitbreken te verhoeden, en te

voorkomen. Dit alles is niet een strgd tegen God, maar een stri

in Gods naam, en op zgn bevel, tegen de vreeslgke ellende die door zonde

en vloek over ons menschebjk geslacht is gekomen, en ons nog v<

durend bedreigt

mede is intusschen nog niets gezegd over den aard van b<

Ie Koepokinenting wordt aanbevolen, en zoo staan we dan nu

voor de tweede bedenking: Voorzorgsmaatregelen, ook tegen pokzi.

uitnemend, maar dan reinigende middelen, en ni« hrnppalan u>

bloed van gifstof. Deze tweede bedenking brengt het vraagstuk uiteraard

over op geheel ander terrein I! rmede duikt namelyk de vraag

vooreerst of er een volstrekt verschil bestaat tnsschen goede en giftige

stoffen, en ten andere of giftige stoffen al dan niet door God als middel

genezing kunnen zgn aangewezen. Nu heeft wat het eerste : I reft,

de Toxicologie, gelgk men de gifleer noemt, vooral sinds de gewichtige

studiën van Orsilas, Christiaon, Tardieu, Taylor e. a. steeds du

aangetoond, dat het begrip van gif zeer rekbaar en betrekk

gif is voor den mensch, is daarom nog lang niet altoos gif voor I

Wat gif is voor den éénen mensch is het daarom volstrek Koos

voor den ander. Ook aan gif kan men zich gewennen, gelgk men dit ziet

aan de rattenkruitetera in Stiermarken en aan de sterke opiumveri

in I Ifs kan gif asflssoas werken. Krankheidsbacillen nu voor een

oogenblik daargelaten, kan men dus alleen neggen, dat het mensch

lichaam er niet op is aangelegd, om alle stoffen >p te nemen

dat er stoffen zgn, die, zoo se toch in het menschelgk lichaam komen

verwoesten; hetzij dan dat ze, gelgk de irritmrmdê giffen, zooals ratten*

kruit, koper, kolokwint, bryonia enz. het organisch weefsel verstoren ; hetzij
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gelijk de narcotische giffen, zoo als o| He kervel, scheerling enz. bet

aanawweefseJ verlamaaaB; hetajj peityfc da aajattadba «im-n. kmmüi iwsjviI-

waterstofgas enz. een verkeerd gistingBproces in bel bloed veroorzaken.

Maar 100 weinig volgt hierur la vergiffen op zichzelf iets demonisch

of aatanieeh zouden zjjn. dat b. v. at hoezeer andera een doodelijk

dienst doet tegen in«»r|ihi m»vergiftiging, en dat behalve de atropine

de strychnine, de morphine, kwiksilverhout en andere vergiffen, s*

dagelijks in allerlei poeders en drankjes door onz« ipovdaa uu-rsiikt.

én hun baat hrengen. In dt I lomoeopathie gaat dit zelfs nog ver-L-

is toch nauwelijks één gif te noemen, dat door •!• Ilomoeopathie uw t

wordt ingegeven. Aconiet, arsenicum, bryonia, belladonna, hyoAcyamu*

niger. nu\ vomica en zoo veel meer staan op zi»ém lf alle als vergiffen

• nd, en bijna zou men kunnen zeggen, dat de Homoeopatische genees*

D hoofdzaak door vergif geneest. Hieruit volgt, dat ge op zichzelf

Bgen, dat ge nooit gifstof in een raenselp-lijk lichaam inoogt

ongeo. D mdi.-n elke gifstof altoos en radar alle om-

standigheden verwoestend werkte. Blaar nu <ht • is, en de ver-

woestende werking vaak eerst ontstaat, zoo ge het gif in te groote hoe*

veelheid en onder bepaalde omstandL n liet lichaam laat onaaaMO,

volgt hieruit een bes! andara regel Deze namelijk, dat ge de gifstoffen

met een hoeveelheid «mi met on zulk een wjjze aan den menseh

moogt toedienen dat bet hem schaadt, maar wel in zulk een mate en Of

een manier dal h»t hem baat. Iets wat hij de vaccinatie alzoo de

vraag stelt, of de inenting het pokgif zóó toedient, dat het veruit lt. of wel

zoo, dat het bchou.lt Indien het eerste, dan mag het niet, zoo het laatste,

dan mag het wet. Hierop intuaschen kan alleen de ervaring bet ant-

woord geven.

En aagt men nu : Alle* wel, maar pokgif is geen gifstof, maar een booae

bacterie, d. i. een klein diertje, dat zirh ongemeen anel kan voortplanten,

en, in uw lichaam ingedragen, uw lichaam vernielen kan, dan k.»mt aeer

anker de vraag eenigsxms anders te staan, maar verandert in hoofd/aak

at Mag ik een kat gebruiken om mg van ratten te verlossen, een

hond om het everzwgn te jagen, ««f. m het gemeen, mag ik een gevaarlijk

dier door een ander of gelijksoortig dier bestrijden? Natuurlijk wel. Stel

dus si, dat in pokgif werkelyk diertjes inzitten, waarom zou het dan op

zichzelf ongeoorloofd zyn, om ook in die miniem kleine dierenwereld dier

door . bestrijden? Nu gaan we hier niet in op de theorie, die men
ug van de werking der koepoketof heeft tutgeda* ht Iu het

redengeven van haar doen ia de medische wetenschap nog aeer echte»

hoofitask nog bijna uitsluitend ervaringekunde. d. i. te wendt
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middelen uu, omdat ie bg* proefneming er goede

zooder die werking zelve nog te kunnen verklaren. Voorahende hebben

we doe alleen te vragen, of net gif van een wekt»-, waar diertje»

verscholen zijn, al dan niet ook genezend kan werken, en men weet

koene] opsjehftaa ook dk rraag ratos beveetigeod beantwoord 'm Daal

alecfate aan bet serum bij diphtheritis of keelziekte. Schryver deeee bad

lelf na ernstige longziekte voor eenige jaren na aanvankeUjke genezing,

nog voortdurend met bloedig opgeven te worstelen, en welke andere

middelen ook werden aangewend, niets hielp, tot ten laatste zyn bomoeo-

patiscbe dokter uit Brussel hem een praeparaat toezond, berei<)

uitepuwsel van teringbjdera, en na twee dagen dat praeparaat gebruikt

te nebben, was hy van het kwaad af. Al laten we dan ook de vraag

geheel in het midden, of de inenting van koepokstof geen gevaar oplevert

van geheel anderen aard, zooveel leert de ervaring dan tt* leze

inenting bg duizenden en tienduizenden plaats greep, zonder dat ze ten

gevolge van de inenting de pokziekte kregen. Gesteld dus al, dat metter-

daad zulke bonze diertjes in bet bloed worden ingebracht, de ervaring,

de stellige uitkomst leert dan toch, dat dese giftige diertjes zich na de

inenting niet vermenigvuldigd hebben, en dat er geen pokziekte uit is

ontstaan.

Alles komt dus ten slotte neer op de vraag, of de inenting, of m
ander middel ook, proefoudervindelyk metterdaad blijkt, eeuerzyds de vat*

baarheid voor de pokziekte te verminderen, en anderzijds geen andere

ernstige schade aan bet lichaam toe te brengen hit nu moet bepr-

i t oodaraooht, most doet èt ervaring Btts^naakl wordsn. b mi uit-

komst van dat onderzoek ongunstig, dan vervalt het vanzelf. Maar ook, is

de uitkomst van dat onderzoek wel gunstig, dan staat van de zijde des

gelooft niet alleen niets aan de aanwending er van in den weg, maar dan

sou het roekeloos en onvroom zyn. een door God ons aldus aangewezen

middel ter bescherming van het leven van ons kind friet aan te wenden.

Van dwang der Overheid spreken we as •• is steeds ongeoorl

Over mijn lichaam, en het lichaam van mijn kind, beeft <: niets

te zeggen. Tegen Overheidsdwang zal deswege ons protest in naam van

onze burgervrijheid steeds bujven uitgaan. Maar uit dat ooy zien

we nu de zaak niet W<* leggen de zaak than- • nd voor aan de

consbentie der ouders. We vragen, wat net zesde gebod hun als pi

oplegt ter bescherming van net leven van bun kind. En we zouden zoo

gaarne san wie nog aarzelen later bet bitter berouw besparen, dat

belaas, bij zoo menigeen sagen, als bg het graf van een gelief.
i kmd

eindelijk toch besloten werd, om de kinderen die men nog behouden

mocht, te laten inenten. En dit doel nu kan en zal o. i. bereikt worden,

zoo blijkt dat Gods Woord bestrijding van alle lyden en ziekten ei-
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volgens Gods Woord ook plichtmatig is door middel van voorzorgs-

maatregelen dat gifstof niet absoluut kwaad is, maar ook

ter geoexiiig kan strekken; en dat tuasehen oen ziektestof en baar ge-

nezing raak dit wondere verband bestaat, dat deselfde aektestof die in

itiai-ht u "vervattend, o doodt, m minieme male en op andere wjjs

toegediend, bet kwaad roorkoml of beteugelt

juiste inzicht in Gods Voorzienig bestel

omtrent de werkzaamheid waartoe Hij den mensen roept, en omtrent de

w$se waarop Hij m zyn gemeene gratie de middelen hiertoe aan den
inenirh ee»Bsfcte DentOa s< hnven w«- Im»\«-u 'li! rerteog hot WOOrd van

Jezus: Die woekt die vindt, ais de regel door Jezus voor het flrinetnlfke

bedoeld, maar die ook voor het stoffelijke ons ten wet is gesteld; iets wat

ons volgend vertoog broeder zal uitwerken.

L \ \ i i

De Koepok in •mi

6:11.

Bjej in zake de Koepokinenting zyn alzoo doorzichtig. De

«ff onsselven

en voor onze kinderen kan süoopen. De tweede : God wil dat we ook M
kwsad met alle ons ton dienste staande middelen bestrijden en trachten

te voorkomen. Verzuim van dien plicht kan schuldig stellen aan het zesde

-pokinenting als zulk

een middel is aan te wenden, is een vraag, die uitsluitend afhangt van

haar doeltreffendheid; en noch bet feit dat dese stof vuil en giftig ia,

noch dat ze in het gezonde lichaam wordt ingeënt, veroordeelt haar op

zicli/ vierde: Haar doeltreffendheid kan alleen bujken uit bet resul-

tast, dat zq in staat zy de ziekte te voorkomen, zonder endere ziekten te

rseujn te roepen. De elfde: Indien andere middelen van minder aan-

grgpenden aard tot hetzelfde doel leiden, stfn dese laatste verkiesbjk. De
eeede Indien de Koepokinenting of welk ander middel ook, bet gestelde

doel gaat de werking, die hierin plaats grgpt, van God uit, en

komt Gode daarvoor dank toe. De eevemdt Overmits Koopokiitouting bet

beneem aantast, en ieder van rechtswege meester over zgn eigen liebaam.

of dat van zgn jonge kinderen moet blgven, moet de strijd gevoerd
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elke macht, die de Koepokinenting met dwang wil opleggen en doorzet

'Je achtste Maatregelen ter beveiliging van berden tegen gevaar

hun door on* verzuim sou kunnen overkomen, mita niet ona 1

laaiende, mogen en moeten door de daartoe verordende macht genomen

worden, geljjk dit. op Gode bevel, in Iaraêl plaat« greep ten opzichte van

dl im-huit-, -blind

Waarop komt dua feiteüjk boel deze pijnlijke quaeetie neer? Hien M

worde uitgemaakt, of de inenting metterdaad doel tre/L Men kan er nog

bijvoegen: .en geen ander, minder gewelddadig middel, heteelfde doei even

goed bereikte. Maar hetzij men zich alleen de eerste vraag stelt, hetxij

men er de tweede bijvoegt, het komt ten slotte eeniglyk op ondertor,

ervaring aan; want Gods Woord, zoo bleek ons duidelijk, verzet zich

alleen niet tegen het aanwenden van middelen en voorzorgsmaatregelen,

en zoo ook niet tegen het gebruik van vergif, maar stelt ons veeleer

bestrijding en voorkoming ook van dü kwaad, zoo voor onseelven, als

voor onze kinderen, veeleer ten plicht. Voor zoover tal van Christenen

gedurende langen tijd de Koepokinenting of welke andere voorzorgsmaat

regelen bestreden of gemeden hebben, alsof ze die niet mochten aanwenden

om Gods wil, zijn ze hierbij door dwalend insfa ht m (iods Voorzienig bestel,

en door miskenning van de „gemeene gratie" mis!*

Onderzoek en ervaring alleen kunmn bier beslissen, en dat deze alleen

beslissen zullen, is Gods weg met de kinderen der menschen op geheel

bet gebied der gemeene gratie. Gelgk we toch reeds vroeger betoogden:

God geeft aan den landbouwer geen bijzondere openbaring, hoe hy ploegen,

zaaien, eggen, wieden, maaien en dorsenen moet De landman moet

leeren door probeeren. Maar als hij. aldoor onderzoekende, er door erva-

ring. .11 in. t reel sKvejtkesfki sebede, sektes sefcomen is, etgl da prefeet

Jesaja er van: .Zy» God leert hem" Om het gewicht der zaak echter,

dient • lat punt hier nog nader toegi-h. ïit Zeer terecht toch merkt men

hierop aan: _< »ij hebt fraai spreken van leeren door probeeren, waar

sprake ia van den akker, maar hier geldt het nujn eigen lichaam, ai het

lichaam van rayn kind. en dat mag ik door geen proefneming in gevaar

brengen. Hier alzoo gaat de regel niet door." — De ernst en bet gev

van dese bedenking nu eiecht ten volle waardeering. Het ia volkomen

juist gezegd, dat men eens menschen lichaam niet behandelen mag ala

ware het een plant of een stak steen. Zelfs sou het allicht verre van

overbodig zrjn, met gulden letters in elke zaal van onze hospitalen en

althans in elke operatiekamer, de waarschuwing op te hangen: .Vergeet

by uw proefneming nooit, dat gy het lichaam mm een menech hante*

Dat tot op zekere hoogte zelfs het vraagstuk der vivisectie van dieren
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hicrby in aanmerking komt, kan hier slechts ter loops worden herinnerd

n we* aan deze bedenking al het g« it haar toe-

kom kan se in nieta den algemeenen, en altoos, en overal door-

gaanden regel wangen, dat we naar Gods bestel op al zulk terrein des

lérens alleen door té onderwoeken wffe worden, en alleen door prol—ren

loeren kunnen. Boven dit vertoog plaatsten we daarom met opzet de

woon 1. 11 uit 1 Thees. 5:21: „Beproeft alle dingen, behoudt het goede."

We nemen hierbij dit woord niet als motto, om er een gemakkelijk spel

meé te dryven. Zeer goed weten we, dat de heilige apostel hier niet van

stnffelrjke. maar van sdenjhl <»f eeSOteOJkC v.-rsrhijns«d»'ii handelt. 1>.

*r*ff—Hig wijst dit uit Kr gaat toch vooraf: Veracht de profetieën niet.

I» w. z. Haalt met minachtend u\% srhondani >>\>. als iemand woorden

spreekt onder zekere hem meeslepende inspiratie. Kn er volgt op: Ont-

houdt u van alle gestalte waarin het kwaad optreedt 'i Bet

zelfde als wat de heilige apostel Johannes in dezer voege uitdrukt il Jok,

t 1 1 .Gelooft niet een iegeujken geest, maar beproeft de geesten of we

uit God ztji vele valsehe profeten zijn in «Ie wereld uitgegn

Zelfs is het dienstig deze beid. uitspraken uit 1 Thess. 6:21 en uit 1 Joh.

t 11. hier byeen te voegen, overmits ze dezelfde waarheid van haar twee

zyden uitdrukken. Is iemand geneigd om allerlei verschijnsel op geestelijk

gebied eenvoudig hooghartig en minachtend voorby te loopen, dan zegt het

apostolaat hem: Doe dat niet, maar onderzoek en beproef allee, en bood

er u »ed is. Is daarentegen iemand te weinig critisch, en loopt

met alles meé, dan waarschuwt hetzelfde apostolaat dezen meélooper: Doe

dat niet, wees niet te haastig, maar onderzoek en beproef eerst, of

geestelijke uiting, die ge looft, wel uit God h Immers ze kon ook mt

den boose zyn, wamt vele valscle protsten bobben, skb onder de ware

gemengd. Beproeven simt hier alzoo beide malen wel het onderwoeken m

(want zooder onderzoek kunt ge niet oordeelen) maar in engeren zin ver-

'iet beproeven u toch tot het vellen van een oordeel. Gg moet

beelieeen, en voor uzelven beslissen tnj allee. Beproett alle dingen. Een

taak die zeer verre van gemakkelijk is, die inspanning eischt, en m
heftigen angst kan brengen. Maar dit ontslaat u niet. (iy moogt niet

neoswys of hooghartig de dingen voorby* loopen. Gy moet er mede rekenen,

en u afvragen, en voor uzelven uitmaken, of se u worden voorgelegd ten

gebruik*, of wel ter verwoeking, opdat gg* se mijden noodt Komen er dus

op geestslyk terrein nieuwe verschynselen op, sooals b. v. in het spiritisme,

het heilsleger. in de ziektagenezing buiten medicyn, en zooveel meer,

«tolaat. dat ge niet kortweg zegt: Alles bedrog. maar

') O* wutiai .tm dtoa *•*# êm Itüdi". » mm «« luftw
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dat ge onderzoekt <t u rekenschap van geeft, en ie mei nik een kennis

van zaken beoordeelt, dat ge abuiu weet waarom ge deze vcrschftnsekn,

. mi heesem ss /< reroerdeelei m mfdm noei «'f.n.k iMfttoefd,

dat ge niet er mee meeloopt, omdat bet prikkelende nieuw igheden zjjn,

maar se beproeft of se uit God zyn, dan wel liggen op dat boose terrein,

waarop /ij heersenen, die al» valache profeten in de wereld uitgaan. Dos

in geen geval willekeur of luiheid, nooit hooghartighei*

maar bq alles u inspannen, alles onderzoeken, alles beproeven, en ten

slotte met belder inzicht en met kennis van zaken, voor uzelven en voor

uw kiti>l*T«*ii saajiasssj

tat nu wel op, dat alzoo de regel staat op yeeafs/y» en seiaffw gebied.

Iets wat bg eersten oogopslag zelfs verbaast, daar toch o\ rein ook

rmmmifmmmim mderwfring as ssmNelffji gponfeafJag ren OoaWeas om
ten dienste staat We hebben de Heilige Schriftuur, en in de Heilige

Schriftuur allerlei opzettelijke en duidelijke aanwijzingen, die ons een

scherpe grenaujn tussrhen goed en kwaad afbakenen. Op dit tem
ge alzoo licht geneigd zijn. om eigen onderzoek en bet eigen probeeren

op sq te zetten, en alzoo de les der ervaring in den wind te slaan. Toch

moogt ge dit zelfs op geestelijk gebied niet doen, want ook al schonk God

u op dit terrein gedeelteujk een rechistreekschê openbaring, toch geeft de

Openbaring u alleen de hoofdbeginselen, en blijft het uw taak, deze in elk

gegeven geval juist toe te passen. Er is daarom in de kerk van Christus

.•••il imwpiÊBmt usalmwQung fan den HeiMgen Geest, dss senw aan «-ruw

ons verder brengt en ons inzicht verheldert; en deze onderwijzing van den

Heiligen Geest gaat niet door mystieke rechtetreekscne openbaring, maar

door de geestcujke ervaring der geloovigen, en door de onderzoekingen

der godgeleerden toe. Zoowel de geloovigen in het gemeen als de god-

geleerden onder hen, beproeven bet dan op allerlei wegen, en loeren zoo

aan de uitkomst, welke van die vele wegen ten doel leidt en welke i

Van die ervaring trekt een volgend geslacht bel profijt Kn alzoo door

onderzoek, door beproeven, door probeeren, en door ervaren geleid en

geleerd, komt de Christelijk*' kerk steeds verder en verder in de kenniase

van de «rechte wegen des Hoeren." Het is dan ook de fout en de zonde

van ben, die telkens zelven opnieuw bet trekken van lijnen u

Schrift beginnen willen, dat se deze onderwijzing van den Heiligen Geest,

die in de ervaring der geloovigen van alle eeuwen ligt, in hm blindheid

voorbijgaan, dat ze alles opnieuw zelf willen doen, en zoo feitelqk alleen

op eigen inzicht willen afgaan, in stede van ook van de ervaring van

voorgeslacht partn te trekken.



nu «Ie regel zelfs op geestelgk en zedelgk terrein, dan volgt In-nut

dei dJeeeMrte regel, meer na in nog sterker sin, doorgaat op dat stoffeujk

gebied, of wilt ge op dal natuurlijke Ierenaterrein, waarop plagen al» de

pokziekte neb voordoen, en waarop doe ook de middelen en voorzorgs-

maatregelen tegen pokziekte thuis hooren. Ongetwijfeld ware het op zich*

zelf sas* pand takhuni anwuunt, <i.u Qua1

.1. Baars r.<iit>tr.-.k- •»>

ingelicht had over den aard van dese vrees: kte, en evenzoo over

de probate middelen om haar te genezen of te voorkomen. Wat pokziekte

ia weet God alleen in de volkomenheid. God kent volledig en absoluut

haar oorzaak, haar werkingen en haar gev< n zoo ook weet God

met volstrek menheid, welke middelen in de schepping aanwezig

zyn, om haar in haar kiem te voorkomen, en zoo ook, welke middelen, als

se uitbreekt haar stuiten kunnen. Begrijpelijk is het dan ook, dat soms

de gedachte hij ons onkm ! indien dan God dit alles weet, en

/iet ons Ujden aan, waarom houdt God •!*• Heere dan al die kenniase

voor Zichzelven, en waarom deelt Hij ze dan niet terstond en regelrecht

aan de bjdende mensrhheid mede." Breng het slechts op andere ziekten

over, en ge gevoelt aanstonds de dringende klem van die vraag der ver*

m de schepping aan was de kinaboom er, en van de schepping

aan bezat de kina deselfde kracht ter genezing van de koorts die ze uu

heef vist God, want Hij schiep dien boom, en legde zelf met eigen

hand in de kina dese antifebriele kracht En toch heeft God de Heere

eeuwen lang den mensen met koorts bezocht en bitter onder die koortsen

laten tijden, mmdar hem te zeggen waar het geneesmiddel school. God

beeft hei den mensen niet willen zeggen, maar gewild dat dé mensch hei

zelf :<*u SSMlSM

Van zoo menige operatie, die eertijds plaats greep, geldt hetzelfde. God

wist hoe bg operatie vergiftiging en dood kon volgen, als geen maatregelen

werden genomen, om bet indringen van allerlei verkeerde stof tut lucht

en omgeving in het ontbloote vleesch af te anoden. God wist dat die ver-

giftiging en die dood bei gevolg was van die verkeerde stoffen. God zag

dut Psrmusrds isoÉVo, ui ii bmumé suf, /•• uM Vaut utut Oud m Iuj.

mensch niet van meet af ngeweeën, maar te hem tuien Boeken; et>

weet de mensch hei, en opereert men onder antiseptische voorzorgsmaat-

regelen, met het Mn gevolg dut vergiftiging en dood uitheft. Maar vergeet

niet, dat eeuwenlang daisenden uu duisenden bij zulke operaüén door die

.ing gestorven zij' .••zien heeft, wetende, dut bei kon

.en worden; en dat God toch die allen heeft laten sterven, willende

de mensch te zijner tijd door eigen souken uu tasten er achter sou

komen. Nu onlangs beeft een rijk man in Kngeiand vjjf millioen gulden

gegeven, om onderzoek van dien aard te be »oidsfUn, uu men mug noch
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dan weg insloeg, dien God wil dei we volgen zullen. Wei men medische

weteneenap, of ten deele hygiënische onderzoeking noemt, is niets dei>

onderzoeken, probeeren en beproeven, en niet genoeg dankbaar kunnen

we dezen onderzoekers zgn, die ons aldoor vooruitiielpen. Tegenspraak is

hier zelfs afgesneden Dei er doeltreffende middelen tegen allerlei ujden

bestaan, kan niemand meer betwisten. Dat God dit geweien beeft, zal

"H-^ ontkennen, Dat God ze ons desniettemin toch niet rechtstreeks

geopenbaard beeft, staat vast En er bujft alzoo geen andere mogelijkheid

over, dan dat God wil, dat wg ze zelven vinden door ze te zoeken, er

achter komen door ze te beproeven, en «door probeeren leerend," alzoo

door ervaring wgser worden.

Op de vraag waarom God dezen weg verordend beeft en ons omtrent

alle deze dingen des natuurlijken levens geen rechtstreeksche openbaring

schonk, kunnen we thans niet dieper ingaan. Voor hei onderhavig onder-

werp is bet genoeg, zoo de regel, dat ge alleen door te zoeken vi

door te onderzoeken wgzer wordt, en door te ervaren en te probeeren

loert, u maar diep als door God gestelde regel in de ziel worde gept

en ge voorgoed sis dwaling de meening aflegt, dat aldus de middelen op te

sporen, tegen Gods wil zou ingaan. Schoon en aangrypend wordt dit zoeken,

onderzoeken en naspenren van den mensen op stoffebjk en natuurlijk

gebied ons door Job geieekend (hfdst. 88: 1— 14). .Het goud en

zoo zegt hg, .heeft God verborgen in den grond en in hei stroombed

rivieren, maar de mensen weet er achter te komen en smelt ze op. Alles

speurt de mensen na. Hei einde dat God gesteld beeft voor de duisternis

en al bet uiterste onderzoekt hij. bet edelgesteente dat in donkerheid

en dat schuilt in de diepte der sarde en in de schaduwe dos doods. Een

beek of een bergstroom woei de mensen te verleggen door 1

van de zgwanden der bedding. Uit de harde aarde weet hg koren en mt

dat koren zich brood te bereiden. Wat geen adelaar bespied heeft» beel-

den mensen. Hij doorzoekt paden en gangen waar geen leeuw of roof

komen kon. Hg graaft in berg en mgn, en brengt de rgkste schatten mt

de aarde voort Niets weerstaat zgn onderzoeking." Wordt dit uu in

Heilige Schrift afgekeurd? Integendeel. Xiod zelf heeft, boven leeuw en

adelaar, de heerschappij over boel de natuur in de hand van den mensen

gesteld, en wat afgekeurd wordt is alleen, dat de verwaten en vorm*

mensrh, door deze onderzoekingen hoogmoedig geworden, niet Gods wge

bestel in dat alles eert, maar zich inbeeldt dat hij dit alles dankt aan

eigen wgsheid. Ook ten opzichte van ziekte en pestilentie mogen we dus

niet stilzitten, maar het is Gods wil en weg, dat de mensen zal naspeu

of er in de natuur door God zelf geen krachten en middelen besloten

om zulke ziekten te stuiten en deze pestflentien te voorkomen. Wie •

slaagt zulk een middel te ontdekken, verheerlijkt alzoo den Schepper
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rgen kracht mt Gods euhopping aan bat licht. Eb

oasen of keeren mag, bewgst aan daad van liefde

ff k'.sluilit.-H

En Ifixlt men nu aan, en zegt man: .Alles wel, maar het feit staat

vast, dat |»okineiiting kinderen naar het graf hielp, en deskundigen

beweren, dat ie, ook zonder zoo ploteelingen dood te veroorzaken, niet

aaldan kwade ziekten van anderen heeft overgeplant en het ingeente

/yn kracht heeft gebroken", dan is ons antwoord ook haafap

gereed. 1 orrtrst dat ons blad geen medisch blad is. en tp

zichzelf gaan medisch advies voor of tegen de Koepokinenting wil <>f mag

rangen. Het eenige wat op den weg van ons blad ligt is, uit de

ige Schrift aan te toonen, hoe wij als goede Christenen ons tegenover

raagatnk te stellen hebben, en dan luidt dl regel: .Beproef

alle dingen en behoud net goede. Zoek en gij zult vinden. Leer door pro-

beeren. Ga na wat al dan niet doeltreffend is. Kies uit het doeltreffende

beate. En verheerlijk in al wat ge vondt, en wat doel treft, uw
pper en uw God. DU is de weg, zelfs m het geestelijke, en alzoo te

eerder en te sterker nog in het stoffelijke en natuurlijke leven.**

Ten tweede: Zulk beproeven kan zeer zeker menschenlevens kosten,

maar dit ia geen feit dat op zichzelf den regel omver werpt Niemand zal

sisten, dat het Gods wil is dat de zeeën bevaren worden, en toet

tal van menschenlevens heeft bet niet gekost, eer men dat bevaren van

de zeeën geleerd heeft Het bouwen van huizen is plichtmatig, en toch

wat menschenlevens heeft het niet gekost, eer men de kunst verstond, om

de itrilagw voor den bouw behoorUjk in te richten. We moeten paarden

en runderen gebruiken, en toch hoeveel meenschenlevens heeft het leeren

omgaan met paarden, en net leeren gebruiken van het hoornvee niet ge-

kost Nog kunt gij ze hy bonderden tellen die telken jare, enkel in ons

kleine werelddeel, door paard of rund het leven verliezen. Kr hinkt alzoo

telök, dat Goda bestel voor den mensch by het leeren kennen van de

natuur, en by' haar gebruik bet verlies van menschenlevens niet volstrekt

t grond hebt ge dan, om aan te namen, dat alleen bg de

onderzoeking van wat het fïMmaffheltfk lichaam van plagen en ziekten be-

ien kan, steeds behoud van *a menaehen laven u sou gewaarborgd

zyn? Noem dit nu hard, bet zy zoo, maar arken dat het zoo ie. Alle

macht die gy thans over da natuur uitoefent alle gemak daa levens, alle

van da natuurlgke dingen, waarin gy u thana verheugt is var*

kregen door onderzoekingen en proefnemingen, die in vroeger eeuwen tal

van menschenlevens gekost hebben, en die in den regel, zoo by den land-

bouw als in de mbricken, zoo bg de scheepvaart als bg den handel, nog
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«leeds bet offer ren veel menscbenlevens vorder*

steeds op gemakkelijke wgg door een lucifer Hebt Ie kunnen on

Goed, maar vergeet niet wat tnenscbenJerens enkel de luetferf

wegsleept

En ten derde, volgt uit het gezegde, dat het niets onnatuurlijks is, soo

ook bet uitvinden van een middel om ziekten en |iiajt ilsullen te statten,

t.- psiMSJsn ai j< roseksjMB, om tp bol ofloi wm osmNsommojm i« aten

komt, en dat dos evenzoo de Koepokinenting op zichzelve nog volst

niet geoordeeld is, omdat ie na en dsn den dood veroor iaskl* of andere

ziekten overbracht, doch er volgt dsn ook tevens mt l' Dat de verdere

onderzoeking niet mag rusten, om er achter te komen, of soms andere

minder gevaarlijke middelen ons hetzelfde doel kunnen doen bereiken, l

reinheid en afzondering. Denk slechts san de wetten op de melaatsfhhcid

2*. Dat de onderzoeking steeds moet worden voortgezet om mt la maken,

Ie inenting werkelyk doel treft, en of de statistieke gevolgtrekkingen

juist zyn. 8*. Dat steeds het onderzoek moet voortgaan, of de sfhadoJjjko

gevolgen door betere behandeling en voorzichtiger aanwending van de

inenting niet te voorkomen rijn. 4°. Dat ieder hier voor nrhzelf, en de

vader voor zijn kind heeft te beslissen, zoodat niemand ons hier tegen

onzen wil dwingen mag. En 5* dat wie dit middel, of welk ander middel

sou willen aanwenden, zonder inroeping van den zegen Gods, en zonder

treft het doel, God voor te danken, geen aanspraak op dan naam van

vroom mag maken. Veeleer handelde hij dan in deze zaak g^i—fcalWi

goddeloos, d. i. buiten God om. Wat nooit mag.

Onze conclusie is derhalve: hier zoomin als bij eenig ander rai«i

waarvan beweerd wordt, dat het ziekte of pestilentie kan genezen, atn

of voorkomen, staat uw religie aan de aanwending ervan in dan weg. Ook

van dit middel geldt bet, dat alleen de vraag beslist of bet doel treft

En voort* is een ieder verplicht en gehouden, bgaldien bet dit doet.

met alle voorzichtigheid san te wenden, en soo het dit niet doet, het te

\ «Twi-rjM-n
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De poging door ons aangewend, om niet enkel over voorzorgsmaatregelen

iet gemeen, maar ook in het bijzonder over de Koepokinenting (altoos

mei uitsluiting van de medische zijde dezer quaesüe) het vereischte li.ht

te verspreiden, wordt thans gevolgd door soortgelijke poging in zake het

Reeds op zichzelf is dit eisch des tgds. Zoo dikwgls een nieuw opge-

komen factor ui h.t leven na korten tijd zoo snelle uitbreiding erlangt en

k een macht begint te vertegenwoordigen, is het eisch, dat ook de

vraag aan de orde kome, tot wat uitkomst toetsing van dat nieuwe ver-

srhpnsel san de Christelgke zedenleer leidt Maar ten opzichte ma In t

/ekeringswezen is dit te meer noodig, omdat zich in onze Christelgke

kringen ten opzichte van de verzekering al spoedig tweeërlei inzicht heeft

geopenbaard. De één dweepte er mee, de ander keurde se af als zondig.

uu mag niet. De indruk mag niet gevestigd blgven, alsof de beslissing

in zoo gewichtige aangelegenheden afhing van wat A of B er voor af

tegen gevoelde. De regel des levens mag niet rusten op eigen goedvinden

of meening van anderen. Niet onze nabuur is onze koning. Koning over

ons hart en leven is God de Heere. Hg alleen en niemand onzer. En
daarom hebt ge, evenals bij alle ding, zoo ook bg het Verzekeringswezen

uzelven niet anders af te vragen dan dit ééne: Gebiedt of verbiedt God
dat ik er aan deel al nemen? Of ook : Laat God het, zonder stellig gebod,

nochtans zoo vrij en toe, dat van oogluiking noch sonde sprake kan zijn,

maar alleen van een hulpmiddel dat Hg zelf te onzer beschikking stelt?

Igk men ziet, stellen we het geschil terstond zoo ernstig mogelijk.

is er ons niet om te doen, om de verzekering vrg te pleiten, of om
de etfilïmg te verdedigen, dat de verzekering, scherp bezien, er wel beter

niet ware, maar dat se toch niet zóó w, of ze kan er desnoods even meé
door. We zetten ons niet ter bespreking van dit onderwerp, om de misning

ingang te doen vinden, dat bet wel, boog ernstig genomen, beter ware

zoo men van alle verzekering afzag, maar dat het om onzer zwakbeidwille,

een zoo kleine sonde is, dat de oonscitetie er desnoods overheen mag

evenmin leggen we, dat in een wi—nljfk Christelgke maat

snhsppg van verzekering nooit sprake sou mogen zijn, maar dat we, nu

> ristebjke wereM zich eenmaal schoeit op deze leest, kwaJgk anders



Mfl »«».T

doen -t-uwfy dan huilen met de wolven. Integendeel, al zulk geerhipper op

zedelyk gebied verfoeien we. Er moeten rechte paden voor onsen voet ge*

trekkas word n Dit n ahfti pnésa smotsn hei GodóV hjk. s|M„, r resjsa Ku alk

onser moet, by alle geschil van dien aard, ten slotte tot ruik een conclusie

komen, dat hy zonder ssrteltng of weifeling, met vasten tred kan voortgaan.

Komen we in eenige zaak tot de conclusie, dat zulk een nieuw ver-

schijnsel slecht, dat bet sonde voor God is, dan mogen we er op geenerlei

w$s part noch deel aan hebben ; dan moet de predikatie en de catechisatie

er ernstig tegen waarschuwen; en dan voegt het ons broeders of zustere

die er zich door verlokken lieten, te bestraffen in den naam das Hoeren.

I* het daarentegen de slotsom van ons onderzoek, dat we vr

uitgaan, zoo we aan de venekering deel nemen, ja, dat in tal van voor-

komende gevallen zulk deelnemen aan de verzekering een plicht is ons

Gods wege opgelegd, dan moeten we ook den moed hebben hiervoor uit

te komen. I fee* slinkt* maar voor aller oog doen, en de broeders of

snaters die er nog verkeerd in staan, niet als school in hun verzet een

hoogere vroomheid, ontzien, maar bun met ernst en teederheid de zaak

uitleggen. Niet hij moet heel en gij half vroom zyn. De volle kroon dar

vroomheid moet ons allen sieren. Niet hy moet nauw van conscientie zyn,

en gy de deur van uw conscientie op een kier hebben staan, maar otter

consciéntie moet streng en scherp aangetrokken zyn; en als er slapheid

insluipt, moeten we over en wéér elkanders conscientie terdege opscherpen.

w.- wesjsrea rosefcakftelgi .1. paajtti in ba Beamen, alsof san Bewoon, aai

iiair Christen, een vrome van het ulgemeene soort, desnoods wel san

de verzekering mee kon doen, maar alsof iemand die heel vroom

er toch liever af moest blijven. Dat 1. -uit tut een booger en lager zeden*

assssjei in Gods Woord steun vindt Gods gebod alleen stelt den

regel des levens, en dat gebod geldt voor allen. Bovendien dit zich styven

in zyn eigen vroomheid, dit omloopen met een boog-vrome gestalte. <ht

als extra-ordinair vroom te boek willen staan, heeft maar al te dikwijl*

den zeer ongeestelijken bysmaak van zelfverhoovaardiging, en van een

roepen: „Ik ben heiliger dan gy, ga van mij aÜ iardien God zyn

genade alleen aan den nederige geeft, moeten we in den drang der liefde

het elkander telkens op het hart drukken, dat we toch van soft jagen

naar in het oog loopende owmrwoormkmd ons stiptelyk zuilen onthouden.

Toch gevoelen we zeer wel, dat bet Verzekeringswezen in zyn opkomen

veel eenvoudige kinderen Gods tegen de borst moest stuiten

het lezen van wat we daar zooeven over verdoolde vroomheid schn

sla overtuigd Assurantieman, by richzelven dacht: .Zoo hel

ook altoos gezegd", — die steke thans de hand in den boezem, en be-
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wel zooveel bedaeht is geweest op het verzekeren van zijn huis en

meubelen, als op het verkrijgen van de vereekerdheid dee geloofs.

de geschriften onzer vaderen wordt telkens en telkens wéér van

de vêrmkm ing, en het verwekerd eijn gehandeld, maar dan slaan deze

rden altoos, niet op wat mü thans noemt „levensverzekering", maar
op de .verzekering ten eeuwigen leven". Vastheid, zekerheid wilden ook

Gereformeerde vaderen vanouds. H-t her en derwaarts geslingerd

len, was hun tegen. De eindelooze slingering bestraften ze fÉU in

noaan en Arminiaan, Edoch dan pasten ze die zekerh» i-l. •!>• verzekering,

vastheid des levens allereerst op hun hart op >>• t Ineen BOHsef

op hun lot voor eeuwig en op hun verhoinlmi: t..t d. t Hoogste Wezen
als ge met dien maatstaf in de hand, ons tegenwoordig geslacht

beoordeelt, zeg zelf, moet dan niet telkens geklaagd, dat de verzekering,

zekerheid, de vasthield die men thans zoekt, /i.h aso Mjna uitsluitend

op huis en meubelen, en op het overblijven van vrouw en Mildsteu riekt,

en dat de vraat. i»e verzekerd van u\% mtv.-rki./ing ten eeuwigen

leven?" telkens en telkens door veel, o, anders zoo lieve Christenen, met
een onzeker hoofdschudden beantwoord wordt? Ze hopen het, ze durven

het soms van de liefde Gods vertrouwen, maar verzekerd van hun bsfl,

een, dat zijn ze nog niet. hut waren /•• ttea jaren geleden niet, dat

zyn ze nog niet dat zullen ze over twintig jaren nog niet zyn, en nog in

hun sterven zullen ze wel bidden, en zuchten, maar vreemd bhjven aan

bet apostolisch bely«l. <.. \\ »j weien dat we overgegaan wijn uit den dood

• M hrt ler**,i

der deze tegenstelling nu dient hei -Iwenen met stoffelyke verzekering

zeer stellig te worden sJgeki-unl. Wk aoMkhen. zou als er brand kwam,

«*n zyn inbositl «;is m»t recMksrd, maar er vrij mei mmm Isept, h M
niet aantrekt, dat, als er morgen doodelyke krankh. l /ijn huis

reekt, zyn kinderen niet vertekent /yn tegen de schade van eeuwige

ioeroenis, en dus geen verzekering ten eeuwigen leven hebben.

mag niet zeggen dat hg zelf goed voor God staat Veeleer blijkt hij dan

meer aan den Mammon te hangen dan m is kras, en toch i

•nt wik k.lde Christenen van hun voor*

name hoogte neerzien op veel Christenen in lager kringen, die voor de

verzekering tegen brandschade nog aantelen, maar niet rusten eer se de

geloottverzekeriug ten eeuwigen leven nebben gevonden, dan mogen deus

Ie Christenen zich afvragen, of die anderen hen niet voor

len gaan in ik der hemelen. Wy althans weneehen in ons

•Ie eerste plaats de eere Gods bedoelt, en slechts in de tweede

plaats zich inlaat met maatschappeujke vraagstukken, geen woord over
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ie verzekeren van zjjn uitverkiezing by God ook maar van verre afbreuk

aoa doen. Mocht bei daarom zgn, dat vencekehnga-maatachappöei

organen der pers, na hetfeeu we over hei Verzekeringswezen zeggen

gaan, iet* willen overnemen, dan verzoeken we hun nadrukkelijk

duidelgk by te zetten, dat de Heraut, na eerat geweien te hebben op

«Lu koofem axtafc, «lat mi kgez^l rink renstal kei eewntfen leven,

daarna zich over de «levensverzekerim: m <lit aardache aanzyn, aldus uitliet.

nu de bedenkingen aangaat die tegen bet Verzekeringswezen bg

velen gerezen zyn. zoo herleiden we deze tot drie. Ten eerste zag men
er een poging in om zich als mensen te wapenen tegen de bezoekingen

die God over hem brengen wilde. Ten tweede achtte men, dat hei geloonv

leven schade moest üjden, sis van lieverlede sile angstig gevoel uit het

laven werd irs^psmesn, si MardotJ hal teitmmeii op Qedi Menens
afname. En ten derde oordeelde men, dat hei Verzekeringswezen een

lokaas uithing, dat tot zwendelarg, afzetterq, brandstichting en moord

aanleiding gaf.

Bezien we dan elk dezer drie bedenkingen meer van nabq, om daarna

op de zaak zelve te komen.

En dan zjj aanstonds gulweg erkend, dat de eerste bedenking allerminst

uit ii lii.ht ia gegrepen. Men verwees hierbg veelal naar wat van Kaïn

geschreven staat in Gei ruuneujk dat hij, naar het land van N

ten oosten van Eden, p /ijmie, daar vóór alle dingen .een stad

bouwde." Bg deze woorden van den tekst hadden onze

namelgk aangeteekend, dat Kaïn dat deed .os* ustissssrd te sfn, uit

vreeze zgner consciêntie, en dat daarentegen de vrome patriarchen

tenten of hutten woonden." Nu is men er sUerminst van af met halflachend

en meéhjdend op dese ksntteekening neer te zien. Ze is kort, te kort, en

daardoor onhoudbaar. Ging toch hetgeen nu aangeteekend ia, als vaste

regel door, dan zou sf uit volgen, dat al wie een stad stichtte of in een

stad woonde, althans in een bevestigde stad, hiermee zondigde, en dat al

wie den Heere vreest, buiten behoort te wonen. Ja. in strengen

zelfs het wonen in een steenen huis afkeuring verdiende, en dat alleen

de Bedoeïenen die in tenten omtrekken, of de Settlers in Am»

bouten huizen of hutten bewonen, ten deze vry uitgaan. Doch zoo ia

natuurlijk niet bedoeld. Toen de Bybeloverzetters deze ksntteekening neer-

schreven, zaten ze zelven in de veste van Leiden, die in de 17*» eeuw

nog met muren en wallen, met poorten en grachten verzekerd wss tegen

overval. En ook, ze zaten onder het neerschreven van dese) kantteekening

niet in een tent of hut, maar wel terderge in een huis van steen, wel en

deugdelgk tegen regen en wind verzekerd. Maar dit alles neemt uut weg,
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tegenstanders der versekering volstrekt zoo dwaaa niet deden, toen se

deze opmerking tegen bet dryven van de verzekering tepaa brachten. Door

geheel een reeks toch van zeer kundige hoogleeraren onder de uitleggers

van Genesis, is niet alleen in oude tgden, maar ook nog in de tweede helft

van deze eeuw opgemerkt, dat de mededeeling omtrent de stad, die Kaïn

vde, wel terdege te beteekenen heeft en aanduidt, hoe in dezen eersten

stedenbouw zich de wereldsche richting van da Kalnietische levensop*

ing uitte, en hoe in hetgeen van Uuneeh, luhal en Tubal-Kaln

gameid, diezelffle gedacht! WUidl uitij.w.rkt Ha Mg staat h.t vast. .I.it

iiitpuilingen der ongerechtigh«i<i li«t meest opkomen in de groote

sleden, en dat met name de machtige wereldsteden, zoosls Londen en

•v IWIijn en Weenen, New*Y«.rk sn Chicago de wezenlijke broeinesten

zjjn van allerlei zonde en ongerechtighei<i Niemand moet zeggen, dat op

het platteland alles heilig is. Ook op de pachthoeve wordt heel wat ge-

zondigd. Boerenkermissen zijn vaak uitgietingen van ongebonden h il fa de

dorpsdeernen die in de steden kom. n «li.nen, evenals de miliciens die van de

dorpen naar de steden in garnizoen gaan, tonnen vaak maar al te duitlelijk.

hoe de zonde mei uit da stad, maar uit het menscheüjk hart opkomt, en

nenschelijk hart ook op de dorpen van even bedorven natuur is.

Maar al verhelen we dit in het minste niet, toch blijft het een niet te

weerspreken feit, dat er op de dorpen nog altoos sterker gevoel van af-

liankahjkheid van God heerscht ; dat in veel stadskringen het besef boven*

ft, alsof de mensen alles in eigen macht had, en als viel met God i

neer te rekenen, alsook dat ten gevolge hiervan de goddeloosheid en de

ongebondenheid in de groote steden veel verfijnder en vermeteler vorm

aanneemt. < Gevaarlijke automaten der schandehjkheid mogen ook de dorpen

kennen, de school, vooral da hoogeeahool <i«-r assneenjbaid vu ealmnémfk-

heid ia in de groote steden, en niet op het platteland. In het feit dat

n .een atad bouwde" ligt dus wel terdege een pogen, om den ver-

dan weg op te gaan, en zich tegen God te sterken. Gods oordeel

zwervende en dolende op de aarde a$n," en Kam verzet

zich hiertegen en tracht aan dat oordeel te ontkomen door een atad te

niet aan atad als onze steden zgn. Ook niet een vol*

ledig afgewerkte vaating. Maar er ligt dan toch in, dat mj de woningen
ii geslacht by elkander bouwde, en die op de één of andere w^jse

zoo mat uitgravingen of wallen beveiligde, dat hy waande zich alsnu rustig

en verzekerd iu zgn vaste stede te kunnen terugtrekken.

was mt dien hoofde volstrekt nog zoo dwaas niet, dat de tegen*

atrevers van de versakering zich op deze kanttaekening beriepen. Of
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oordeel zelf. ken het ontkend worden, dat de groote hoop zich op allerlei

wgs verzek' -oortgelgke overweging al* Kaïn dreef? Ia net I

volkomen waar, dat wie verzekerd ia tegen brandschade, tegen veldachade.

tegen ongelukken, tegen reieongevallen, tegen echode bij ziekte en

overlijden, en tot zelfs voor zgn begrafenia, maar al ijl*» en i

spoedig in een gemoedsstemming geraakt, «lat hij nu niets me*

heeft, rustig alle komende dingen af kan wachten, en «lat dit gevoel van

gerustheid en verzekerdheid het gebed om Gods genadige hulp en be-

waring op de lippen doet verstommen, ja, tot op zekere hoogte een gevoel

geeft, alsof de mensen nu verder met geen God meer in zijn levci

rekenen had? Lees en herlees eens de geschriften en stukken i ure*

en nieuwsbladen, waarin deze velerlei verzekering wordt aanbevolen, en

lees eens uit al die artikelen en circulaires saam wat • «ds eere

en van de vreese zijns Naams in geschreven staat, en ge zult terstond

zien, hoe verlegen ge staat O, zoo aandoenlijk weten de maatschappijen

die u de levensverzekering aanbevelen, over den naderenden dood te

spreken, en even roerend over het lot van wie als weduwen en weezen

achterbleven. Tot aan onze spoorwegstations pogen se uw weemoed <•;

wekken door schoone platen, die op bet sterven en op wie verlaten arl

Mijven wijzen. Blaar God blijft er buiten, en het is altoos wéér de mensen,

<loor zijn slimmighetd het nMUM heeft gevonden, om zgn lot in eigen

hand te nemen, en zich tegen alle schade te vrijwaren. Ontkend mag

.laar-m i... t üordsn, tel hei v'st^ekerfassswassaj wel lerdegg san .!• vrome

stemming des gemoeds afbreuk heeft gedaan, en dat het in broeden k

een besef heeft doen opkomen, alsof men In ieuw een middel

gevonden, om den mensen meester over zgn eigen lot te maken, en

ook, om dit meesterschap over ons lot aan God te ontnemen.

dingen op deze eerste bedenking dan ook niets af. We geven veeleer

voetstoots toe, dat er vroeger veel gebeds om bewaring werd opgezonden,

dat thans verstomd is. Wat we alleen betwisten is, gelgk we nader wu

aantoonen, dat net constateeron van dit onloochenbare feit voor ons

zaak zou mogep zgn, om de verzekering te verwerpt md kan

kennen, dat het vrije gebruik van de Heilige Schrift aai

geven tot het opkomen van allerlei ketterij, en zelfs tot velerlei zed»

afdwaling. Denk slechts aan de Mormonen. Toch volgt I .-••enszins

dat het vrge gebruik der Heilige Schrift moet worden alge*

nu is bet ook hier zeer wel denkbaar, dat de verzekering het gebed

tragen doet, en een valach zelfvertrouwen in den mensen kweekt

dat hieruit aog in tut minst volgt, dat de verzeker-uu: in .reen

gave Gods kan zgn. maar als een uitvinding van Satan zou zij
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g, die onmiddellijk mei de eerste ssamhangt, kan

korter afgedaan. Ze zegt ons, dat wie verzekerd ia, minder angst voor het

leven kent, en daardoor afleert de Vadenorge van zgn God te foeken.

De venekering treedt, soo bedoelt men, voor God in de plaats. Men gaat

leven en steunen op zgn polis, in plaats van op de belofte zgns Gods. Ze

heelt alxoo tengevolge, niet alleen dat het booze hart de vreeze Gods laat

varen, maar ook in positieven zin, dat het vertrouwen op God, het zoeken

van Gods gunste, bet toeken van de liefde Gods afneemt. Met deze tweede

bedenking nu gaan we slechts ten deele meé. Of spreken we te sterk, zoo

we zeggen, dat wie in de liefde Gods rustte, enkel als hulpmiddel tegen

mogelgk gevaar, in zijn religie puur egoïstisch te werk ging, en dat de

wezenlgke kennis en verzekering van de liefde Gods in hem niet werd ge*

vonden. Wie waarlijk met de liefde van zgn hart in de li.-fd.- van God rust,

zoek <4 niet in de eerste plaats om gewin, noch ook uitsluitend om
afwering van schade. Set is hem 0S1 God SSieSH fel QOOB, en hij kent i.t>

van wat Asaf zong: .Wat zou mijn oog, wat zou mijn hart op aarde nevens

•en lusten?" Kn mi ontkennen we dat een echt kind van God, dat

ilk een zin in Gods Vaderliefde rustte, door in een verzekeringsmaat-

schappij te gaan, ooit die liefde voor zgn God san een kant zou zetten.

i verwerpen we deze tweede bedenking niet geheel. We geven
-M-"----glf toe, dat ook hij den „allerheiligst* m dit gelijk de Heidel-

berger den teer vrome noemt, de bede om hulp in nood altoos één der

factoren van zgn religie hlijft De Psalmen bewijzen dit ..\.r\l«**liglyk

kan niet ontkend, dat ook hij den beste dese bgkomende prikkel iets

van zgn scherpte verliest, als men tegen alle schade verzekerd is. In

vroeger eenwen was, als men den nacht inging, de bede om «bewaring in

den nacht" tegen ramp en ongevallen, veel inniger dan thans. Wst we

ontkennen is alleen maar, dat deswege de venekering zou zgn af te keuren

of te mijden. In vroeger jaren, toen de politie hoogst gebrekkig was, en

men alle nacht gevaar liep, door inbrekers overvallen te worden, was de

bede om bewaring in het nachtelgk uur ongetwgfeld veel inniger. Doch

wie zal daarom zeggen, • u de rgksveldwacht moet worden

a%eechaft?

t is zelfs nog verder mt te breiden. Het angstig gevoel dat in den

nood tot bidden uitdraag was eertijds in elk opzicht veel sterker dan

thans. Men kon niet op reis gaan, of men liep gevaar in handen van

vors te vallen. In de Psalmen hoort ge gedurig den noodkreet over

lgk gevaar. Over dat graven van kuilen op den weg, over dat

spannen van strikken, over dat vallen van de ellendigen in de sterke

pooien van dese straiaroovers. Thans daarentegen reist men veilig haal

een werelddeel rond. In ónze spoorwagens, met hun dwaas afsluiting, moge
men soms op lange reuen nog gevaar loopen door zijn reiscompagnon te
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worden ngnvallen. in Amerika bestaat ook dat gevaar niet meer. '

wagens loopen er in elkaar, en men reist af volkomen veilig. — Vroeger

brandde er 's avonds geen licht op straat, en kon men als hei don

werd, niet ongewapend over straat gaan. Thans heeft hei gas

gevaar weggenomen. Toen alle daken nog van bout waren, en er geen

brandweer was, zat men gedurig in angst, dat boel een dorp of heel een

stand kon afbranden. Thans rent de brandweer in onze steden op hei

eerste schelgeluid voor uw deur. Een reis over zee was, zoolang men geen

kompas bezat, een eindeloos tobben in doodsgevaar. Thans stuurt bet

kompas u veilig. Kortom, heel de rijker ontwikkeling van het leven strekte

steeds om in toenemende mate gevaar af te wenden, het leven veiliger,

bei menschelyk bestaan veel geruster te maken. En al kan nu volst

niet ontkend, dat bet gevaarvolle van hei vroegere leven toentertijd het

gebed vermeerderde, en dat het gevaarloo&e van ons tegenwoordig sanzgn

hei gebed verminderen deed, zal daarom iemand zeggen, dat- kompas,

brandweer, straatverlichting, en zooveel meer, altegader uit den Boose

zgn, en dat we naar den tyd van roof en moord terug moeien, om
angst weer vromer te worden?

LXXIT.

Il»t \ >Ttt>krrinf^swvwtm (vervolg)

Drttft mallrandf I—Ha, «a •rmll tlsoo d* w«t ru
Mans Oal itl

:•• IxMleuking wyst op de velerlei zonden, soms van se*

lijken aard, waartoe de Verzekering verlokt heeft Men verzekerde zgn

huis of zgn inboedel tegen een tamehjk hoog bedrag, en stak daarna met

eigen band er den brand in, om zich met de assurantiepenningei

rijken. Een oud schip werd in zee gezonden, en, als het maar e\

zóó op strand gezet, dat net brak. Personen bg wier sterven een belang-

rijke afbetaling bedongen was, kwamen op gewelddadige wjjze om. Zelfi

de kleine begrafenispenningen oefenden zoo sterke bekoorlijkheid uit. dat

monsters in menscnengedsante soms meerdere personen door vergiftiging

of anderszins om bet leven brachten, om maar die f 26 a / 40 te kunnen

inrassasrwn Bgna niet ééne verzekering is san zulk • rgerhjk en srt

dehjk misbruik ontkomen, en de fatten, waarin <Iit uitkwam, doen el*

van verre die vele andere boose stukken gissen, die slsagden zonder
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spraak te veroorzaken, en daarom nooit voor den rechter kwamen. Juist

daardoor echter *nu de feiten, waarop te wgzen valt, te beter geconsta-

teerd. Ze rijn nauwkeurig onderzocht, op alle manier is hun boosaardig

karakter toegelicht, en op de ov.-rtuigeodtte wgze bewezen Af te dingen

valt er dan ook op dit achriklyk zondenregister niet. Dat deae gevallen

voorkwamen is volkomen waar. En we haasten ons er bij te voegen, dat

hei ons volkomen begrgpelgk is, hoe een wat teedere conscientie, zoo se

spreekt in iemand met lieht prikkelbare verbeelding, op het aanhooren

van het relaas van zulke gevallen, derwgs verontwaardigd wordt, dat

gedachtig aan bet spreekwoord: .Haat ...k den rok, die van het vleesch

bevlekt is** (Judas vs. 21), van geen Verzekering hooren wil.

mag betwijfeld worden, of deze conclusie een juiste is. Bij deze

onncmsie zou men namalgk uitgaan van de algemeene stelling: Een zaak

die nnlfédmg geeft tot of oorzaak wordt van vele gruwel, n <>f misdaden,

is deswege afkeurenswaardig, of zal althans beter door u gemeden worden.

urlyk, ging die algemeene stelling door, dan volgde uw conclusie

onrniddellqk, want de Verzekering heeft dit booze, dat ze tot deze gru-

welen toevalligerwijs bg de Verzekering bijkomen, maar de assurantie doet

er de gedachte van opkomen en lokt ze uit. Maar ligt nu hierin op zich-

zelf reeds genoegzame reden, of althans een vrij n heel de Verse*

ring ais zoodanig te veroordeelen ?

Neem eens hei sparen, en vraag u af, of ge elk sparen van geld, het

opsparen van overdiensten, het opleggen van zeker kapitaal voor geval

van ziekte of den ouden dag. voor afkeurenswaardig houdt. We konden

ook allerlei amh-re dingen in-men. maar kiezen nu juist BSt SjStVM uit.

omdat het sparen aan de assurantie het naast verwant is. Gelgk men
ondtgde spaarde en oppotte, om bg versterf aan zgn weduwe een kapi-

taaltje van een paar duizend gulden achter te laten, zoo neemt men thans

een levensverzekering bg overlgden, ten einde haar bg z$n sterven zulk

een som in kapitaal, of tot aan haar sterven toe een jaarlgksche bjjfrente,

zeg van f :\ m in de week, te doen uitbetalen. We blgven alsoo met op

bet sparen te wjjsen op gelgksoortig terrein. Er moet toch voor onze ach-

terblgvendf betrekkingen gesstfd worden, si wie het r»M iaat d.N,r ssss>

ranlie, zal het dan wel moeten doen door «pare». Maar heeft nu het

gpartm soms niet evenzoo tot schrikkel^ie gruwelen geleid, en tot allerlei

sonde verlokt en geprikkeld? Maar wat houden dan die telkens weer*

keerende berichten van inbraak, roof en moord ten huize van bedaagde,

en verzwakte lieden, van wie men wist dat ze een klein kapitaaltje hadden

opgegaard en opgespaard, anders in, dan dat het snaren van den één den

ander tot roof en moord verleid had ' Bet - zoo, er werd niet npurtiltfk
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gespaard om tot roof en moord te re/lokken; en inzooverre is er zeker

verschil in de verhouding, maar bet Ml I «lijft dan toch, dat hei opsparen

vooral van zoo kleine kapitaaltjea, jaar in jaar uit. m alle landen,

gruwsamen doodslag en tot schandeljjkon roof op eenzame hoeven of zelfa

onder bloedverwanten geleid en verlokt beeft Het wae dat opgespaarde

geld, waarvan men geboord bad, dat de verbeelding tot roof prikkelde, en

om den roof te doen gelukken, tot moord aanzette. En ook afgezien van

dese gruwelen, is het geen feit, dat dese «icht tot sparen, na zich hsiibhiI

van het hart te hebben meester gemaakt, zoo menigeen verleid beeft, om
aan vrouw en kinderen, sein voor de opvoeding bet noodige te onthouden,

aan het geld als geld te gaan hechten, en alle edeler aandrift van het

hart te smoren? Ja, zyn er m> t tal van gevallen bekend, waarin verre

bloedverwanten hun krenken opzetteujk slecht verzorgd en san gevaren

hebben blootgesteld, om hun spoedig verscheiden van dese aarde te be-

vorderen, en alzoo den buit des doods meester te worden

Kan van het erfrecht niet hetzelfde worden gezegd, en wel bezien, geheel

betselfde van alle ding waardoor aan den eenen mensen een Mammons-

zegeo bg bet sterven, of bg gewelddadig vermoorden van den anderen

mensen kan toekomen? En durft ge nu ook daaruit de conclusie trekken,

dat dus alle sparen, alle erven, alle legaat en wat dies meer zg, uit den

Booze, en daarom afkeurenswaardig is? En indien niet, voelt ge dan i

dat uw conclusie niet kam doorgaan, als zou het Verzekeringswezen reeds

daarom zyn af te keuren, omdat bet zoo vaak prikkelt tot allerlei sonde

voor God en gruwel onder menseben? Sterker nog, als men eens een

ttstistiek opmaakte van de inbraken en moorden, waartoe de weten»

dat er opgespaard geld te vinden was, geleid heeft, vergeleek met

moorden, waartoe het Verzekeringswezen verlokt heeft, zou het dan

sjsj ssfli kmssea bijkan iai kei ssrvsQgen ras bet (elf-sparen -l.n.r h«-t

gaan in een Verzekering het aantal moorden zeer aanmerkelijk had doen

afnemen Wij althans zonden geen oogenblik aarzelen, die laatste vraag

neme. Immers tegenover tien die vroeger zelf spaarden staan er thans

honderd en meer die een verzekeringspolis namen. Men zou zich dus

moeten afvragen, hoeveel percent moorden er vroeger op de gevallen van

bssjssj fSjssfcsjsjssjsj •" bosjftjsj pt si thans op bst aantal rersekardsi

Ook hier ziet men dus weer, dat aangaat, zulke ingewikkelde

vraagstukken naar den indruk van het oogenblik te willen uitwg/

bier heeft men, naast bet gebruik, te doen met misbruik. Het springt i

in het oog, dat al zulke gevallen als waartoe het Verzekeringswezen geleid

heeft, er niet door bedoeld worden, en niet uit zgn wettig gebruik, maar

uitsluitend uit misbruik van de Verzekering voortvloeien. Het is niet

zekering als zoodanig, die dat kwaad uitwerkte, maar I
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hart, het w de verslaafdheid aan Mammon, die, gelgk elk ander ding, 100

ook bet Verzekeringswezen er op aanziet, of b« i oen instrument

loode kan verkeerd worden. Bet huwehjk is heilig en goed, en toch

wie zal ontkennen, dat de zonde die Mammon in bet hart kweekt, keer

keer verlokt heelt, om het huwelijk te misbruiken als middel, om Mi
kapitaal meester te worden, en nadat <lit .loei bereikt was, de oorsp

kehjke bezitster van dit kapitaal doe* verkwisting van haar goed te oe*

moven, of zelfs van de zjjde der vrouw, om den man, vooral een man van

onder leeftijd, om koud te helpen, ten einde, i bezit straks

een tweede huwelijk aan te gaan, en dan aan dartele weelde toe te geven

ten pryze van het aldus door huwelgksontheiliging en moord verkregen,

iever, geroofd geld

• t aanraii'lt. mixhruikt. na iu zonde omzet,

vooral niet waar geld m hel spel is. Weduwen afzetten, weezen berooven,

fondsen vnrdonkerenMnen, /.elfs kenau ren hm goed bnrooren, testa-

menten vervalsehen. door bedreiging voordeel bij het testament bedtngns,

afdreigen door laster, en wat niet al meer vormen saam de breede ujst van

wandaden, waartoe „sonde -4- geld" den on -n raensrh verlokt en ge-

prikkeld be*4 at schandelijk bedrog geeft niet dag aan dag de bat

en zelfs de beurs aanleiding? Is ergens ooit scheepvaart opgekomen, dat

aiet de zeeroover als vanzelf opdook ' Kortom, is er eenige handeling onder

menerhen denkbaar, waarbij geld in het spel kwam. of ook geld in iemands

bent was, dat dat geld sint, alle eeuwen door, en onder alle volk tot laag

bedrog, tot afzettery. tot slim en sluw afhandig maken, of tot geweldda-

digen roof en moord geleid heeft? Mammon is voor het zondig hart steeds

een booze demon gebleken, en er is geen macht op aarde, die meer dan

Mammon, tot gemeenheid, laagheid, en allen gruwel beeft aangezet De

schuldige is dan niet bet spore», noch het erfrecht, noch de handel, noch

de eenre, noch de scheepvaart, maar het hart des menschen, naar luid van

Jeans' eigen wo> hart des menschen komen voort booze raad-

slagen. Maar is dit zoo, dan gaat bet ook niet aan, op dezen algemeen

geldenden regel voor de Assurantie een uitzondering te maken, en moet

ook hier worden geoordeeld, dat bg de gruwelen, waarop men wees, niet

de Assurantie m Verzekeringswezen als zoodanig, maar bet

zondig hart en de Mammondienst als de schuldige ie te brandmerken.

Is bet nu hiermede reeds uitgemaakt, dat derhalve bet Verzekerings-

wezen vrij uitgaat en is goed te keuren? Volstrekt niet Daartoe moet

alxnog tneeillei onderrorhl Ten tnsssl "f bst Yer/.-kenmr»" «•/• n op

/elf naar de beginselen der lleibge Schrift een geoorloofd middel

En ten ander of tegen bet kwade waartoe bet verlokte, zoodanig goed
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«•verstaat, dat bet goede bet kwade in waardij te boren gaat. Van deae

twee ponten ie bet laatete bet kortst afgedaan. De voordeden tocb voor

onae menaebenjke saamleving van bet Verzekertngsweaen xyn aóó onme-

telijk, dat het kwade waartoe de Assurantie verlokte, er nauwelijks, wat

bet aantal gevallen betreft, tegenover in aanmerking kont Hen moet i

eens hooren, wat moeite bet kost, om in geval van brand zooder

de ongelukkige slachtoffers die op eenmaal heel hun inboedel en heel den

voorraad van hun bedrijf kwgt raakten, er weer bovenop te helpen. Wie

telt de velen, die er eertijds voorgoed door tot den bedelstaf werden ge-

bracht? En toch ia assurantie tegen brandschade nog op verre n.-i

meest zegenrijke. Veel grooter is de zegen, die aan onze menschenjke

aaamleving toekomt van de verzekeringen voor geval van ziekte, onge-

vallen, ouderdom en overhjden. De ellende, vroeger algemeen, en nu nog

in tal van gevallen geleden, als langdurige ziekte den broodwinner aan

het bed kluisterde, of een val of ongeluk hem voortaan onbekwaam voor

jqjn werk maakte, of ook als de oude dag z$n werkkracht brak en

nietigde, en nu sein nog als onze weduwen en weezen hulpeloos acl

bleven, ia zoo onmetelijk groot en onafzienbaar, heeft derwijze bg het

opkomend geslacht het pauperisme gevoed, verleid tot allerlei zedeloosheid,

en heele geslachten zedelijk doen zinken, dat men niet hoog genoeg de

uitnemendheid kan aanslaan van een uitvinding, waardoor nu reeds op

beduidende wijze, een dam tegen den broeden stroom van ongerechtigheid

en ellende werd opgeworpen, en nog veel broeder bjj toenemende
breiding van hei stelsel, staat opgeworpen te worden.

Men roept van alle zijden om pensionneering van den ouden werkn

en ook onzerzijds werd hierop daarom steeds met zulk een klem aange-

drongen, omdat de redding van de lagere klasse uit de doodeujke om-

arming van het zoo door en door zedeloos Pauperisme, op geen andere

wQze te verkrqgen ia. Pauperisme doet den mensen ontaarden, zet

zonde in het hart op allerlei wyze aan, en leidt in zqn gevolgen tot allerlei

ontucht, roof en moord, op veel broeder schaal dan het Verzekeringswezen

dat ooit gedaan beeft. Men moet len schijn as mis-

leiden. Men moet niet aan den oenen kant breed de gruwelen u

waartoe de Assurantie verlokt, om van den anderen kant zyn

sluiten voor de veel broeder reeks van gruwelen, die door het Pauperisme

in al zijn schrikkelijke vormen wonl»-ii uitgelokt, maar men moet de balans

naar waarheid en gerechtigheid opmaken. En als men dat doet, en

op de eene ujst plaatst het volledig aantal misdaden, waartoe bet \

zekeringswezen geprikkeld en verlokt heeft, en op de andere ujst

schandelgkneden en gruwelen, waarin het Pauperisme gebeele geslarl

deed verzinken, dan zal men bevinden, dat het kwade boek van

a— ü.u.t:.' ti.-n i.u.i/ii'i. ii ml gnsdi Batten benei één snkek bladzgdt



«kal kwade posten te leien geeft, terwjp bet Pauperisme, dat uit niet-

verzekering voortvloeit, bjjna geen activa heeft aan te wQsen, en dat

daarentegen vellen vol ellendige posten tegen aeer enkele goede posten

overstaan. Ge moogt dos niet eenzgdig op die enkele met zwarte kool

geteekende posten van bet Assurantiewezen blijven turen, maar hebt

uzelven ook wel terdege ai te vragen, hoeveel goeds en boeveel uitne-

mende er tegenover staat. En niet minder boevelen met nog veel zwarter

kool geteekende posten er op bet schuldboek van onze menscheujke saam-

»g staan bgaldien de maatschappij zonder het pNatyl van het

Aesurantiewezen voorttobt

Intusscnen. dit geven we voetstoots toe, het doel heiligt de middelen

en al ware de uitkomst van het Aasurantiewezen nóg zoo verblindend

schoon, zoo het middel in rinhnrif slecht, van God verboden en dus onge-

zien, zou het ons verboden zijn, er gebruik van te

maken. We komen daarom thans eerst tot de hoofdvraag, of namelijk het

Verzekeringswezen, als zoodanig, een goed of een kwaad middel il

mi ia bet Verzekeringswezen te omschrjjven als een uitvinding, waardoor

de geldelijke sattMM êU fsu §tmmnêtkafftÊ0k keen ftee¥téj4 stal langer

omgeslagen Want wel weten we zeer goed, dat deze definitie eerst dan

geheel juist sou zqn. indien allen er aan deelnamen, en ook verliezen we
niet uit bet oog, dat er schaden zjjn die wél allen treffen, en alleen daarin

verschillen, dat ze den één sneller of sterker treffen dan den ander, maar

Ie bespreking van het Assurantiewezen als zoodanig nemen we het m
met op/ ii meest algemeenen en volledigen vorm, om het wezen

der Verzekering én toe te lichten én te toetsen aan de luigiiieolnn van

l Woord Hij zulk een onderzoek toch is bet niet wel doenhjk. op alle

viT«i«-iiiii#'ii«ii- totmen, «naris bat Aawnawtnpesei eptosait, tsfsa|l bal

oog te vestigen. Men moet zkh dus afvragen, wat is de eigcnlyke bsweeg
kracht, de eigenlgke strekking van bet Verzekeringswezen in het gemeen

genomen, en eerst daarna kan er sprake van zyn, om in varband met »lit

Igemesn beginaal ook op de gewaagde vormen van zgn verschoning de

te vestigen. En zoo nu gerakend, bbjven we bg de

Ons leven wordt op allerlei w$se met schade bedreigd; schade die hst

gevolg in van brand, van diefstal, van watervloed, van hagelslag, van ziekte,

van angevallen van onderden, ren osnritydni ••" aMenjsj net Dm iomm
De ééne maal wel, de andere maal niet Wel dan één,

den ander. Dan één vroeger, den ander kaar. Den één onder zeer

PQnlgke omstandigheden, den ander onder minder pgnujke. 1 .« i.t alles
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wordt een ongelgkheid geboren. Een grootere schede voor den één den

oor den ander. En nu treedt het Verzekeringswezen op, om die totale

eohnde aldus te verdeden, dat se over allen, en voor alle tgden, als bet

ware geleidelijk over alle leden der maatschappij wordt omgeslagen

al is dit groote doel op verre na nog niet bereikt, soodat voorshands

omslaan van schade nog slechts voor een betrekkelijk klein deel der

meneohheid plaat* grgpt, toen is gebleken dat ook soo de schadeverdeeling

reeds tot een groote mate van juiste verdeeling naderen kan li< ? leaal

ia en blgft natuurlijk, eenerzgds de totale som van alle te verwachten

schade te berekenen, die verwachte totaal-schade in een geldsom om te

tetten, en alenn dese som, naar iedere positie ia en ieders krachten i

over allen saam om te slaan. Eerst als dat doel bereikt was, sou het

Verzekeringswesen sgn vollen triomf vieren. Het is thans nog slechts op

den aanvang van sgn weg, en het ia volstrekt geen te stoute verwaclr

tiet op dien weg nog reuxenschreden naar sgn volmaking zal afleggen.

Ii ook nu reeds heeft het een deel van dit zijn ideaal verwezen i

en het voegt ons al wat bet dusver tot stand bracht uit dit algemeens

ideale gezichtspunt te beschouwen.

Is nu dit algemeens gezichtspunt voor de rechtbni

verdedigbaar of niet? En dan verwgsen we naar de uitspraak die we
boven dit vertoog schreven: Draagt malkander» latten, en dat wel m
tegenstelling met wat er twee verzen later op volgt: Een iegeUfk zal tyn

eigen pak dragen. Nu m tte men wel op. in deze twee*

spraak van den apostel niet gedoeld op geldelijke schade. 1 >and

toont duidehjk het tegendeel Er is sprake van een geestelijken .last", en

van een geestslqk .pak" dat gedragen wordt, en waaronder men gel

gaai. Indien, soo staat er ia va. 1, iemand der uwen door misdaad <•

vallen wordt, denk. dan niet: dat moet die man zelf maar weten, doch

trek u dan veeleer dien zondaar aan, en breng hem terecht 1! oogt

u toch niet, u aan den geestelijken last of de schade van een broeder

vreemd te honden, maar gy hebt integendeel elkander» la»U > jen,

en alzoo te vervullen de wet van Christus, die alle last der zonde ge-

dragen heeft op het kruis. — Dit eenerzgds, maar bier staat van den

anderen kant tegenover, dat ge u daarbij niet tegenover hem verheffen

snit, als ware hij alleen door geestelgke schade overvallen. Integendeel,

ge hebt niet te roemen. Wie dit doet bedriegt zichzelven. Ook toeft

een ieder sgn beurt Draagt die broeder die thans in misdaad viel, en

schade beliep, thans ***• pak, gg hebt ook op uw I-

geestelgke schade, en draagt nn> pak. Of ook waar ge • -en-

blik nog niet zulk een last van schuld en geestelgke schade te dragen
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nog niet ia, kan komen. De geestelijke schade kan ook u genaken.

/oo hebt ge een deel van zgn laat over te nemen, «tiende op uzelven,

opdat ook gg niet verzocht wordt liet geheele verband luidt aldus:

•eden, indien ook een mensen overvallen ware door eenige misdaad,

lie geestelijk zjjt, brengt den zoodanige terecht met den geest der

zachtmoedigheid, tiende op meloen, opdat ook gij niet vermocht wordt

Draagt malkanders lasten, en vervult alzoo de wet van Christus. Want
zoo iemand meent iets te zyn, waar hij niets is. die bedriegt zichzelven

ijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zgn eigen werk; en alsdan zal

tan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan eenen anderen; want

een iegelijk wal **jn eigen pak dragen." Er wordt alzoo gehandeld van

een Uut van schuld . d. i. van een geestelijke schade ; er wordt gezegd dat

een ieder op zijn beurt hieraan blootstaat; en dat men alsnu niet een

ieder zgn eigen last moet laten dragen, maar dit gemeenschappelijk moet

doen, gedreven zoo door den geest der deelnemende liefde, als door het

voorgevoel van wat ons zeiven kan te wachten staan, of reeds overkwam.

Met opzet plaatsen we dezen regel van gedraging bg geestelijke schade

op den voorgrond, omdat een beschouwing over de ellende, die sis<

wortelt in een beschouwing over de zonde, nimmer bevredigen kan. Veel

directeuren van Verzekeringsmaatschappijen mogen enkel op de geldelijk*-

schade zien, dit neemt h.t f.-it ni.t weg, dat alle ellende uit zonde voort*

komt, en dat het karakter dezer ellende altoos door het karakter der sonde

be|iaald wordt Is de SOOds ** apart.- r*-k*Munc fOOf *-lk individu, dan

komt ook de rekening van ellende voor ieder mensch op zichzelf te staan,

en heeft hij met de rekening van anderer ellende niets uitstaande. Blijkt

daarentegen dat de sonde niet bloot persoonlek is, maar ook een gemeen-

•chappelijken kant heeft, dan verandert ook de ellende geheel van karakter,

en moet ook l»ij bet lijd.-n 80 t ij ds jflsjjdt, bfl
sehade aan fOtd of U-ven.

enkel op ieders persoonlijke verhouding gelet worden, maar óók

rekening gehouden worden met het gemeenschappelijke, dst alsdan van

llende niet is af te scheiden. Is de sonde

lividueel, dan staat ook de ellende, het lijden, of de schade van

ieder persoon, en van elk gezin, op zichzelven. Draagt daarentegen de

sonde, de schuld, de geeetelgke schade wat men noemt een sslnfafr

karakter, dan volgt hieruit rechtstreeks dat ook de ellende, bet lgden, en

de schade aan lgf en goed evenzoo seMéW te verstaan is. Niet alsof hier-

mede de persoonlgke verantwoordelijkheid bg gssttalflks schade, en zoo

Ie persoonlijke verantwoordelijkheid Dij stoffslfkt schade verviel, l

weet bg sonde een ieder in zgn oonsdlntie, en bg het sterven van haar

man, ook al ontvangt ze een lijfrente, elke weduwe wel beter. Maar het

ons dan toch, dat er aan de geestelijke zoowel als aan de stosTehjke



MO

achade toet handvateden, Jmea kanten, tmm zijden agn. Dat ie beide een

dueeel karakter dragen. En dat ge u vergist, aoo ge waar geest*-!

schade uitbrak, of ook maar dreigt, een ieder op aiehself bUjft tobben, en

aoo ook dat ge o$ stonVrtflke schade een deel der waarheid mt bet oog

verliest, aoo ge denkt of aagt: .Dat treft nu hem, en dat moe
maar hebben. Straks komt aan mij de beurt, en als die ben

i sta

ik er evenaoo vos

II. -t is nu tegen dn- milividtialistisehe, in den grond Pelegiaansche be-

schouwing, dat, ook aooveel betreft de flsssfsf#fca schade, het boven aan-

gehaalde woord van Faulus een volledig protest ten behoeve van

solidair karakter der sonde indient Immers 1*. komt de schuld der sonde

hier voor in den vorm van een tost, een sdbsrfa, die men te dragen beeft.

." Wordt geconstateerd dat die last, die schade ieder op ajjn beurt V

neerdrukken. 8*. Dat men niet alleen te rekenen beeft met de acbad*

men reeds beliep, maar wel terdege ook met <le schade die nog komen

kan. En 4*. wordt erkend, dat er in al zulke schade wel eenersgds een

«pak is, dat men voor aiehself beeft te dragen", maar ook van de andere

afd •" dia] a»J m ai dn§n betten: Mt ea v.-.r aljramlw Vooranover

>>g vergelijking mogelijk is, zitten alsoo in hoofdzaak alle elementen

i'ij de Assurantie tegen stoffeujke schade, in aanmerking komen, in daas

Apostolische beschouwing van den geestfihjken last of de 'geestelijke schade

I «lijft de sonde voortwoekeren en ieders hart bedreigen, gelijk ook op stof

k gebied allerlei ellende voortwoeU en ons levensgeluk bedreigt

ttelt de Apostel sis regel, niet het individueele een iegeujk op zichzelf

«taan >it'i<n Int SjaBM sVtfJSn run rlkuwlrrs IsjfÉM

I XXV.

II. t \-r/f>ki>rinzNirriM rrrro/j-.

m allM, wst oT«r om gottona ia om e«
ooj ooso grooto ookald, omd*t Of, o, ooao Ood,

b*l«t bobt. d»t vfl slot us oodor SSB VOBWOfO OOM OOM-

Ett* I: lt.

s zoovele sCaonderujke rekeningen ab er menechen op aarde

leven, maar alle menseben saam tot één geesteujke vennootschap

hooiende, en saam met ééne onmetelijke schuldrekening tegen* <
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KUamlt*. Wd loopt tr -"»k een porsnonsfks rekening v.Mir ieder efzonderüjk

onder door, eo in zooverre draagt, naar het apostolisch woord, een iegeljjk

:tj» eigen puk Maar benei?6 OM [er-M.iilijk.- 60 apart.- r.k.iunu' Maan

we ellen saam. als énne groote maatschappij, in schuld te boek,

en daarom eegt dezelfde apostel: Draagt elkander» lasten. Nu volt:
-

hooWtssk de afrekening toot het eigen pak eerst m h-t laatste oordeel.

.verschij!.: elk onzer voor den rechterstoel van Christus, om weg te

dragen, wat we in bet n gedaan hebben, h- i/ij goed, befaBj kwaad."

Kn <»k imu; mrt ontkend, <lat er reeds in dit leven drieërlei pompon-

openbaring, als God rechtstreeks ieman ••venslot

thuisbrengt. Denk aan Kaïn, aan Saul, aan Judas. Dit soort regelrechte

vergekling mag intusschen nooit van Ier bijzondere openbaring

op ons gewone leven worden overgebracht. Als thans irmand een misdaad

heeft gepleegd, en den <lag daarna komt hij om hij een spoorwegongehik.

dan mag daarom niemand zeggen, dat dit was om zijn misdaad. Zoo iets

gaat alleen dan door, als God zelf hef er * ij eegt, en dit geschiedt, do

bijzondere openbaring gesloten is, thans nel sst De tweede perso-

neele afrekening, als wc ons kortheidshalvr z.m» BjQgen uitdrukkrn. ||

geheel myetiek. Er overkomt u een ongeluk, of ook een pijnlijk lijden en

. en opeens wordt uw oonscientie wakker, en de

vreeze Gods tr. • en ge leeft onder de gewaarwording, dat

tonde thuis zoekt II >lgt echter in het minst niet. dat

i -il u om die of die bepaalde zonde op-

gelegd. Of ii k. dat dese cousciêntirpiju tr Bunder gevoeld

wordt, naarmate iemand slecht. r naarmate iemand god-

vruchtiger is? Een ruwer pereoon zal onder kran •• hem overk

diging komen, dat hij vaak nog op zijn krank bed. ja tot op zjjn sterfbed

zyn boosheden voortzet en zqn God door vermetele taal tergt. Een vroom

aanstonds tot bet indenken ven njjn zonden worden gebracht, ook al zyn

zonden van zoo weinig in het oog springenden aard, dat een n
menech er van verre geen sonde in sou zien. Hoe nu sou het denkbeeld

van regelrechte afrekening van Gods zgde doorgaan, waar bet een con-

scieutiepgn geldt, die de ruwe menech niet gewaar wordt, en die u te

eterker aangrijpt naarmate ge dichter bg uw God leeft*' W. i.:k. :.<.. n

daarom m het minst het betrekkelijk deel waarheid niet, dat ook in deze

mgeUeke zelfaanklacht ligt, maar weerspreken de maaning, alsof onse voor*

stelling daarbij altoos met Gode bedoeling saamviel. — b ds &
• 4W ,H hjk thmimtoeken uit genade. Stel, in hel hart van
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bepaalden kant zekere o vm hetting ten kwade. Bg den één tot hoogmoed,

heu\, bg een derde tot geldzucht ent. Deer I

Ml kind van God tegen in: •Vader, leid mg niet in verzoeking, maar

verlos mg van den Booms." God verhoort die bede, en d

de eerste zwakke uitglQdingen op dese paden der sonde hem duur te staan

komen, en bittere gevolgen na zich sleepen ü rota of drift bot,

en verliest zgn betrekking er door. Hg bezondigt zich aan drankzu

en verspeelt den volgenden dag, door onbekwaamheid tot /ijn werk, een

schoons kans, zoodat hg ernstig geldelgk verlies lgdt. Hij laat zich door

geldzucht vervoeren, en een erfoom, geërgerd door die schraapzu<

• r tal van gevallen, waarin het kwaad dat ons o

komt, oorzakelijk wel terdege met onze zonde saamhangt Ook dan ia er

ir] ijk peraoonlgke toerekening. Maar bg een kind van God is dit geen

giraf voor srliuM. maar genade ter behoudenis. Bg het eerste uitvaren op

dese woelige wateren laat God u dan schipbreuk 1 _§< 1 • ge voorgoed

van bet toegeven aan zulk een zonde zoudt afzien. Maar dit alles is

strekt niet de persoonlijke groote afrekening. Die komt eerst als Christus

op te r. « iit. i-t.- 1 /ai /itt.u m 'i<- boeken te sonseilBtk worte geopend

moest bg het bespreken van bet Verzekeringswezen op den voor*

grond wordm gssesM, spdnt asei genbUk !• mimiilug post nu rattea>

sis deed de gemeenschappelgke schuld waarin we voor God staan, onze

persoonlijk• rekening wegvallen. Het is en blijft altoos een dubbelt r

ning, de ééne van een iegelgk op zichzelf; en de andere van de geheele

wereld saamgenomen. We belgden Jezus Christus als een Verzoening, „

alleen voor ouwe zonden, maar ook voor die van de geheele wereld

hui ook niets vreemds of ongewoons. Kooplieden zgn, als ze hun handel

'1 njven, steeds gewoon spart te boeken, de rekening der participant* -i

de taak, en de rekening van ieder particulier voor zgn hulshon

kan ook niet anders. Er is nu eenmaal tweeërlei leven: het ééne een lei

dat ge met allen gemeen hebt, en het andere een leven dat ge pn

voor uzelven doorleeft Of, want bet komt hier op groote accuraatheid aan,

leven dat we met anderen doorleven, splitst zich op zijn beurt in het

leven dat we tmet ons geein, in het leven dat we mei ons volk, <

leven dat we met héél hei menschelïk geslacht doorleven. Zoo dealen

dan in drieërlei schuld. Als leden van net menscheltjk geslacht, in de

schuld van Adam. Als burgers van bet vaderland in de schuld van o

natie. En ais leden van ons gezin in de schuld van heel ons huislijk Ie

Drieërlei gemeenschappelgke schuld, waartegen dan drieërlei gemeens* '

pelgk lijden overstaat. Met heel ons geslacht lgden we ond<

heel ons volk b. v in geval vsn oorlog. Met heel ons g* sis
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bet hoofd des genot 191 betrekking verliest. En al de verwarring in bet

en toerekening, over straf en vergelding, over lijden,

tsluitend daaruit voort, dat men dese onder*

achaidene soorten van schuld dooreenmengt en dese seer onderscheiden

soorten van bet ons overkomende lijden onder éénzelfde hoofd bo*

Laten we nu voor een oogenhlik die nadere onderscheiding van de

gemeenschappelijke schuld in schuld van heel ons geslacht, heel ons volk,

en heel ons gezin rosten, dan bUjven we staan voor de ééne groote

bdeattng in tweeërlei schold au hreeêüai ojdeo In den éénsa k;mt oom
persoonlek-e schold, beloopen door personeele zonden, en daartegenover de

gemeenschappelijke schuld ons toegekomen ten gevolge van de gemeen*

anhapnnlytn tonden in <.ns psslaebt, v..ik .»f gsjfai Kn itssrojj n stsUea

we, op grond van Gods Woord, den regel op, dat de eerste, de persoonlijke

schiiM. in liet gemeeoe Ujden en in de gemeene ellende onzes levens niet

kening komt, en tenzy ze in Christus verzoend is, liggen büjven

ia liet laatste oordeel. Maar dat daarentegen de gemeenschappelijke

ellende tot bestraffing dient van de gemeenschappelijke schuld, en daarom

pereoonlyk treft, maar door elkaar, op allen saam neerkomt, di«

ons mensrhelijk geslacht, om folk of ons gezin bel I wee beweringen

alzoo. De eerste dat er, behalve de personeele, ook een gemeenschappe-

lijke gehuld is. En de tweede, dat het lijden demer wereld in hoofdzaak zich

niet p de personeele, maar juist op die gemeenschappelijke sonde.

geineenschanpeujk karakter dmr tonde no is steeds door de Gerefor-

meerde kerken beleden. Ze beleden dÜ 1» is erfzonde. Ze beleden dit in

teruggaan op Adam. Ze beleden <lit m hel Werkverbond. Ze beleden

dit bovenal iu de Verzoening door het bloed des Kruises; want natuurlijk

alleen by gemeenschap van schuld ontstaat de mogelijkheid, dat één aller

zonde draagt op bet b< tan komt veelmeer dan vroeger de tegen*

rdige wetenschap dese aioode belijdenis der kerken bevestigen, v

men tegenwoordig van atavisme en / evohatMI spreekt, wgst met

11 en nadruk op den geestehjken sasmhsng van mensch en mensch,

met geslacht, zóó zelfs dat door misverstand, de vergelding»-

in den rechter er door in bet gedrang komt In Gods Woord is

dese samenhang van schuld dan ook telkens ons voorgehouden. I>< 1
1 . .

.

.

bezoekt de zonde der vaderen aan de kinderen tot in het derde en vierde

dargenen die Hem baten. De zonde van David als nationaal hoofd

wordt niet aan hem persoonlek maar aan het volk thuis gemocht Esra en

ewel zelf niet schuldig, doen met en voor bon volk beljjdenia

van als stonden ze er zelven debet aai ukkeUjk leert l-aulus

ons, dat door de schuld van dien ééne velen zyu verdoemd geworden
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al is bet, dat reien uit Jeruzalem den Heere Jezus met vurige liefde aan-

hingen, toch wordt heel Jeruzalem door Jezus om het ongeloof der anderen

aan verderf en vloek prijsgegeven.

>wege ons geopenbaarde beschouwing der zonde staat

nu de wereld in haar ongeloof hjnrecht over. De wereld is Pelagiaansch.

is l; ntiniaansch. En dit Pelagianüttne komt nergens sterker lan

men ieder mensch op z

mensch en mensch loochent Beo ik mijns broeders hoed*

levnelni verheft, sn sen Isfeb^k hoofd \'*«r hoofd on ^•-i»»-«-l sojmiotn

on iportt rokooiog mol i looi roerea Don 01 si non erfeoboJd, gen
srizonde, nn nssoin» i -.;; ; ike schuldbelijdenis, gen nestetyjk d.-.i

genootschap. En nadat men dat valsch* tualisme eenmaal in

algemeen besef beeft doen post vatton, spreekt bel ranot

aan Golgotba ergeren gaat Zulk een , bloedtheorie" kan het Pelagiaansche

hart «I-I. 'ti. Als ik sclmli: hen en Jezus onschuldig, wat heeft

BS dan nx-t mijn*- schold te doen, hoe kan h<j die dan dragen?

bol iDrnagt . ikonden lootoaT na dn spootel joiol op noitslfflr bederf

zag, hadden deze hoogwjjze Pelagianen nooit verstaan, en ze verstaan

Staat nu -lit eerste vast dat er solidariteit van schuld is, dan zal het

nood kunnen bevreemden, dat ook het ujden dat met deze solidaire

schuld samenhangt, eveneens een gemeenschappelijk en niet een persoon-

lijk karakter draagt dit hl bot, wat zelfs onder de geloovign nog

zoo weinig gevoeld wordt. Tal van koeren hoort men nog redeneeringen

als deze: .Ik heb hem zoo dikwijls gewaarschuwd, dat zijn leven zoo

voort kan gaan, maar hg wilde nooit hooren. Dan moet iemand ook maar

l.' i.l»en wat /ie nu eens wat tegenspoed die man i

kdndorn beef Bol oom notonren, hol inden on oen nbnken, bot

derde half idioot/' Men oordeelt dan dat iemand verkeerd liep. Mn
dat hem harde tegenspoed treft. En nu is men aanstonds gereed i

oordeel, «lat die tegenspoed hem om dat verkeerd loopen

neemt uu zulk verwijt en oordeel I
• n hard» ian.

altoos dat rechtstreeksche verband ttiascben iemands zonde

en iemands levenslot, waarop men rijn beschouwingen bo

voor f. Men had nu toch zoo beslist van die en ie zonde

afgelaten, men had nu een zooveel beter leven geleid, uu moest
voorspoed kornet <h zie, het lijden hield aan, ja, verergerde

Waar bleef dan Gods rechtvaardigt D daarop doordrijver

meer dan een in zgn oude zonde tennr BW laten van de

d te ontkomen.
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••ld jht- • n nM gemeenschappelijk was, eeuw in eeuw

de inensrh.n verward, in hun Oftitel v.r>tnkt. \«M,r bet Krui- v:m Jèni
verstompt, en met eigen zoude doen spelen. Daarom is het zoo boog nood-

zakelijk, «lat men van deae gronddwaling voorgoed genezen worde, wijl

elke beschouwing van eigen en anderer • u alle blik op Golg.

ralaehl bnjft, zoolang men in deze dwaling velbardt Men weet boe

de mannen uit Ie Verbon<i m-i deae dwaling getobd hebben.

Lees en herlees Psalm 87 en Psalm 73 maar. Altoos dat stuiten van de

ziel op het zien, hoe .de goddeloozen geen banden hebben feofl bun do

en de vrome knecht Gods een „man van smarte" is. Jobs bittere stiijd

beweegt zich om 'l< vraagstuk. Blaar allengs was er feoefa klaarder

• opgegaan. Het lijden < uen begon verstaan te word

mysterie van het Kruis begon zich te ontalu En als eindelijk Jezus

zelf verschynt. en het zoo kras en beslist zijn tgdgenooten afvraagt : „M

• lat diegenen op wie de toren van Siloam gevallen is. meerder zondaars

waren dan de anderen?" is immers bet pleit beslecht, en kunnen zijn

apostelen moedig de wereld ingaan, om én de sohdant.it én de gemeen-

schap van het lijden te prediken. Voor hen is er geen strij«l meer. Zij

staan en doorzien het mysterie. Hét ujden stuit I neer, maar trekt

hen aan. Ze hebben hel lief on ClnimW wil <h nooit zoo hef, dat

ze hei sentimenteel duiden, of den gezonden trek naar geluk laten uit-

•il Integendeel, de bitterheid van het lijden I "lijft erkend en w

• gevoeld, en alles dorst in hen naar „de heerlij

der kinderen Gods**. Zoo werd dan Jezus' woord verstaan, dat noch goed

'i kwaad bief •>]• aarde zich schikt naar iemands persoonlijk*- /.onde of

persooulyke schuld, maa 9*4 sqn gon doei opgaan, onverêchilhj.

over booten en goeden, en dat Hij regent over rechtvaardigen on onrecht-

vaardigen. Woorden waarin de duidelijkst denkbare uitspraak ligt, dat de

toebedeeling van geluk en ongeluk hier op aarde, gehjk men zegt, pete-mèle,

door elkaar toegaat, en zich niét regelt naar iemands persoonlijke

schuld of verdiet

\\..r«

ri.ij iteséi nmiiTHi ImkI'u word— Kr ih tweelriel >»*>r\

liet verwarren moet, en dat we best undcrsthoiden in

'af oormkeijflt ujden. Wie ruw en slecht leeft, en dien-

en krank • n vroeg wegsterft, bracht over zich-

• lijk h).|. n D w.z. de oorzaak van zyn krank en ziekelyk

tn zelf. in zgn wangedrag. Maar als ge in een hotel slaapt

een vorigen nacht een tcringüjder op sliep, en ge ademt

it er bij u geen zondige oorzaak, waaruit dit kwaad der
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fcllnllnM t-ii 'i opkomt Bb /'- il bet telkens in hel leven. Er in allerlei

lijden waarvan we leer goed weten, dat we het onsselven r>

hebben, dat de oorzaak er van in eigen ouvoorzi<

en dat we door «onder ien ook dat kwade zouden ontloopen

nebben. Van dit aoort lijden nu «preken we ! ook een

ander lijden. Wie brj een «pootwegongeluk arm of been b

If de oorsaak van de ontaporing geweest Als influenza, cholera of

pest uitbreekt, en u of de uwen aantast, /ijt niet grj het die door ei.

schuld die epidemie bewerkt hebt. Als een brand naast uw deur uil

en uw huis brandt mee uit, zijt gij het niet «lic dat vuur aangest
• AU hagelslag uw oogst verwoest, hebt gij niet door uw schuld den

hagel doen neerkomen. Als dijkbreuk den watervloed over uw akker doet

stroomen, Il >or uw schuld de dijk ten leste bezweken. Al»

springen van een stoomketel in de fabriek uw man doodt, en g\j als

weduwe achterMijft, is niet door uw schuld die ramp over u gekomen.

En zoo ook, als in den gewonen weg des stervens de broodwinnn

nw huis ten grave wordt gedragen, dan «911 weduwe en

weezen, die hem vermoord hebben, maar hebben zij integendeel alles in

het werk te stellen om het sterven te voorkomen.

Zoo moet dus dit tweeërlei soort lijden scherp onderscheiden worden.

ut oortakeliflc lijden, waarvan we «elf door zonde of onvoorzi-

de oortank waren. Maar er is van den anderen kant ook niei-oorwakêl^k

Irjden, waarvan de oorsaak niet bij ons of in ons ligt, maar buiten ons;

't zij in anderer schuld of onvoorzichtige • mentaire ma
der natuur, hetzij in de gewone ordeningen van ons men*
Nu is het volstrekt niet ten opzichte van het oorwakeJtfk, maar alleen

ten opzichte van het niet oorsake!ijk lgden, dat Jezus ons verbiedt op

persoonlijke zonde terug te gaan. Toen de toren van Siloani inviel, was
dit nut veroorzaakt door bet toedoen van hen, die er onder bedol

werden. Toen Pilatus bet bloed der Galileérs met bun offerande mengde,

lag de oorzaak van hun slachting m<-t in hun m-huM. En zoo ook wijst

Jezus op de elementaire machten der natuur: God doe-

elkaar, over boozen en goeden opgaan, en regent over rechtvaardigen en

ouiBohliaanfifsn,

Zoodoende komen we dus tot een scherp afgebakend begrip van „gem<

schappelijke schuld", en in verband hiermede van een „gemeenscli

bjden**, en dat gemeenschappelijke lijden wordt nu nader beper;

rampen en tegenspoeden, tot al dat lijden en sterven, en al zulke schade

en nadeel, als we niet onsxelven door eigen schuld berokkend hebben, maar

als ons in het gewone leven, omdat op dat leven de vloek rust, o\

En «00 nu is tevens het terrein gevonden, waarop het Verzekeringswezen

kt, t w. de gevallen van brand, inbraak, hagelslag, watervloed, onge-
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sakken, krankheid en sterven. Altegader rampen, waaraan ooderworpen zijn

de goeden d waden, de rechtvaardigen roet de onrecht vaardigen, en

waarbij óf van geen oorzaak in persoonlyke schuld sprake valt, óf waarbg

althans die persoonlijke schuld geep opzettelyk karakter draagt. v

den brand aansteekt ontvangt niets; wie zelf het ongeluk veroorzaakt,

rekent niet meé; zelfmoord sluit uit Geheel het Verzekeringswezen be-

doelt alzoo zich uitsluitend op I Jezus aangewezen terrein te be-

wegen, óf van mechanische ongelukken, óf vsn organisch* v. nl. iigen

ut ds natuur opkomen, en waarbij alle oorzaak van persoonlyke schuld

ige&Ioteu. En dit terrein nu komt juist geheel overeen

van onze gemeenschappelijke ellende, die weer in verband staat roet onze

gsmêên

•

chappeisjks schuld Dal <ltt nu hij bd Vi rzekeringswezeu vi-Utr-kt

nog niet altoos zuiver en helder is doorgedacht, en dat deze pas opge-

komen macht nog allerlei zuivering en betering zal moeten ondergaan,

wordt onzerzyds geen oogenblik in twyfel getrokken. Blaar vast staat dan

• t zedelijk instinct van meet af tot de di geleid heeft,

om alle persoonlijk veroorzaakte schade buiten rekening te laten, en i

id in te laten met al zulke schade of ramp, als in den gewonen

gang des levens een iegelijk onzer, hy zy vroom of >n vroom, zed.-lijk <>f

onzedelyk, man van eer of eerloos, omdat we mensehen sijn. om rk.»men

kan of zal.

L.\ \ \ i

\ • r/i>kt»ring«iw«»i*n (vervolgt.

Twbttjdt • oMt d« bttjdw; m «Mat m*% d.

Ittlf.

Op grond van het dusver ingevoerde mogen we dan nu uitgaan van de

onbetwistbare stelling, dat er een deel lydens is, dat ons gemeenschap-

ptlnk overkomt, sa dat toch slechts enkelen a zulks wel zóó, dat

die vryloopen, soms sein beter, en veel vromer dan zy over wier hoofd

en huis de onweerswolk beentrekt, zonder dat de bliksem by ben inslaat

en lyffrit^ uit. Van de 600 gezinnen in het dorp worden er

60 getroffen, en de andere 460 loopen vry; en nu s^n ond> j loopen

veelal de spotters en Godloochenaars, terwyl omgekeerd onder de bes»

en zwaar bezochte gesinnen vaak juist de vroomste families van heel

u. En ook. in een gezin van een vroom man. met vrouw en zes
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kinderen, wiar de nekte inslaat, woont een oude tat noch

mensen ontziet, een plaag voor bet gezin en voor de kinderen een afar!.

n de vader van het gean worden beiden aangetast en toch niet haar,

maar hem haalt de dood weg. en bet beroofde gezin büjft over, scl

sonder broodwinning, en niet wetende boe si te komen van d i»pe,

tui nog booter optreedt Alles naar den regel, dat dit droe\

hoofd voor hoofd, persoonlek wordt toegewogen, maar allen saam
overkomt, en den een spaart en den and«r treft, ion ie onschuld

van den één of de schuld van den ander maatstaf ter beslissing ia.

Telkens een scl op de zee van het leven, en uit die ach

t noesten gered, maar ook enkelen er in omgekomen, en die ontzettende

verdeeling tusschen de reizigers, wie er het leven af zal brengen, en wie

den dood zal bekoopen, n -^hikkend naar persoonlijke

zonde, maar naar een regel, die geheel daar buiten bgJ !!• t voorbeeld is

boe bjj zulk een sclnpl.r.uk een ma 'gdigen i

toog, om onder beidenen het Evangelie te verkondigen verdronk, en een

onverlaat, die slavinnen voor de huizen der schande ging zoeken, al vloe-

kend gered werd. Juist dus zoosis Jezus het zoo stellig uitsprak: God
maakt by zulk lijdm geen onderscheid of iemand vroom of goddeloos is.

veeleer over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zonder te

vragen naar min <-f meerder schuld

hard en bang. Zelfa zyn er die het onrechtvaardig il

noemen. Maar wie ooit op Int Kruis van Golgotha aanbiddend het oog

sloeg, en Kerht vaardige voor ons, onrechtvaardigen, de zonde Of>

hout zag dragen," legt de hand op den m«.

voor een mysterie te staan, dat van Gods zgde bezien niet anders dan

aanbidilelijk kan wezen, ook al blijft de indruk dien onze kortzichtigheid

er van ontvangt, pijnlijk. Kn toch is het ook ons reeds gegund één

deren li«ht straal op k aan de gezichteinder van ons leven

te zien vallen, als san dien horizont bet schynael voor ons opdoemt der

mede-lijdende liefde. We hooren bgeen, we vormen saam één menschbeid,

ons geslacht hangt organisch saam. Daarom is er solidariteit van sch

en deswege ook een gemeenschappelijk hjden. Maar hierbij stuit de werking

van het organische niet Ze gaai Ze neemt den vorm van bewuste,

gevoelde, zelfgewilde zielsgemeenschap san. Zoo ontluikt de deernis

gen: iniiig en barmhartigheid. De zoete weelde der deelnemende

Ie ademt u tegen. En waar dit l-ij anderen zou zyn. maar bj

breken mocht daar vermaant en bestraft u het apostolisch woord, als het

u toeroept : „Wrhlijdt q met de bujden; en tesenl tmél de weenend'

sjbjsj dit .tan dan harder Romein nog slechts als God-

wordt opgelegd, daar wordt dat mysterie der deelnemend'
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beet: .Ed bet/ij dat één lil Igdt, êoo lijden alle de leden mede; betzij

één /oo verblyden zich alle de leden mede.'

dan volgt oniniddellyk daarop >» l 'e hooge hymne der zichzelf

.De liefde is lankmoedig, zg is goedertieren; de liefde ia niet af-

goattig; de liefde handelt niet lichtraardiglgk, zg is niet opgeblazen,

ZJJ handelt niet ongeeehiktelgk, zg zoekt zichzelve niet, zg wordt niet

verbitterd, zg denkt geen kwaad, zg verblgdt zich niet in de onge-

rechtigheid, maar tg verblgdt zich in de waarheid ; zg bedekt alle dingen,

zg gelooft alle dingen, zg hoopt alle dingen, zg verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nimi

we voegen het er eigener beweging aanstonds bij. wordt gezegd,

niet van de menschheid in het gemeen, maar van het Lichaam van Chriv

,'elgk het lichaam één is, en vele leden beeft, en alla da leden van

••Ie zijnde, maar één lichaam zijn, alzoo ook Christus.

•k wg allen zgn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt. I

n, betzij Grieken, bel -tknechten, hetzij vrijen; en wg zyn allen

éénen Geest gedren dij echter zij drieeêrlei opgemerkt >

eerste is, dat de apostel zijn beeld niet aan het geestelijke, maar aan het

stoffelgke ontleent aan ons lichaam van vleesch en bloed. .Maar nu heeft

I de leden gezet, een iegelijk van deze in het lichaam, gelijk Hij gewild

heeft Waren zij alle maar één lid, waar zou het lichaam zgn? Maar nu zijn

vel vele leden, doch er is maar één lichaan t oog kan niet zeggen

• Ie hand: ik heb d wederom hel I M lol il \ •••ten:

•eb n niet van uoode. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste

mms te zgn, die zgn noodig; en die ons dunken de minst geëerde

n des lirhaams te zgn, dezen doen wg overvloediger eere aan; en onze

onsierlgke leden hebben overvloediger versiering." Door nu alzoo zgn beeld

•nüeenen aan het stoffelgke, toont ons, dat hij Met spreekt van

een grond waarheid, die in neef de eekepping doorgaat, en alzoo haar be*

teekeoJs en geldigheid evengoed voor het natuurlijke als voor het gamtatgla

ti heeft. In de tweede plaat* zg hier opgemerkt dat bet lichaam van

menschen besta- menach wierd. als Hoofd, en

haam van Christus niet een tweede menechheid naast

de eerste optreedt, maar de oude monorhhoid zelve, die eerst in sonde

•lorren werd, maar nu herboren voor ons treedt. Een kind van God it

een tweede menach, die by' den ouden menach inwoont, maar het ia

wie mensen zelf, die met zgn zelfde ik. tot kind van God herboren

werd. En zoo i, .« het dezelMe inenochhoid, hetzelfde mmmtèmtyk

dat zich eerst in sonde verdierf, en nu in het lichaam van
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Christus vernieuwd. tr.-li.*il»^»l en h<>rl>oreii, onder Christus als' het Hoofd,

voor God staat De grondregel des leven* ie alzoo voor bel lichaam van

ttue en voor bet aeneehelijk geslacht één. Voor beide gd.lt

één lid lijdt, moeten aile mede bjden. En ook tot beide wordt gezegd:

Weent ii,, t .1, nreenendm, m vrUij.lt d mei di buiden. Twee ojaaer-

kingen, waaraan we ais derde toevoegen, da len met de lijdeoden

soo weinig tot de leden van bet Lichaam van Christus ondei uw
Verbond bej lat reeds in het Oude Testament de ordinji

uitging: «Als uw vyand hongert, geef hem te eten**. Nergens wordt dan

ook de ordinantie van deernis en ontferming in de Heilige S-

medeverlosten beperkt. Ge zult i ijdenden ais memdb mede bjden.

De wet des deelens in anderer leed gaat voor al wie mensch is met opzet

tot alle menschelyk hjden

metterdaad die ordinantie des medelijden», 4 i -les deelens in

anderer hjden, verdriet en smart, een natuurwet voor net menseheujk hart

is, bUjkt dan ook uit wat we, onder de heerschappij der .gemeene gra

Ie heidenen en de onbekeerden waarnemen. Ongetwijfeld, zoo er geen

.gemeene gratie" werkte, zou de Kalnsuitroep : «Ben ik mjjns broeders

hoeder?" aller onveranderlijke levensleus zou niets uitkomen, dan

bet .hatelijk en elkander hatende". Er zou niets dan doodeujke vijandschap

heersenen. En als God bij enkele onverlaten sgn «gemeene gratie", zoover

laat terugtreden, dat er een spotten in plaats van een deernis hebben

met anderer leed is, dan toont God ons in die afschrikwekkende ver!

ding van hart, wat het op aarde bij allen en onder allen z$n sou

zgn .gemeene gratie", ons niet reddende ter hulpe kwam. Daarentegen

mag, dank zq die «gemeene gratie", getuigd, dat ook onder de oog*

vigen en onbekeerden dat Jijden met de lijdenden" nog telkens op beer*

i n k.. smm om I»— h.uii.Mi'i. vu]/, ritkoml 1». eeeiemdadsn <l<r li.f.i. i *èj

schipbreuk, of op het oorlogsveld. in hospitalen en aan het ziekbed

brand of bij in h«-t water vallen, verzoenen ons nog telkens met ons men*

schelijk geslacht De deelneming bij ramp en ongeval,

sterven moge niet altoos even diep gaan, maar eert toch ook zoo ons

menseheujk hart Het geven van aalmoezen, het ondersteunen van beli

ogen, het stichten van allerlei inrichtingen om weduwen en weesei

hun bedruktheid bij te staan, de zorge voor blinden en idioten, het in alles

loetsel van die ééne Goddelijke ordinantie, dat de één •

leed des anderen, wien het lijden treft -en deel op ?

nemen. En als ge opmerkt, hoe in onze eeuw vooral, die deelneming

liefde zich zelfs tot gansene rlnnsrm der maatschappij uitstrekt, en bed



aak de ongetoovigen voorop gaan, wie kan dan zijn prij* en lof

..-houden voor die „gemeene gratie" omes Goda, die letti in bet hart

• keerden de wet dea deelnemen» in anderer lijden nog soo krachtig

ie, ligt dan ook voor de hand. God
h staan, niet enkele personen, maar ons menschelgk gesla

dat ge- erxonken. I>»r «1- /.onde rust op dat ge-

slacht de vloek. En waar nu die Hoeft /"< h in lijden openbaart, tn-ft dat

iet de enkele personen, maar het geslacht als zoodanig, en is

alleen zjjn genade, dat hu p allen gelijkelijk neerkomt, maar slechts

•>nkelen massa. Het moest all. sj treffen. Dat bet slechts op

netrfconil is alzoo noch hardheid noch onrecht, maar enkel spa-

Ie genade. Hij die den getroftn w<>nlt. heefl ni.-ts te klagen. Hg die

gespaard wonlt, heeft te danken voor verbeurde genade. Hier hangt dus

alles aan het schuldbesef. Gaan we voor God staan als ware onze natuur

goed in /whzelve, en als waren we buiten srhuld. dan is God wreed en

I, omdat riNWiuldigen met lijden bosoekt Blaar staan we allen

saam in de schuld, en zou ons geen onrecht geschieden, ais bij h.t mt

van een epidemie allen stierven, dan heeft wie getroffen wonlt.

ts tegen zijn God in te brengen, en is het enkel sparende genade, dat

es verderfs vele andere gesinnen voorbijgaat. Maar dan ook

heeft wie gespaard won! p hem

een die om meerder zonden harder gestraft werd, maar als op één, op

n de gevolgen van aller schuld neerkom n verband hiermede

isschen hart en har leren der menseben

banden gelegd, gevoelsbanden, die het n onmogelijk maken als ge anderer

• 1, onaangedaan en gelukkig te •

jdeo, hj.lt vaak sterker dan bet kind zelf. De aanblik

van menacheujk lijden doet ons zelf pijnlgk aan. Brj diepen rouw die over

iljpce operatie kan men niet aanzien zonder dat het ons zelf door

Vie op een slagveld rondwaart na den veldslag, voelt

hart van weemoed ineenkrimpen hit medegevoel is «el» soo st<

vien zelf niets deert, toch tranen stort om anderer smart In hoe

't dit gevoel

i heersenen. Zelf* vergist ge u, soo ge waant, dat alleen de

een stil on verborgen mede Igden met anderer lood, dat minder luid-

soekend, juist daarom vdak veel dieper gaat,
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aanhoudt als de hartstochtelyke schreier alles reeds vergeten beeft, en

zich niet telden in Teel doortastender bulpbetoon

Zoo hebben wonde en balsem gemeenschap van oorsprong, i

Qod in h«t toebedeelen van dit gsm ttnêthappeljflc deel dat Ij/dens

slaat, gaat de oorsprong van deie toebedeeling op de organische een)

.1. saamhooris^Mid *;in om asjhdil tsmg **n> u'««ia. i.t ii otgtnJeefc één,

en daarom solidair aansprakeluk. en bet is den waarheid d iting

komt in de erfschuld en de erfzotv i seer seker óók persoon!

schuld, maar altoos gaat de gemeenschappelijke schuld vooraf, en net is

alleen uit dese gemeenschappehjke sonde dat de persoonlijke sonde op-

komt Dientengevolge nu was het mogelyk, dat de „gemeene grai

vloek in- 1 langer op ieder hoofd voor hoofd even zwaar en met \

kracht deed neerkomen, maar de velen spaarde, om de enkelen met

gemeenschappelyken last des lijden* te treffen. Dit echter mogelyk

geweest zyn, indien ieders lyden als in een loket geleden werd, ei

overigen niet aandeed. Maar juist dit is niet zoo. Omdat allen een lichaam

zyn, lydt waar één li«l lij<lt. ieder ander lid mede. Pathologisch is dit zelb

op lichsmelyk gebied waar. Een ernstige ziekte berokk' at alleen

ui het aangetaste orgaan, maar trekt alle organen. neer

isjnwlkt /ij" '" u »' ''• DsÜsjsjhajn /•"• schoon noemen Miti.-i.h-n--h.-ift.

Is iemand in de long aangetast, dan lijdt hoofd, en maag, en ingev

mede. En dit nu gaat evenzoo toe inenschelyk geslacht, als één

tam gedacht, en zoo drupt ook de balsem, die in de geslagen wonde

van het gemeenschappelijk lyden zal vloeien, uit diezelfde eenheid en sa.

hoorigheid van ons geslacht, waaruit dat communale lyden zelf opkwam.

Omdat we saam één geslacht zijn. kan het u gebeuren, dat het tijden

uw geslacht u byzonder treft; maar ook, omdat we saam één gesl

zijn, zal uw lyden anderen met u doen lyden, en zal de liefde balsem

reiden, en de vertroosting u toekomen.

toeven we toe, dat dese deernis ook werkt by persoonkjke srhuld.

Meer dan één waagt zyn leven door in het water te springen* om
zelfmoordenaar het leven te redden. Voor schuldige vrouwen worden ofl

der liefde gebracht Ook wie door eigen schuM in het ongeluk 1

daarom toch voorwerp van ontferming. 1 i van Golgotha zal n

ophouden ons dat lyden ook met en voor die persoonlyk .-

het hart te binden. Hierbij echter komt een geheel ander elemei

spel, waarop we thans niet mogen ingaan. We moeten by de besprek

van het Verzekeringswezen voet by stuk houden, we bepalen ons daar

stiptelyk tot het gemeenschappelijk lijden, omdat dit, en dit alleen, g^H
ons blyken zal, den grondslag uitmaakt van het geheele AssurantiesU-l
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-tschen moet ge, om den samenhang tas» )>• d lit Assurantiewezen en

des ujdens hel ook by «lat Jijden

gemeenschap - htiglijk onderscheiden. En dat wel roet tot

schappelijk lijden onafscheidelijk is. Kn tan tweede met opzi< ht t-.t de

geldelijke en mei-geldelijke schade die het lijden der gemeenschap over u

brengt, v. gevaarlijke epidemie een eigen knul v.-rln-st. lij<lt staar

zyds een lijden, waar anderen in kunnen komen, maar, zoo hij «lat k

waarlijk minde, nog bov. ts, waar geen ander met htt fijnste mede-

gevoel in kan dringen. Er zijn weduwen dk bij hei rerliee van haar man

geen lijden kennen, dan dat mt liet algemeen verlies van een echt-

genoot voor' maar er zijn ook weduwen, die schreien in de ziel,

omdat ze iets verloren dal een misteak ran beur hart blijft, en wat geen

ander beseffen kan, gelijk gjj bet doorweenen. De chirurg moge u neet bet

er zorge opereeren, maar !•• pijn der opcratsfl ondergaat gij,

en wat ge daarbij ondergaat, blijft uw deel des lijdens dat niemand aldus

met u lijden kan /.<*> is er dan by alle lijden altoos zeker deel, waarvoor

de teederst. machteloos staat. Voor dit bgzonder deel is bij God

maar ook by God alleen. De deelneming der liefde kan ooil

Ier dan tot het gemeenschappelijk deel des lydens doordringen. Nu zal

Ie des éenen daarbij fijner, dieper ilmwdiiiifMHi. en daarom ryker

roosten»! *>ral zij die soortgelijk lij«l»-n zelven gekend hebben,

n dieper in dit gemeenschappelijke ingaan dan anderen. Maar t.

altoos blijft .-r eao deal èm lijdms. waar niemand onder dt kindereu dat

menschen by kan, een wonde waarvoor God alleen balsem heeft.

En hierby komt dan de tweede oihI geldelijke

en net nieigeldelyke deel der schade, die het gemeenschappelijk lijden

ber< Schier alle lijden brengt geldelyke schade me:
i BeWp-

breuk het verlies van uw goed. By ziekte bet derven van loon, en de mt

gaven voor dokter en apotheker. By sterfgeval het verlies van kostwinning

en de kosten der begrafenis. Kortom, er is bgna geen .gemeenschappelijk

deel des lydens" uit te denken, dat niet verzwaard en verergerd »

r de schadeüjke gevolgen die het op geldelyk gebied na zich sleept.

r wie weduwe werd en onverzorgd achterbleef; is het hard haar man

•zen. maar haar ongeluk wordt zoo nameloos verswaard door de

angstige gedachte, boe se nu met haar jonge kinderen brood zal vinden,

leven te rekken. Als er by heftigen storm twee of meer pinken

n een onzer vissebersdorpen vergaan, voelt heel het dorp de ellende

armoede waarmede gezin bij gesin bedreigd wordt Zoo is hel

gersnood die uitbreekt, b(j een vloed die de velden overstroomt

een verbeid tot werkeloosheid dort

• zielsverdriet m «ngeren sin spreken we nu niet, maar wrzenlyk Itfdeu,
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in den gewonen zin des woord», veroorzaakt bgna altoos kosten, mindert

inkomsten, of berokkent schade; en hei is uit dien hooide, dat ge in den

regel bg alle lgden van dien aard te onderscheiden hebt tusseben

Ujdsn dat wel en bet tijden dat niet in zekere pekten» berekenbaar ia.

• Ut 'ht materieel gesproken is, en dat ge net lgden

leedigt door er die geldelijke overweging bg te pas te brengen. Zoo moogt

gg voor uzelven oordeelen, als uw inkomsten overvloedig en uw n

ovemiün zyn. maar als ge weet in te leven in de harde verergering van

het Ujden, die voor de armen en minder bedeeld* lie geldelijke

gevolgen van het lyden voortvloeit, zal juist hoogt*

brengen, dat u elk middel gezegend moet neeten, waardoor althan*

wreede nasleep van vee) bitter lgden van hem of haar op wie het neer-

komt, kan worden weggenomen. Het is zoo wreed voor de arme weduwe,

dat bgna niemand denkt om wat ze in haar man verloor, als tmenech en

ma» en vader, en dat er voor niets anders oog is dan voor het verliezen

van den broodwinner; ja, wreeder nog, dat de nood zóó kan ngpen.

se zelve bgna geheel door dat verlies van haar inkomsten van het verlies

van haar lieven man wordt afgetrokken. En daarom, is er een middel,

waardoor althans dat geldelijk deel van het gemeenschappelgk lgden

zulk een wgs gemeenschappelgk kan gedragen worden, da linst

die angstige zorg haar van het hart glgdt, dan redt ge haa Meen

uit den nood, maar dan veredelt ge baar smart en rouwe, en hergeeft

eerste plaats san wat nooit op den achtergrond had mogen gedrongen

worden, aan het verlies dat niet haar broodkast, stoor haar hart (eed

i \ \ \ i i.

Hei Verzekeringswezen (vervolg).

Eo Ma ms i«ff«UJk w»rd «Hftodd uu dit «Ik t

Md* b*d

In hei gemeens lgden, dat der menschheid om der n

de sonde, overkomt, is alzoo drieërlei soort ellende. Vooreerst een ell«

die niemand kan overnemen, en waarin niemand deelen kan, maa

getroffene zelf persoonlgk moet lgden. Zoosls? iemand bg een spoorweg-

ongeluk de beide beenen onder de knie worden afgeklemd. De schrik sis

• ht aankomt, de verscheurende pyn onderwyl de beenen afknakken

het vreeeelgke van het bloedverlies, van den doodsangst en van <



op volgt, is strikt persoonlek, en wor.lt jps zijn volle

twaarte en in njn bangs ontzetting geheel, en zoogoed als uitsluitend

geleden door hem wien het overk Hij zal in eonsoMBsn spoorwaggon,

I.«zelfde bank en aan denselfden kant, gezeten hebben met een ander,

«iie er ongedeerd af kwam. Waarom het ongeval sent trof en niet zyn

huurman, is een vraag, die zonder antwoord I. lijft Kr is hier een lijdeu,

was af te wentelen noch af te wenden, en dat persoonlijk neer*

• bet lij-lt. sn <>p dsSfl li.i«l.r alleen. — Maar in de tweede

plaat* is sr in 'lit uigeval een tweede soort ellende, waarin de Uêfdê sssr

wei deelen kern. Als die getroffene hulpeloos en machteloos tnsechen de

gebroken Stukken van «len fPIfgQl bskfaawJ m% SMS4 hij SI uit gSMBfA
moet hij met namelooze voorzichtigheid opgetild, op een draagbaar gelegd,

vervoerd, en straks aan huis of in het gasthuis verzorgd worden. Hij dit

leelnenn'ii'l' liefde op, om te helpen, om te steunen,

om dorst te lesscben, om angst weg te nessen, sa noodelooze pyn door

.•li. i.l te besparen, om te troosten, om op te beuren, om
energie te bezielen. - Zoo ronden we reeds tweeërlei hjden: een«r

zgds een deel lijden dat de ongelukkige allee* en eelf moet dragen, maar

ook anderzijds een deel Igden, dat door liefde kan verzat I

deele voorkomen worden, en in deze deelneming der lirfde >

«lat miW in geld is om te zett. is zoo, voor geld kan goede i

zorging worden gekorht. maar hij een hulpe en vertroosting, als bg en na

k een ongeval is te verleenen, kan geld volstrekt niet baten, w<

•len regel de eerste en beste hulp doof rrfwUMg toeschietenden ver*

leend, en is er buitendien iets in ds l»ewezen hulp, dat moeielijk onder

woorden ia te brengen, en daardoor juist met geen geld te dwingen is,

«lat ondervangen van bet hjden dat men voor oogen ziet, om het uit louter

snsrhfl'nTrri iltmili t.- rernaehten Wêêê b| èm rwej sjmnonjsna in
na in de derde plaats als derde element ds geldelijk* echode.

/ulk een getroffene wéér in gewonen doen is gekomen, loopt de reke-

ning van arts, heelmeester en spotheker hoog. En wat nog veel erger is,

door het verlies van zyn beide boenen is de man onbekwaam voor zyn

ü(en arbeid geworden, en staat hij. hg ontstentenis van kapitaal, met

iw en kroost hulpeloos in de wereld. En ook al is het, dat de onge

lukkige eigen middelen bezr verliest hg, zoo officier was,

t ongeluk dat hem trof, zyn betrekking, en verliest alzoo, ook al

pensioen of wachtgeld, een deel van zijn gewone inkomen,

waar altoos geMelyke eehad.

eerste dement aan het strikt persoonlgke Igden. kan

Vereekeringiwmen niets doen. En evenmin kan het Vereekertngeweme*

leelneming der liefde m bel tweede element van snik ujden ovememsn.
Ma iet Verzekeringswezen wel kan. en waar bet uitsluitend op ge-



het Twjimawiwimi,

I is, bestaat it het die geldelijke êchatle, of wilt ge, liet derde

element in het hjden, wel niet wegneemt (want die schade ie er nu een-

meel), maar op zulk een maaier over allen, getroffenen en niet getroffenen

omslaat, dat de schade brjna .lyks verliest en soogoed als niet meer

wordt gevoeld. Als er 's nachts door onvoorzichtig!» ijkende

oorzaak, brand in uw huis ontstaat, en g\j met de uwen in doodsangst

over de daken vluchten moet, dan lijdt ge persoonlijk een angst en staat

bloot aan een gevaar, dat niemand van u kan nemen. Dat is het eerste

element Daarna zgt ge dagen lang beroofd van huis en have. Dat il

tweede element, dat liefde van vrienden of buren u verzachten kan. Maar

•Ie derde plaats lijdt ge de geldeUjke schade, dat uw huis en inboedel

ie vlammen opging. Stel nu dat huis op / 10,000, en uw inboedel op

f9000. Dan rijt ge voor f 13,000 aan waarde kwijt. • Q Ujdt, zoo ge geen

man van n>

gezinnen dit* met u dezelfde stad bewonen, elk één gulden betalen, is de

geleden schade u geheel vergoed, en uand onder die al

zoo kleine betaling van één gulden direct voelt Meer nog, verbindt ge aan

de betaling van dien éénen golden, de zekerheid, dat, bijaldien morgen-

nacht hun eigen huis en inboedel verbrandt. ban evenzoo volle schadeloos*

blijdschap. Zoo is dan dit derde deel des lijden*, dst ui tel d de

zal ook ten deze altoos overblijven. Ge zult b toedel souvenir*

loren hebben, die u niet kunnen vergoed worden. Misscb papieren

ii. n ree! waard «aren, en dit /ijm onhcrrocpoffis weg Maai <\>- eigenlijk»'

geldelijke schade, die schade die in gel

nemen allen saam van den enkelen getroffene over, en zoo u

last Hij betaalt zelf meé, maar alleen, zoo er 13,000 participai

v.x.r één d.-rti.hdiii/..!idst« .

Zal men nu zeggen, dat dit alles goed en wel is, maar dal k een

wjjs dan toch de weldadigheid de wereld uitgaat? Iets is hier stellig

aan. Indien het Verzekeringswezen op alle terrein en -nschen,

als deelnemers, kon worden doorgevoerd, zou er nooit meer een ad*

ie in de dagbladen staan, om hulp voor de achtergebleven weduwen

en weezen van verongelukte visschers of andere scli

roepen. Alle oproeping van dien aard zou een einde nemen, e«

omdat na elk ongeval, na elk ongeluk, na elk overlijden, uit wat oorzaak

ook, de volle som ter vergoeding van de geldelijke schade aanwezig

ijjn, m iboo s- •
i

_• Idalj b a h id< mei i anders dan door afien saam soa

geleden worden. Dit geven we volkomen U» in ontkennen



iirr nHBBMWBi .*)TT

het tornt aangrgpend betoon van zulk een weldadigheidszin bet

nmnorhaojfc hart geëerd heeft. Maar een heel andere mag ia, of ge

/eker ingswazen hebt af te keuren, omdat bet dit betoon van weldadig-

heid toot de toekomst in hoofdzaak afsnijdt wanen zou, bedenke

-lat in vroeger eenweu het menachelyk leven nog zoo oneindig veel

meer dan thant aan allerlei schade en gevaar wat blootgesteld; en ook,

dat dit meerdere gevaar en deae hoogere schade destijds, door bel

leenen van hulp en bgetand, o, zoo menige uiting van liefde te voorschijn

waaraan thans niemand meer denkt. Neem b. v. de gastvrijheid. Toen

reizen steeds gevaarujk was, en men in de meeste plaatten

geen onderkomen vond, moest wel de regel der gastvrijheid als een heilige

iantie heersenen, om gemeenscha
|

menschen mogelijk te maken.

evenaoo, toen men telkens in gevaar van overval, inbraak, roof

moord verkeerde, moest wel de vriendschap een karakter erlangen, dat

met ten van een trouwverbond voor goed en leven gelijk stond.

zeker lag er m dn- heilig geachte gastvrijheid, en in dia bed éen

persoon en heel het leven opeischende vriendschap iets schoons, een eere

voor ons menschebjk hart.

ii beide nu de wereld uit Althans in l»eschaafde

landen kooien ze m niet meer voor. Een onbekende die /i< h k

voor bet nachtelijk uur hij ons aanmeldde en na> jf vroeg, zouden

we niet meer in onze logeerkamer opnemen, maar óf afwijzen óf hem geld

voor logies geven. En ook moet erkend, dat een vriendschap als eertijds

eere was, in die diepte, naar dien omvang, en met dat karak

thant bgna niet meer voorkomt De toenemende beschaving, de meerdere

veiligheid, de betere communicatie, de gerieflijker logementen, en zooveel

meer hebben deae beide uitingen, zoo van gastvrijheid als van

schap, die het leven voor den vriend inzet, een einde doen nemen. Er is

geen plaats meer voor in QBM huidige saamleving. Zult ge nu deswege
zeggen: Die gastvrijheid en die vriendschap op leven en dood waren zoo

• hjke uiting van nwnsehenjke heide, dat we beter doen met de veilig-

heid en de gerieftgkheid van het leven wéér af te schaffen, en wéér de

oude dagen te doen terugkeeren, waarin het leven vanzelf zulk een gaat*

•?id en zulk een vriendschap tot aanzun riep? Neen, zoo oordeelt

niemand. Men moge er *>m* dirhN-rlijk S-rtf klap-n. «n zelfs btsMWei
gevoelen naar die meer romantische tijden, maar inmiddels dankt wie

God kent, zjjn Vader in de hemelen, dat hg met vrouw en kinderen m
zooveel veiliger en rustiger ttyden leren mag.

Welnu, juist zoo staat bet ook hier. Het ia volkomen waar, dat voor*

tover bet Verzekermfiwtten nog niet doordrong, er af en toe rampen
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60 bet is even onmiakenbaar. «Int dit soumi aanleiding geelt tot bet

komen ren een weldadigen sin die het menocheljjk hart eert; en ook dat

dete overbodig tel zyn gemaakt zoudra bet Verzekeringswezen ei n
schade over allen tal omslaan Evenals de gastvryheid, en de vriendin

op leven en dood, viert ook de weUladigheidaxin zyn hoogtij in dagen van

ongeregelde ellende. Zelfs kan men leggen, dat deze uitingen van meneehe»

ljjke liefde te scbooner blinken naarmate de toestand van bet menerheljjk

leven droever en treuriger is. Als er iemand in het water valt, opent i

voor u de gelegenheid om er iemand uit te redden. Doch wie ter wereld

zal daaruit uu de booae gevolgtrekking maken, dat het Jammer is soo er

geen waterongelukken voorkomen, omdat het altruïsme zoodoende de ge*

legenheid mist om uit te komen ? Betere hygiëne ie zeer zeker oorzaak,

dat de peetilentien uit Azië ons thans minder naaluipen dan vroeger, en

ook ie het waar dat hierdoor én artsen én geestelyke én Uchamel

zorgen veel gelegenheid missen om heroieke belde te betoonen. Doch wie

zal nu oordeelen, dat bet beter ware, zulke peetilentien nogmaals te zien

naderen, opdat dit heroïsme der liefde weer schitteren kunne? Al erkennen

we dus volmondig, dat de weldadigheidszin door het Verzekeringswezen

zgn veld en gebied zift inkrimpen, we ontkennen ten sterkste, dat deswege

de Veziekermg mm u beszztydeo zjja,

Bovendien bezie den weldadigheidszin en zyn werking van iets naderby,

en ge zult alras zelf moeten erkennen, dat het ook hier lang niet alles

goud is wat er blinkt Van de ueltladigheidsbazaars, en weldadigheidsbals

en wekladigheidsloteryen zullen we nu maar zwygen. Van al zulke festynen

is de valsebe schyn openbaar. De hyprocrisie gluurt er by door alle kieren

en reten. Maar ook afgescheiden hiervan, is het niet onbekend, hoe ong>

en partydig zulke geldinzamelingen werken. Voor het ééne ongeval k

geld te veel in, voor een ongeval in min bekende streek geeft niemand

iets. Wie een bekend patroon beeft, ziet zich aanstonds een comité i

zyn nood vormen, wie in een afgelegen hoek, eenzaam, door het oog

getroffen wordt, komt aan de diaconie of tot den bedelstaf. Weldadig 1

op die manier kan niet naar goede regelen, kan niet gelykelyk, kan

met overleg handelen. Zulk een wilde weldadigheid is Wind, en

al op den tast af, en sticht daardoor niet zelden zelfs kwaa l er

evenzoo mede als met het losse geven aan de deur, dat zoo vaak

pauperisme voedt, terwyl omgekeerd een goede diaconie, die all» r .

ontvangt, en na onderzoek gelykelyk uitdeelt, wel v.

den particulier afsnydt, maar toch feitelyk beter werkt, meer nut st

••ij «lit alles komt uu nog, dat by publieke weldadigheid zooveel ge*

dwongen inteekening plaats grypt. Men durft het voor zyn fatsoen i

laten. Men wil m. t weigeren omdat buurman gaf. En ook, bet geven •
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>g nemeu in zulke weldadigheidê-eomité's is zoo dikwgls nieU

dan een middel om gorden nuk hij Bjjn ni.-<I.hiirgers fel staan. ..f oofc

oor jonge mentenen om zich aan te bevelen en invloed te krijgen

schuilt ook in die weldadigheid o, zooveel onheilig», en het bleef er steeds

zoo verre vandaan, dat het gaan zou naar Jezus' regel: Laat uw rechter-

hand niet weten, wat uw linkerhand doet. Juist het verborgens geven is

het geven dat het minst beoefend wordt

Vergeet ook dit andere niet, dat gij geen weldadigheid kunt oefenen,

of een ander moet uw gave aannemen, terwijl er toch in dit aannemen

van de gave, niet van God maar van menschen, altoos iets ligt, dat het

monorflnlgTr gevoel kwetst. Moet het, dan neemt ge de gave ook van uw
medemensen aan, maar dan doet ge het, als iets dat u wel zeer doet,

maar dat God u oplegt Het is dan ook diep te beklagen, dat de hooge,

deze zoo droef vervalscht is. Thans staat het

zoo, dat iemand zich maar ten deele vernederd gevoelt, als hg door

icre gift moet geholpen worden, maar dat hij zich diep gekrenkt

gevoeld, zoo ge hem vervnjst naar de Diaconie. Toch is dit volstrekt valsch,

en naar de hooge idee moest jsjsj bet geholpen worden door de Diaconie

het minst stooten. Wat anders toch beoogt de Diaconie, dan te maken dat

ge juist niets van een mensch hebt aan te nemen, maar het alles hebt aan

te nemen een Christus; en dat hindert toch niet De gegoede leden der

gemeente geven iets van wat Christus hun gaf, hem weder. De Diakenen

als dienaren van Jezus zamelen * 1 1 1 on, en zg deelen het uit aan rpn

armen. Zoo edel en verheffend als het zich slechts denken laat JeJnt h.t

sparen en ontzien van uw gevoel, als mensen. Reden waarom elke Diaconie,

die er niet in alles op bedacht is, om het menschelgk gevoel der schamele

broeders en meters te sparen, eenvoudig onwaardig is in zoo heiligen dienst

sn t.- traden

Maar afgezien van de Diaconie is dan toch bet feit niet te weerspreken,

de weldadigheid, ook waar ze den wezenlijk weldadige siert, altoos het

gevaar met zich brengt, dat ze den beweldadige zinken doet in de fierheid

van zjjn menechehjk eerbesef. Famihên die nog aerbesef hebben, en het

even doen kunnen, getroosten zich daarom liever de grootste opofferingen,

ten einde een ongelukkig familielid te nelpen, dan dat .een lid van de

iuV* met de publieke weldadigheid in aanraking sou komen. In angst

en nood strekt men, ja, de bedelende hand uit, want de honger is een

scherp zwaard, maar op zichzelf krenkt de gift het onafhaiikelgk heids-

gevoel. en kweekt een gevoel van verplichting dat deert Zg die steeds den

mond vol hebben van de dankbaarheid, waartoe de geholpene gebonden

/ouden dan ook wel doen met op deze kwetsing van het eergevoel
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•dierper te letten. Zeker, dankbaarheid is plicht, maar teg nooit, dat die

toestand van de maatschappg de beate ia, waarin veel te geren valt, en

veel gegeven wordt, en het hoogst de dankbaarheid bloeit Dat er veel

gageven wordt, ale er nood is, kan sjs4 hoog genoeg geroemd worden,

maar rttl u"-lukLi^« t Btg is }„t maat-. lia|.| M lijk MMSSlsVSB, als SJ niet U-

geven valt, omdat er geen nood is. En als er dan lieden xgn, die o op het

woord der Schrift wgzen, dat er staat: mDe rifken en de armen ontmoeten

elkaar, de Heere heeft se beiden gemaakt", en daaruit afleiden, dat én de

nood van den arme én de gift van den ryke er altoos bujven moet, dan

zjj men toch zoo goed deze misbruikers van het Schriftwoord steeds en

aanstond» op dit andere Schriftwoord te wgzen: «De arme en dé bedrieger

ontmoeten elkander, de Heere verli.ht hun beider oogen" (Spreuken 99

en late daarop de immers niet onbescheiden vraag volgen, of ze den be-

drieger dan evenzoo als door God gewild in bescherming nemen, en

beschouwen souden sis tegen Gods wil ingaande, zoo de bedrieger aftw verdween.

De denkbeelden die over armoede en weldadigheid nog zoo

goed bleven, zyn in zoo menig opzicht valsch, en lijnrecht in si

stelijk beginsel, dat ge metterdaad van alle goed pad afgaat, zoo

ge uit die onjuiste denkbeelden tegen het Verzekeringswezen redeneert

In het Parades was weelde voor armoede, en in het r\jk der he«

zal noch gebrek noch weldadigheid gekend worden. De bange nood van

armoede en gebrek u uit ramp of ongeval overkomende, is een deel der

ellende, die in het gevolg der zonde tot ons kwam. En natuurlijk waar

die ellende eenmaal optreedt is bet heerujk. dat ook de weldadigheid ver*

semjnt om ze te verzachten en te lenigen. Maar wie helpt bet.

die den man met het gebroken been, onder den arm neemt en voorthelpt

strompelen, of de heelmeester, die zgn gebroken been wéér in het lul zet,

en maakt dat hg geen hulp om te loopen meer van anderen noodig heeft?

tfde nu is het verschil dat uitkom! tusschen de gift der weldadig-

heid en de uitbetaling van de Verzekering. De weldadigheid hoi

en steunt u waar ge vallen zoudt, en niet voort kunt ; de Verzekering stelt

u in staat om weer op eigen beenen Ie loopen. Alle weldadigheid saam

zal nog geen tiende deel der gezamenlijke geldelijke schade vergoeden, de

zekering is in staat alle geldehjke schade te dekken, en teweeg te

brengen, dat althans de geldehjke schade van de rampen des levens afgaat.

Let op het Schriftwoord, dat boven dit vertoog staat, n ver-

zijde de dusgenaamde comimimetiernfi gemeenschap der goederen afg<

Geheel bea onrecht! Bet —q— toch «ril gemsanarhsp van goei



door dwmmg, al* rechtsregel, onder alle meoechen. Wat daarentegt

dwang, maar uit > rije offerande. Niet als rechtsregel, maar als regel der

Uefti voor alle menschen, maar voor wie broeder» en eueUre in

istos zgn. Petrus zegt hei dan ook uitdrukkelijk: .Indien gij het

hn.lt willen geven, bleef kei niet hei uwer Toch spreekt uit dit verhaal

iets, waarop we wel terdege te letten hebben. De particuliere weldadig-

heid, die maakt dat A iets geeft en B het van hem ontvangt, «iel deeMfde

ie Jeruealem geheel weg. A gaf niets aan I had niets van A te

angen. Er mocht geen krenking van het menschehjk eergevoel zijn.

werd door allen saanigebracht, en m IbsjsjT naam aan allen uitgedeeld,

naar dezen eénen maatstaf: naardal elk van noode had. Zoo werd de

nood opgeheven, en daarom inzelf all*- particuliere weldadig!» xl

weg. Natuurlijk van het Verzekeringswezen wist men toen nog niet af.

was nog niet ontdekt en nog niet uitgevonden. God had in don weg

zgner gemeene gratie nog niet aan menschen doen verstaan. Maar juist

daarom is bet te opmerkelijker, boe het Christendom bij zijn nAred

de wereld, aanstonds heenwyst naar een ideaal, waarin de particuliere

weldadigheid geheet ophoudt, omdat de nood door een genieenschappelyke

actie van allen wordt weggenomen. W.-lnu, iets van dat ideaal wnr.lt

het Verzekeringswezen verwezenlijkt, en slaat bet eens zijn

vleugels breed en wijd over heel onze samenleving uit, dan zal het juist

Ifde doel leiden, en bij brand, seUni -kte. sterfgeval enz.,

daarom alle particuliere weldadigheid overbodig maken, omdat het èoet

een gemeensfhappelqkc actie alle geldelgke schade, en ook allen geldenaken

nood. voorkomen sal

I. % XVIII.

II rt Verzeker! ngswOMB (vervolg).

>a we bei dusver gevondene saam, dan staat abwo het geding

waarin we pleiten in dezer voege. Br is om de sonde ttjden op aarde In

lijden is, evenals in de sonde, eeneiMjds een persoonlek deel, en ander*

sgds een gemeenschappelijk deel. Dat getne<m*chappclgk deel van bet loden
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wordt dier voege op de menechhcid geworpen, dat bet rechtvaardigen en

onrechtvaardigen door elkander treft God kat tyn ion opgaan over booien

en goeden, en sj op wie de toren van SOoam viel, waren geen grpoter

aondaara dan de anderen. Voor zoover nu <lit gemeenerhippenjk lijden den

één wel en den ander nM treft, ontataat de eiach: Draagt elkanders laaten.

Geheel kan dit nooit Al* bet Igden u persoonlgk treft ie er altoos iet

«lat geen ander met u of voor u dragen kan. Maar overigens ia er

mogelijkheid, en dus ook plicht, om mede te lijden, en

doelen, hetzij door liefde die vertroost hetxq door verzachting der wonde,

hetzij door bet wegnemen der geldelijke schade. Alleen nu voor dit laatste

dient de Assurantie. Ze staat machteloos tegenover lijden öV

streekach gevolg is van persoonlijke sonde. Ze staat evenzoo machteloos

tegenover bet persoontijk smartelgke dat ook van het gemeenschap] •

lgden onafscheidelijk is. En se staat met name machteloos tegenov.

wat n het hart raakt. De Assurantie is puur van stoffelgken

aard. Haar eerste vraag is altoos: U er geldelijke tchade? fa niet,

dan trekt ze zich terug. Dan laat ze zich met het lijden niet verder m
I U ijkt daarentegen dat die geldelijke schade er wel is, dan staat ze aanstonds

gereed om baar goede diensten aan te bieden.

Werd dan, eer de Assurantie optrad, aan die geldelijke schade

gedaan? Antwoord: Dat wel, maar op zeer gebrekkige man %erd

gtgêtHM. Maar dat geven geschiedde zonder regel of orde. De een kreeg

veel en te voel, de ander te weinig, een derde, niets. En wel werd reeds

in «Ie Jerusalemsche Christengemeente dat vergoeden van geldenaken nood

schade tot een gemeenschappelijke zaak voor allen gemaakt Maai

sleet uit Zelfs nu zijn er milde gevers, die het veel streelender voor lnm

eigen ik vinden, zelf hun gaven aan wie in nood kwam uit te koeren,

aan Jezus te geven, opdat hij hel door zijn diakenen uitkeere

de in het geven is met allerlei zonde behept en treft slechts in zeer

iige mate doel. Velen geven om te laten zien dat ze gev -ren

geven als se er tevens een danspartij of zaalkennis voor krijgen. Ook

er die geven om anderen afhankelijk van zich te maken. En altoos steekt

er het kwaad in, dat de persoon die door het ongeluk getroffen werd, nog

lijke ondergaat van door publieke weldadigheid geh'.lp «ten

worden. Iets waarin altijd zekere vernedering voor ons besef ligt; een

tiedering die we zullen moeten dragen, als God ons die oplegt maar

die door menechen niet moet worden bevorderd. Het aannemen van gaven

doet in den regel kwaad aan het karakter, en aan het in goeden zin fiere

besef van vryheid en zelfstandig) ven aannemen maakt altoos

afbankeujk.



ui leidt tot .Ie vraag, of i SSS middel i> mt te denken, waar-

door wij. Bonarl leüjke schade, die uit het gemeenschap|»-lijk.-

ujden v.h •

r. /in» onderling venleelen. dal «•*>i ieder af muir zijn ver-

mogen g'Py*^ in bgdrasgt, tonder dat de één er den ander voor behoeft

dank te aeggen. En het ia die vraag nu waarop het Assurautiewezen een

t>evestigend antwoord peelt Hal liinntiimiiiwi houdt riek nooit anden

beaig dan met geidêljfkë schade, ontstaan door gemeenschappelijk ujden.

vergoedt die schade geheet. Het slaafde onkosten daarvan over de

massa. En het doet dit zoo, dat wie er profijt van trekt, niemand dan

God er voor heeft te «<*nfc—y en tegenover menschen een onbetwistbaar

ig kan doen gelden. In zooverre is dus het ideaal

bereikt; en is het Assurantiewezen geheel pissende op wat ons aangaande

de zonde en het lijden, als gevolg van de zonde, in de Heilige Schrift

geleerd wordt

Waardoor werd nu het Assurantiewezen in staat gesteld, eerst teer

gfhrfkkig. maar sinds met steeds grooter juistheid, de gewenschte op-

lossing voor dit zoo moeilijk en ingewikkeld probleem te vinden? Of ook,

boe komt het, dat de Assurantie eertijds geen macht in het leven kn
worden, en sinds, zelfs in ongelooflijke mate, zulk een weldoende macht

werd, en nog steeds meer zal wort fcwoofd: Alleen hierdoor, dat

men niet op het doen Gods had gelet, althans niet met de vereischte

nauwkeurigheid Het As.Hurnntiewez.Mi kwam <lan <n.k 09 uit een ontdek-

king, en die ontdekking was niet anders dan datgene wat Salomo reeds

voor duizenden jan ted. 8 : 1 >.v. geschreven had: .Allee heeft

een bestemden tyd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijnen

ia een tijd om geboren te worden, en een tijd «>m te sten-

Woorden waarin niets anders ligt uitgedrukt dan de kern der Gerefor-

meerde h^frt—iU jut geen ding ons bg toeval, maar dat alle ding ons

van Gods Vaderhand toekomt. Toeval is er niet. Al wat gebeurt, gebeurt

naar Gods bevel. Het staat vooruit va- - niets dat in God» raad

niet bepaald is. En zoo we vooruit dien raad maar kenden, zouden we

precies en nauwkeurig kunnen berekenen, boeveel rampen, ongelukken en

ongevallen er in zeker jaar zouden men. Precies zou zgn aan te

geven, boeveel geldelijke schade te wachten stond. En precies ware mt

rekenen, hoeveel ieder daarvoor te betalen had, om de getroffenen

schadeloos te stellen.

Stel, er is in Gods raad bepaald, dat er in dit of dat jaar op heel de

wereld zullen plaat* grijpen honderdduizend branden, het ctffer doe;

toe, en dat bg elk dier branden de schade door elkaar f 10.000 zal

bekopen, dan is er in dat jaar aan brandschade te Ujden

peujke geldelüke arhade van duizend millioen gulden. Rekent men nu, dat

«geveer driehonderd millioen gezinnen op de wereld leven, dan sou
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van oen / 8 per jaar en per gezin ; en voorU iou elk man die door brand

tjpaanarhe standpunt, dat alles 6f geval geschiedt, en dat hst alles af-

hangt van 'smenschen erge* wil, is zulk een berekening n»

strekt oomogelgk 1 1- -t I '••lagianisme sluit alle denkbeeld van AssoraotoV

< ierefonneerd standpunt daarentegen, als men belgdt dat alles voorail

bepaald ia, is de grondslag voor zulk een Assurantie gegeven, en staan

we alleen nog maar voor de vraag: Hoe komen we te weten, hoeveel gel-

ike schade in Gods raad, voor dat en dat jaar, ten laste van de ge*

meeoschsppelgke menschheid bepaald ia, en die dos zeker kon

bier tm stuiten we op het zeer ernstig beswaar, dat Gods raad wel

bepaald, maar ons verborgen is. En seg nu niet te spoedig, da

betreuren is, want dat anders de Assurantie van/ om-

gekeerd toch moet, helaas, erkend, dat bgaldieo Gods raad niet verborgen

ware, de Assurantie nooit zou zgn opgekomen. Zoo zondig toch en egoïs-

tisch is ons menschelyk hart, dat bijaldien vooraf bekend ware, dat, naar

Gods raad, in ons huis nooit brand zou uitbreken, verreweg de meeste

mooschei). dis n dat geval verkeerden, zeer kalm zeggen zouden: «Dan

betaal ik aan de Assurantie ook geen cent, want ik ben verzekerd in Gods

raad. Ik sta er buiten. My zal en kan het niet treffen. En de anderen gaan

mij niet aan. Ben ik mgns broeders hoeder?" Echte Kalnitisch. Neon, zoodon

we geholpen worden, dan moest iets geheel anders gebeuren. Dan moest

ons wel uit (iods raad geopenbaard worden, hoeveel ongelukken er m
zekere periode voorkomen, en welke echode deze ongelukken gemeenlijk

ooden oplevoroo, stoor agtsoor ioj iooróf soo mtm ook §ee§enkamw4

werd, trien het ongeluk wel en wien het niet treffen som. Als het zoo staat,

dat we wel weten, naar Gods raad, zal de gemoeoschappehjke geld«

schade van alle oogelukken saam, zóó en zooveel per jaar bedragen, maar

zonder dat iemand er vooruit by weet, of hij zelf al dan niet vrg zal lo>>j

dan is er een prikkel om te zeggen: Laat ook mg in de gemeene schade

elk jaar iets bydragen; en dat wil ik zelfs getrouwelijk doen, mits gij mij

verzekert, dat, treft mjf het ongeluk, alsdan de geleden schade ook

geheel vergoed zal worden. Juist dus het Assurantiewezen.

n <lat opzicht moet nu worden opgemerkt, dat God dil juist zóó

beschikt heeft. God heeft drie dingen gedaan Hij heeft vooreer*

raad op vaste onveranderlijke wgze bepaald welk gemeenschappelgk lgden

elk jaar, op allerlei manier, op de menschheid zou neerkomen, en

wie ii <ht treffen zou. Ten tweede heeft Hg verborgen gehoudei

zeker jaar door lgden en dus ook door schade zoo beloopen worden. Maar

ook ten derde heeft God wel geopenbaard, welk lgden, in welke mat.

hoeveel gevallen, elk jaar de gemeeneehappel^ke menschheid treffen



«o welke geldelgke schade dat elk jaar soa opleveren. Die laatste open*

baring nu b een goedertierenheid Gods. Het ia een stok van zijn gemeene
gratie. Zomi •panharing toch sou elke Assurantie ondenkbaar sqn.

Door die openbaring ia se gegrepen en mogelgk geworden. En hieruit volgt,

verachting van het Assurantiewezen een verwaarloozing ia van desa

itsj Qad OM gegeven • ••M-iiUirim;.

Vraagt men, waar dan die openbaring te vinden is? Natuurlijk i

tge Schrift openbaart ons wel, dat er zonde,

er om de sonde lijden is, dat de sonde solidair werkt door erfzonde,

en dat er daarom in h> t lijden ook een gemeenschappelijk lijden is. De
lige Schrift openbaart ons evenzoo dat er een raad Gods is, en dat m

dien raad Gods alle ding in ons leven vooruit bepaald is, zoo zelb dat geen

haar van ons hoofd kan vallen zonder Gods wil. Maar de Heilige Schrift geeft

ons niet de toepassing in het leven. Edoch <>nze Gereformeerde belijdenis

zegt dan ook nadrukkelijk, dat we God bonajofl uit twee middelen: niet

alleen uit de Sehriftuur. maar ook i 'uur. Goda onzienhjke dingen

worden van de schepping der wereld af ui f de edbepoofen verstaan en
doorzien. De vnuu: i* dus maar. <»f ossj nauwkeuru: lotèsfl Of het BfOB>

iijk leven, gelgk dit op natuurlijke wijze onder menschen doorleefd

wordt, al dan niet ons vooruit lasjsl 01 openbaart, niet welke "M^f^itit

getroffen zullen WOfden, maar hoevele OOOOBofl van lu-t tydozj 0OÜ01 v.x»r

komen, on boe groot de geldelijke schade door die gevallen veroorzaakt

in oen jaar zijn zal. En dit nu had de mensen reeds voor eeuwen kunnen

men, want dit ligt metterdaad in het natuurlijk leven met de
grootste duidelijkheid van Goda wege geopenbaard. Alleen maar de stomp*

igheid dos menschen was oorsaak, dat I gezien, niet ontdekt,

niet uit de natuur afgelezen werd, en vooral het Pelagiaansch ongeloof

van hot toeval, droeg er eeuw in eeuw uit toe bg, om deze stompzinnig'
heid nog te verergeren. Het stond in de natuur duideujk door God ge-

schreven. We bodden het er maar uit af te lezen. En toch laa niemand

hot londeroogen waren en bleven we blind.

4 er dan qjfers in do natuur staan? Ja, gowieeoiyk Ton dooie zelfs

wist men dit vroeger ook wel Neem b. v. bot sterven on geboren worden,

waarop Salomo wjjst dat het zijn beotemden Ujó onder den hemel hooft

zichzelf ware hot natuurlijk seer wol denkbaar geweest dat er m
zeker dorp van aOOO inwonen het éone tiental jaren eens niemand stierf,

on dat er oen jaar later do helft dor inwoners woaotisi i on, of ook hooi

de bevolking Toen non men seer goed waar, dot hot zoo in Gods raad

niet besteld is, maar dat er in hot etervoo zekere gol(JliueliahaiiI plaato

grgpt Do doodgraver weet seer wol, dot epidemieën nu daargelaten, hot
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aantal personen dat sterft bet ééoe jaar aan het andere jaar tam

gehjk Mijft. Zoo ook kon de ambtenaar van den burgerlijken atand teer

wel in tijn boek zien. dat bet aantal geboorten evenzoo tameujk eonatant

ia. In onze weeshuizen en oudemannenhuizen enz. merkte men evenzoo

zeer wel op, dat er niet het éene jaar plotseling tienmaal zooveel weezen

kwamen als een vorig jaar, en het daaropvolgend jaar geen één, maar

dat over zeker aantal jaren genomen, bet getal vrjjwel gehjk bleet l

ontging bet de aandacht niet, dat dit getal in een teer groot wee*)

veel gelijkmatiger was, dan in een klein weeshuis op een dorp. Een d<

wist evenzoo, epidemieën weer daargelaten, dat zgn inkomen met het ééoe

jaar overgroot was. en het volgende jaar op niets daalde, maar dat

éene jaar door het andere genomen, op een dorp hetzelfde

aantal patiënten had. Om kort te gaan, men wist ook vroeger teer goed,

dat niet alleen de geboorte maar ook de sterfte, en zoo ook allerlei ander

ongeluk, niet nu eens op duizend staat en dan weer op nul «laait, maar

dat er in alle deze dingen onder den hemel Bekere gelijkmatigheid van

jaar lot jaar valt waar te nemen. Algemeen leefde men dan ook ai

lruk. Er mochten door • door hongersnood, pestilenti

oorlog, nu en dan bgsondere toestanden intreden, maar in gewone tij-

en onder gewone omstandigheden, twijfelde niemand er aan. "éne

jaar bleef grosso modo aan bet andere tamelijk wel geüjk. Hoe dit kwam,

wist de ongeloovige wereld niet. Ze schreef dat alles toe aan toeval,

is wisselvalliger dan de velerlei oorsaken van der menseben dood? I

kou vatten, een in aanraking komen met besmetting, een slechte medicatie

ent. Maar toch het toeval schikte het zoo, dat het alles nochtans,

éene jaar door het andere gerekend, tameujk wel overeen uitkwam,

ging alles op den gis af. Op zeer onbestemd gevoel. En « umi

werd was: nauwkeurige waarneming en berekening.

Juist onze eeuw echter heeft met die sleur gebroken. De meerdere

wikkeling der wetenschap brak in beginsel met het Pelagianisme, en gaf

bet Calvinisme gelij alsof men tot de belijdenis van Gods raad

kwam. Neen, maar wel tot de erkentenis, dat er geen toeval I

maar dat alles naar oasis wetten gaat. Voor de Gereformeerden een

gemeene aanwinste. Van die overtuiging nu uitgaande hebben de mat

dezer eeuw zich op bet nauwkeurig waarnomen on optookenon toegelegd.

Men is gaan zeggen: Laat de overheid zeer nauwkeurige statisti»

maken van al wat er in net menschelgk leven tnderdan I*at

men opteekenen niet alleen wie, en hoe velen er sterven, maar

wat leeftijd, in wat maand en week se sterven, aan wat rii

komen ons. Laat worden opgotoekend, hoeveel epidemische kranker
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maand by maand in elke stad en in elk dorp 7; ij aan welke

riekte ae lijden. Teeken evenzoo op, of de stervenden mannen of vrouwen

zqn. Liefst ook beroep ; of se gehuwd zijn of ongehuwd, weduwe
weduwnaar. Kortom, teeken alle bijzonderheden op, die ge maar

tamfim kunt Doe evenzoo met de geboorten, met echte en onechte ge*

boorten, met de vrouwelgke en manlijke geboorten. Bereken zoo voor al

categorieën van mentenen den gemiddelden levensduur. Maak staten

van de misdaden, van «liefstal en inbraak, van moord en zelfmoord. Leg

lusten aan van blinden en dooven, van krankzinnig*

van gevallen van brand en eMpbrtok, van hagelslag en watervloed. Teeken

op die lijsten aan, wat sommen gelds er door al die ongevallen over heel

een streek of land, over seker aantal jaren retlor» gingen. Om kort te

gaan: Hond boek. Neem van alles notitie. Stel u van alles op de hoogte.

En als ge dit b, r. twintig jaren lang gedaan hebt, zie dan in uw uit-

«tien na, of er in deze cijfers zekere gelijkmatigheid, zekere constant-

heid is, of wel, of dese qjfers jaar in jaar uit zoo hopeloos verschillen m
nloopen. dat er geen peil op te trekken is.

lit beeft men gedaan. Dat is de dusgenaamde wetenschap der

statistiek. In het oog van wie gelooft, een wetenschappelijk onderzoek, om
<>f in net gemeenschappelijk lijden dat God den mensen

toezendt, zekere vaste wet heerscht, of wel dat (iod zonder regel, hel

kwaad des hjdens na zoo, dan zus, ons toezendt En de uitkomst van die

wetenschap nu is op ongemeene wjjze verrassend geweest Men is met de

statistiek nog lang niet waar men weien moet Het bestudeerde ter:

is nog veel te beperkt. Van de 1400 millioen menscli.n

leven, zgn nog hoogstens 400 millioen met zekere sorge bestudeerd, en

hoogstens van 900 millioen ging dit zoover, dat men allengs vaster ge-

gevens op oenigszms uitgebreider schaal verkreeg. Maar men is dan toch

een goed eind weegs gevorderd. En die dusver reeds verkregen uitkomsten

stellen bet nu reeds buiten allen dat de gelijkmatigheid vaststaat

en de constantheid van bet Ijjden des levens niet langer kern betwist

worden. Vooral Üurklr in zgn Geschiedenis der beschaving van Engeland,

interessante gevolgen. Hg toch toonde aan, dat er van toeval

den mensen zoo weinig sprake is. dat veeleer, jaar in jaar

steeds betselfde zich herhaalt Er is vaste regelmaat t alleen

de zelfmoorden, maar ook in de wgse waarop zelfmoord gezocht wordt

Een vaste evenredigheid onder de zelfmoordenaars, dat jaar in jaar uit

zooveel zelfmoorden voorkomen, en daaronder zooveel door verdrinking,

zooveel door ophanging, zooveel door scJuetgeweer, zooveel door een scherp

rument enz. En ook al neemt men nu san, dat Buekle hierin over-

f, of dat althans nog de genoegzame gegarena ontbraken, om over al

dese biiiondorhedon reeds uitspraak te doen, zooveel kan dan toch
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zelf* in oog kleine land de opgaven Tan het ééne jaar, tot in allerlei

zonderheden toe, wonderwel op de opgaven Tan het vorige jaar gelgken.

Het getal kinderen dat geboren wordt moge klimmen, maar dan klimt

naar vaste proportie, en nooit ziet men dat er b. v. het éëoe jaar een

deren minder geboren worden. Zoo ie het ook met de sterfte. Hier moge,

dank zg de hygiënische maatregelen, daling in de qjfers zgn. maar toch

gaat ook die daling gelijkmatig, en nergens ontwaart men reusachtige

sprongen. Evenzoo is het met de geslachten. Bgna overal evenveel jongens

sla Bjsjsjsj fsnopssj, m evsjiveel mansen ak nonwen gestorven, H sover

gast deze regelmatigheid en vastheid, dat b.v. de Trammaatsrhapi-

Amsterdam jaar in jaar uit eenzelfde getal personen vervoert, en zulks

wel met een vaste, gestadige klimming. Wat is nu onzekerder, wat toe-

valliger dan het in den tram stappen of loopen gaan?

komst toont ook hier, dat er geen toeval bestaat, en dat alle mentenen,

bewust of onbewust, jaar in jaar uit, door gelijke motieven tot gel

daden bewogen worl is zelfs zoo waar, dat over een heel land

aantal reizigers dat van de sporen gebruik maakt, altoos weer op ongeveer

gehjk qjfer uitkomt Hierop is dan ook elke maatschap vervoer

gebaseerd. Ze sou anders eenvoudig i n richten zijn. Ja, op kleinere

schaal rust hierop eigenlijk elke nering. In een gesonde nering weet men
op 1 Januari vooruit, dat men in het jaar dat men inging, ongeveer zoo

en zooveel innen zal. Een hotel wordt overgenomen op de berekening dat
-

con< . kan dit doen verkeeren. Maar onder gewone omstandigheden

levert elk gezond bedrqf jaar in jaar uit zekere vaste som op illes

niettegenstaande toch ieder voelt, hoe er niets wisselvallige» denkbaa:

dan de vraag, wie en hoeveel reizigers in elk jaar in een stad zgn uk»

en welk hotel ze in die stad zullen uitkiezen. Oe zit in een spoor, en kent

er nog geen hotel, fJe vraagt er naar aan een medepassagi' »tel

dat hg u noemt, kiest ge. Louter toeval, zoudt ge zeggen *>nt

de uitkomst, dat zelfs in zulke kleinigheden os** toeval beerseht

heel ons menschelgk leven, tot in de kleinste bgzonderheden toe, zulk een

wondere regelmaat volgt, dat net ééne jaar, onder gelgke omstandigheden,

steeds san het andere jaar gelijk Mijft. Voor ons Gereformeerden, n

vreemds, maar voor de Pelagianen een haast ongelooOgke ontdekking. V
waar blijft zoodoende hun toeval en hun vrge wi
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Leert alzoo de nauwkeurige opteekening van het \ •••!-komen van nunpen.

u, sterfgevallen enz., dat het aantal

van date gevallen, en evenzoo de geldelijke schade die ze ten gevolge

hebben, het ééne jaar van het andere jaar niet noemens waan! verschilt,

dan toont God de Heere ons, dat Hij <lit lijdm aan de menschheid ni«-t

met willekeur toebedeelt, maar dit l|den over de menschen brengt naar

ssèere vaste regelmaat, en dat deze vaste regelmaat niet alleen de ehxl-

qjfers van het totaal regelt, maar zelfs evenzoo de kleinere bijzonderheden,

waar emdqjfers worden saamgetrokken en opgemaakt

natuurlijk alles uit Gods raad II* t is in de besluiten Gods

dat alles wat staat te gebeuren, ligt voorbeschikt In het onderhavige geval

heeft men derhalve te belijden, dat naar Gods Voorbeschikking jaar in

jaar uit een ongeveer gelijk getal rampen met zoogoed als gelgke gelde-

Üjke gevolgen, sjjn vastgelegd en bepaald. Maar men kan verder gaan, en

ï»W-ii dut hierin noodzak.-lijkrrw ijs taken w.-t hsenoht, /«-km- oplinanti.-

kerk beleed steeds, dat Gods besluiten met nijaheid be-

sloten zjjn. Wgsheid nu is niet een chaotisch. Mooi mechanische bijeen-

voeging van allerlei dingen die gebeuren moeten, maar „wisheid" houdt

lat aan al het bepaalde een Goddelijke gedachte ten grondslag ligt,

de dingen aldus met wisheid in verband heeft gezet Men heeft dus

recht om te zeggen, dat ook deze regelmaat dn- m iDetM rampen mi

komt het gevolg, het uitvloeisel, de vrucht is van een voor ons verborgen

bestel, waarom het zóó en niet anders zjjn moet, ten einde met wgsheid

bepaald te zjjn. Evenals de gewone natuurwetten niet Gods raad be»

heersenen, maar met wjjs beleid door God zelven bepaald en vastgesteld

zjjn, zoo moeten er dus ook hier wetten zyn, die het mensebeujk hjden

beheerschen. Wetten die' wjj niet kennen, die we slechts zeer ten deele

de oorzaken der feiten kunnen opmaken, maar waarvan het bestaan

ons niettemin duidehjk en zeker uit bet constant karakter van de rampen

de« levens blijkt

itag de botookajiis van zulke natuurwetten nooit overdreven worden.

Het zgn geen wetten en» de natuur, maar wetten die heersenen eter de

Wetten die God knar gaf, opdat *u aan die wetten



zou. Maar ook soo genomen, volgt toch uit de kennis der natuurwetten,

«lat wy er ons leven en onse gedragingen naar in te richten hebben. Leert

de natuurwet, dat een lichaam dat iwaarder is dan dV onérvmM

/<iodra het wordt nedergelaten, dan moogt ge op uw
dakgoot staande, niet van de goot in de lucht stappen, maar moet langs

trap of ladder u langissm naar beneden begeven. En 100 is het met •

natuurwet Haar kennis regelt onse gedragingen; geheel afgescheiden van

de vraag, of ge zulk een natuurwet al dan niet bev

ook net Nu ons ^"tp** 1 in de feiten geopenbaard is, dat er regelmaat

>et gemeenschappeujk lydeu bestaat, voL >r ons dV

om niet te doen alsof die regelmaat niet bestond, maar er mee te rekenen

en ons alzoo af te vragen. ke gedraging God de Heere ons door

de openbaring van die regelmaat verph.lit Vroeger kenden we die regel*

mau I 'oen konden we er dus niet nieé rekenen. Het staat hiermede

evsjttooali ii"! / aesnea moes* asJuiu wet, dia men noogst sast sanérn,

later ontdekte, en nu heeft aan te wenden. In rijn gemeene gratie fa

God niet alle ding opeens. Onse vaderen kenden geen gas, geen stoom,

geen electririteit, geen telegraaf en zooveel meer. Al die krachten waren

er ook toen wel, maar te waren ons niet getoond, we wisten van haar

bestaan en werking niet af. DM «hen hoofde stonden onse vaderen

niet schuldig, dat ze die krachten niet gebruikten. Nu daarentegen zijn ze

bekend, en een vader, die thans, als moeder door een beroerte getroffen

•loodsgevaar verkeert, zijn kind niet per telegraaf hiervan v.

opdat het zyn moeder nog levend vinden kunne, se tind

bezondigen. Nu deze krachten eenmaal ontdekt zyn. staat I ian ons,

of we se gebruiken willen, maar zyn we tot het gebruik er van veryl

zoo dikwyls een hooger wet haar aanwending eischi ; bier de wet d<

soo nu ook staat het met bet Ujden.

Vroeger wist men van geen regelmaat in •!« rampen des levens af. Men

kon alzoo noch op die rampen, noch op de geldelijke schade, die ze

oorsaken, peil trekken. Het was alles onzeker, het hing in de lucht Thans

daarentegen is die onzekerheid opgeheven; niet de onsek* rh< i<l

treffen zal, die hlijft; maar wel de onzekerheid wat het eind.

Dis regelmaat staat thans vast Ze wss altoos vast, maar zonder dat

het wisten, maar nu is het ons getoond en geopenbaard dat er vaste regel

is. Doch daaruit volgt dan ook, dat wy thans niet meer doen mogen als

wisten we dit niet. Dat zou zyn het oog sluiten voor es

ons in zyn gemeene gratie ontstak. Nu dit licht er is, zyn v

in dat licht te wandelen. Lijden te koeren, waar het gekeerd kan worden,

lyden te verzachten, waar verzachting mogelyk is, moeien m
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h.mge plicht def hrf.lr Blijkt .lus .la| de/.- n./.lnumt fa hrt hj.lm „ ,.,

stut Hielt om verzachtend tegen het tijden op te treden, dan zgt ge biertoe

geroepen uu > •
;' lit Dan itaafl « 1 1 1 ni«-t ui uw keus, maar dan wordt Int

I 'lijven, ia ontzettend Kunt ge dat lijden met behulp van de regelmaat

dat lydens afwenden, dan moei «fit geschieden. En nu leert de uitkomst,

dat dit metterdaad kam. Kr blijkt, dat ook I. i intal gevallen vooraf

te boeken ia; dat uit dit aantal gevallen gelijke geldelijke schade voort-

goslagen, elk jaar moet bijgedragen, om alle weduwen en weezen een

en zorgeloos bestaan te verzekeren. Dan verliest daarom die vrouw

haar man wel, en die kinderen hun vader, sa dal verbal is hun ni»

vergoeden. Maar het verlies van den broodwinner in de nijpende armoede,

anders bij dood en rouw komt voegen, valt dan weg. Allen, die

alzoo bedreigd worden, vereenigen zich dan om telken jare een zekere

kleine som te storten, en uit deze kleine som, die memand drukt, komt

dan geld te over bgeen, om in voorkomende gevallen de broodzorgen weg
te namen.

En ditzelfde geldt van alle rampen die geldelijke schade na zich sleepen.

Allen staan we aan brandgevaar Uloot Metalen we nu allen saam elk jaar

een zeer kleine som, dan komt op die wgze geld te over bgeen, om hem

dien ft, schadeloos te stellen. Hier zou geen rekening op te maken

als de regelmaat in het üjden .mtl.rak. Baat mi «lie regelmaat bestaat,

en men die kent. nu kan men vooruit berekenen, hoeveel groeeo modo
over zeker tijdstip de schade zyn; die saam doelen door het aantal deel-

nemers; en een iegehjk naar de waarde van zjjn huis en goed een kleine

som afvergen. En door op die wgs een hoogst eenvoudig en natuurlijk

gebruik te maken van de ontdekte regelmaat des lijden*, beweren we dat

aan den getroffene alle geldenjke schade kon vergoed worden. Reeds de

goede zorgen voor goed en have, waarvan het bezit niet ons persoonlek,

maar ons gezin toebehoort, eischt derhalve, dat we aldus handelen. Ook
Ie dringt er toe, overmits alleen zoo de velen meedoen, de enkele

i redden kan. En met name ia man tot het aanwenden van dit middel

genoodzaakt, zoo we eens anders goed beheeren, als voogden of teiiorgers.

Ii ook van goed in eigen bezit geldt het Een reeder, die heel zyn

én schip beeft zitten, en met vrouw en kinderen, ja met zgn

K-t"mi'f en de huisgezinnen van zgn bemanning, van dat eéne *

leeft, is niet vrjj, om bat zonder assurantie tegen schade van schipbreuk

'ee te zenden. Immers bg schipbreuk staat niet mjj alleen, maar ook

-

ning teloor, voor den tijd dat ze nog niet elders terecht kan. Weet hu



dal hg door het jaajïyks betalen van zekere oom, dit govaar kan afwenden,

dan moei hjj dat doen, wjjl dit al* oen houge oiecb van liefde en van sorge

v.M, r i| /ijiM-n h. in Ml BSgsJftSBl

Allee ssamgenomei lus de raak hier op neer, 1* dat God in xjjn

-.1,1. -ii. graai éê r.iiii|..-ii <ii. eBen ti. ti. ii üPH-st.n. na ,i.- sjntsjssn nw}

neemt, om ie slechte op enkelen te laten neerkomen. 2' Dat <Jod dese

enkelen door dese rampen treffen laat, niet naar toeval, maar overeen*

komstig vaste regelmaat, ten gevolge van zjjn heiligen Raad. 8'. Dat •

ons dese regelmaat des lijden* van lieverlede geopenbaard heeft V

de konnisss van dese regelmaat ons in staat stelt, om de geldelgke schade

(anders niet) van al sulke rampen gelij rm allen te verdeelei

om te slaan, fa <lit gelykelyk verdeelen en omslssn nu is juist wat de

Gereformeerde behjdenis eiecht

Onser, soo leert onse belijdenis, is een gemeenschappelijke schuld ; daarna

óók wel een persoonlijke, maar toch allereerst een gemeenschappelijke

oorsake van die gemeenschappelijke schold is op ons gelegd een evenzoo

gemeenschappelijk lijden. Dit gemeenschappeujke Igden treft ons door elkaar.

In .Ui ..pzicht wedervaart eenerlei den rechtvaardige en den onrechtvaardige.

De man die onder de steenen van Siloams toren bedolven werd, stond niet

schuldiger dan de man, die er voorbij liep, en het wel sag, maar er heel-

Is afkwam. We staan alxoo voor het mysterie, dat al sulke rampen ons

overkomen om aller schuld, en dat se toch slechts enkelen treffen

hierin uu ligt van self de drijfveer en prikkel, om, voor zooveel bet kan,

dat Ujden van de enkelen af te nemen, en op allen saam over te brengen,

dat net gemeenschappelijke schuld is, dringt en «Irijft vanzelf, om
bet dan ook zooveel mogelijk allen saam te dragen. En afgezien

alle misbruik is net dit juist waartoe de Assurantie ons in staat stelt

berekent de geldelijke schade van de rampen, die naar de regelmaat des

ujdens te wachten staan. Ze zegt u, hoevelen ongeveer moeten deelnei

..in bjsj ii i..-!. k. b-ésj msjfcsjd bb eketheiri U geven En /• rekent voet

u uit, hoeveel een ieder van dit gemeenschappelijk ujden te dragen heeft,

om wat enkelen treft voor allen over te

is de naam van Verwekering zeker ongelukkig gekozen. Gehjk

Halomo's tempel door de heidenen heeft laten bouwen, zoo heeft <

dese .overneming van wat enkelen treft door allen" in hoofdzaak laten

inden door mannen die buiten bet geloof stonden. Zoo maakten se van

wat God in qjn liefde ons openbaarde een gestoelte der menschehjke h

beid. De mensen sou nu vereekerd zyn, naar sommiger boos bedoelen, zelfs
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tegen (mhI rerseswesyssjsssa ih ssjotuttsen, onsjeloovjs, isnkbti ld. sa h.t

ware om wat lief» te wenschen. dat we vaii dit min goede woord af

waren. Deelnem ing ware veel schooner woord geweest, en had deselfde

zaak uitgedrukt. Doch dit is de schuld der geloovtgen selven. Zij hadden

er dan maar het eerst hg moeten wezen, om de zaak in eigen handen te

krijgen, teneinde selven het recht te hebben, om aan h»t k unieke een

heter naam te geren. Doch dit ded« t. Ze hielden zich van verre.

lieten heel dese machtige ontdekking aan de „heidenen" over. Ze hadden

geen oog voor het werk Gods, dat hier openbaar werd. Het was er even

meé als in de dagen voor dea Zondvloed. Niet Seth, maar de ongeloovige

Jubal vond de harp «mi hel osgsJ uit. Dook wie zal nu zeggen, dat daarom

niemand de harp mag tokkelen, of dat wij deswege geen orgel bij ons

Psalmgezang mogen gebr fa zoo ook gel.lt bet hier, dat deze nieuwe

i-induw vjsjI d«*»r ongeloovjfsi nsvond.n .-n i" ii... -iimI i>. iiuiar sonder <lat

«or de geloovigen ooit een ef of verontschuldiging kan liggen,

om er geen gebruik van te maken. Niet Abel, Kaïn heeft het eerst een

stad gebouwd. Mogen daarom geloovige personen in geen stad wonen f

wat den naam betreft, is niet SacrammUum een min gewenschte naam,

omdat hij aan het heidensche leven ontleend is, maar zou dit daarom reden

mogen zijn, om tegen de waak die er meé genoemd wordt party te kiezen,

of ook zelfs dien naam, eenmaal vanwege onze schuld issj het gebruik

geykt, als beswaar kegen «!•• /.aak t. lat. gelden?

In geen geval beroepe men zich op wat Job zegt „dat de goddelooaen

verzekerdheden hebben." Wie dat doet, verzuimde bij Job na te lezen,

wat er staat. Job toch bespreekt juist het óns altoos stuitende feit, dat

de rechtvaardigen zoo dikwijls tobben moeten, terwyl God aan de godde-

bosen overvloed geeft !>• uitdrukking k..mt v.n.r m lok II In .!•• vijf

eerste venen beschrijft tuj zyn eigen droeven toestand II

vaardige, is allen ten spot De goddeloosen, die van lijden verschoond

en, en die mate hebben, zien minachtend op den rechtvaardige en zijn

ii neder. .Naar de meening dergenen die gerust zijn. is de n
vaardige een verachte fakkel. De rechtvaardige ie gereed om mei zijn voet

Ku daartegenover staan nu de goddelooaen, en zij

die God tergen, en dese» laat God met vrede; op hem zendt Hij geen lijden,

s# hebben in hun tenten overvloed van God ontvangen. .De tenten der

verwoestere hebben rust, en die God tergen nebben verzekerdheden. d >

een zeker en gerust leven." Waardoorf Door Assurantie? Neen volstrekt

niet I^ees het maar. Het staat er vtal j)
hebben een seker en gerust

leven „om seffens dat God mei s#» kond toebrengT (va. 6). En dan volgt

logmaals een breed betoog, juist om aan te toonen, dat se
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.\. -r/. -kei.lli.-.l.-i. t,. i.i..i, •I.m.pIi. i. Qod /•• hun .ii. u'. «ft Hij tjSSlnH t.**li

weet niet, «Ut de hand des Meeren dit allee doet

wiene hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle «/lemen dea

menecnen." Met de Assurantie beeft <8t woord „verzekerdbeden" dus niets

hoegenaamd te maken. Er is bij Job sprake niet van een vereekerdhoirt

• ii. -i. ssattilssssji richntan gsven, am na rsmtosfcsAai dit i

nes ii rnehtfMfd|0i Éhnail na aan di isnmssosen, ultilkmmu^Ummit

ie Hem tergen, verleent En dat juist ie het groote raadsel, waarov.

Psalm 78 en in heel Job door de geloovjaan geredetwist wor

Nog één punt voegen we hier ten besluite aan toe.

14 onmkmrkêid ex dan, dat lekerlyk ten slotte allen treft.

Bepalen we ons slechts tot dit ééne: We moeten allen sterven. Dit is de

s$k$rh»id. Maar de één sterft vroeg, de andere laat Dit is net owetlrere
. .

.

,

Ook al weer een ellendige naam, want niemand* leven kan verzeken! worden.

Maar die naam is er nu eenmes! en komt de wereld niet meer uit. Hij be-

teek iijk : Assurantie tegen de onzekere gevolgen van het onzekere

en wisselvallige in den dood. En juist dit raakt de kwestie van hel tpu >

Is sparen niet veel geruster en beter dan Assurantie? Ge weet dat vooral

de mannen van het Nul dit sparen gedreven hebben, en dat ge d

moogt zeggen, dat het mt .uren hoek komt Maar ter zake. Bijaldien het

vooruit vaststond, dat een gehuwd paar veertig jaren huwelijksleven *

den boeg bad, en dat althans de man niet voor zgn 70"* jaar zoo ster

dm ji /•• zparea ii regel nasJn a^o m ksnsnatfa ka dam atonaal» "i

wezen. Maar dit is niet zoo. Die man kan 70, hij kan zelfs 80 jaren wor-

maar hy kan ook reeds op 36-jarigen leeftgd wegsterven. En dan
j

de kinderen nog klein, en laat hij de rijnen hulpeloos achter. Stel toch

spaart f 100 's jaars, dan zou dit hem over veertig jaren, intrest op intrest

een som van een kleine f 8000 geven, en aan zgn weduwe een ja

inkomen van een goede f 800 waarborgen, en dat als haar kinderen

huis uit zgn. Maar sterft hg na pas zes jaren gehuwd te zgn, dan is er

nog pas circa f 000, en krijgt ze slechts f 25 's jaars, en

nu is de reden, waarom welf êpêwn geen goede manier kan zgn, om '

zgn weduwe te zorgen. Sparen zeer zeker, maar sparen in onder.

hand zes! wmitrm Best hm it Beesten regel zgn B| is «nsek.riM-i.i.

of ge jong of ou.l /uit stervan, leeft ge dan in de wetenschap

sparen altoos doel treft, en dat uw weduwe altoos baar f 800 's jaars

hebben zal, zoowel als ge in het eerste jaar na uw huwelijk wordt alge»

roepen, als dat ge eerst op zeventigjarigen leeftgd ten grave dn
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sparen helpt alleen voor wie oud wordt Saam «pareu helpt oud en jong

stervenden beiden.

Ook hier nu is men achter gekomen door te letten op het werk Gods.

doel iemand sterven» den een jong, den and on bleek by

aandachtige opmerkzaamheid, dat God ook *gelmaai volgt v

bet éene jaar enkel ouden, en bet andere jaar enkel jongen, maar elk jaar

byna evenveel ouden en evenveel jongen. Wie oud en wie jong zal sterven

weet niemand ; maar wel weten we, dat God jaar in jaar uit ongeveer een

ik getal menschen oproept van de onderscheidan leeftijden. Hierdoor

beeft men dus kunnen uitrekenen voor hoeveel menschen er reeds op

dOjarigen, en voor hoeveel menschen er pas op 70-jarigen leeftyd, enz.

pensioen sou te betalen /ijn. Kn dit nu wetende, kon men byna precies

vaststellen, hoeveel ieder elk jaar betalen moest om door oud en jong

stervenden gemeenschappeUjk den last te laten dragen. Wie dan vroeg

• taalt weinig, wie oud sterft betaalt veel, meer dan hij door StM

te sparen zou betaald hebben, maar hij heeft ook het genot van het langer

i I>e langer levenden betalen dan de pensioenen voor de weduwen

van wie vroeg sterven. En zoo wordt ook deze schade des lijden* gemeen-

H.ha|

ts waar tan slotte nog dit bij zy opgemerkt Het schoonst zou bet

zoo heel de menschheid hierby één lijn brok, en uilen meededen. Dan eerst

zou bet besef van de gemeenschappelijkheid van schuM sa lij«l«-n t. n \

uen. Maar nu heeft God het zoo besteld, «lat «lit niet >tnkt

noodig is. De regelmaat toch komt niet eerst uit *1* ge met ^len re^

maar gaat evengoed door, zoodra ge maar zek» .uwtal hebt *eg.

ad, <>f nog minder. Dit kon ook anders zyn, en dan ware

geen Assurantie mogelijk, of allen moesten meedoen. Nu daarentegen is,

althans voor veel gevallen, het doel reeds te bereiken, zoo slechts .een

groot aantal reenigt en bierdoor kan elk land, en elke kring van

•enigen omvang aiebself nelpen.

Meer ssggea we van het Verzekeringswezen niet Het is ons genoeg,

zoo we, naar we hopen met eenige duidelykneid, hebben aangetoond, dat

het verzet met tegen net miehrmüc, maar tegen het weUig gebruik van

bet Vi rzekeringswezen, op niet één enkel punt voor de rechtbank der

n der Gereformeerde belijdenis bestaan kan; dat het bier veeleer

geldt het helder openen van het zielsoog voor een werk Gods in zyn ge-

ue gratie; en dat ook van het Verzekeringswezen geldt, wat een diep.

•>g denker van de wetenschap in het gemeen schreef: Oppervlakkig

leidt ze van God af, maar tot in den wortel bezien verhoogt

se de eere van zyn heiligen .Naam
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Dat desniettemin veel ernstige Christenen geruimen tgd

tegen de Assurantie bezield waren, behoeft niet te bevreemden. Dit lag

mi .! sjsnsehelgki bseghnrtiglMsl weent*) weid tsnèsrelsn en sno

den trots waarmee de wiskunstenaars voor haar opkwamen. Ook was nog

nimmer van Gereformeerde zjjde dit belangrijk onderwerp uit de beginselen

en in samenhang uiteengezet En al erkennen we nu gaarne, dat ook dese

onze uiteenzetting nog zeer onvolledig ia, met name wat de toepassing op

il oodsfSi li. Mens v. rtakkmu- ii ran li--t Verzekeringswezen in-tn-ft. toch

«turven we ons vleien, dat ons vertoog de Irjn uitstippelde, waarlangs de

Gereformeerde beschouwing zich ten dese te bewegen beeft, en dat meer

dan één lof en eere aan onzen God voor zgn gemeene gratie zal geven,

wiens fnodertforonhsid m-t hst Bmnt «i. regehnut ran bet gemeen-

schap|Mlijk lijden zoo heerUjk uitUmkt

LXXX.

Lijden en Hrhulil.

Laat m«t rar*o d* w*rk«a «war

Plat» 138.86.

Onze toelichting van het verband, dat tusachen de .Gemeene gr

Oodê Voorzienigheid bestaat, loopt met het onderhavig betoog ten eir.

Doch al nam bij deze toelichting de bespreking van de dusgenaaii

.middelen** en voorzorgsmiddelen** ten slotte de breedste plaats ii

bedoelde verba i Veeleer ligt de hoofdge-

dachte van het verband tusschen de .Gemeene gratie** en de .Voorzie 1

heid," in het proces van gestadige ontwikkeling, dat juist door de J
meene gratie" voor de i. ig van Gods voorzienig bestel 01

werd. Zonder de .Gemeene gratie** zou er instandhouding en bestu

maar geen Goddelijke regeering in de Voorzienigheid zijn. Kegeeren U

m richten op een gekozen doel, en teweegbrengen dat dat doel her-

wordt ll< t is een zóó sturen en doen voortgleden van het sti

verder komt, vooruit schiet, en ten slotte in de haven zgner bestemni

binnenvalt. De breede plaats aan de bespreking der voorsorgsmaatreg*

ingeruimd, doe daarom den samenhang van onze toelichting

Het lijden neemt nu eenmaal zoo breede plaats

lat het in een vertoog als het ons*- ikomstig viel af '

De valsche neiging, om bet wezen der religie en der vr
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volstrekte afhanki hjkh.-i.l OU in ..n/e .mina- lit fcsfSSl 81 l.uit.-n <;.m| te

gaan loeken. in plaats van dat weien te eeren in <!• ornondsidee,

^^Ht reeds Bullinger deed, had in Teel Gereformeerde kringen zulk een

sh /nik een slsphsndige !tj«i«-

1

terdaad voor veler blik de geheele positie, die God wil dat we tegenover

n innemen, vervalscht was. Die valsche lijdelijkheid had het gewaad

van een engel des lichts sangetogen en velen bekoor Mus lijdelijk

• ijn, heette in vroomheid te kort te schieten. En dese omsluipende

meening, had ten slotte zelfs hier en daar de prediking aangetast, zoodat

in het eind bijna nimmermeer de strgdroep Gods tegen hel lijden te
ellende onder ons Gereformeerde volk uitging. Men gleed ongemerkt m
een positie tegenover b wel met aangedurfde, maar toch

logische consequentie geen andere dan deze zou geweest zrjn: «Maak geen

leuning meer langs uw brug, want al zulke voorzorgsmaatregelen zrjn

zondig, en ais uw kind in het water valt, steek dan geen hand uit om
te redden, maar wacht ..f de Heere het weéi droge brem.

k zeggen we niet, dat iemand ooit zulke goddelooze woorden

over zrjn lippen liet komen; maar dit staat toch vast, dat de lijdelijk Ie

theorie op het geval van een brug en op een in het water gevallen kin.l

logisch toegepast, feitelijk tot deze conclusie leid. « -liep zelfs was

dese valsdie voorstelling er dan ook ingedrongen, dat het ons niet mogelijk

was, de waarheid naar de Schriftuur op «lit punt weer in het Bekt te

stellen, zonder aanvankelijk meer dan één dier verleiden te ergeren

behoorde in zekeren zin zelfs moed toe, om zoo netelig onderwerp, zonder

loeming, openlijk en rond te bespreken. Maar juist daarom kon en

mor! et overhaast geschieden. Al is het toch dat we nooit voor een

liriftuurlijke voorstelling, hoe vroom ze ook zij ingekleed, uit den weg
hopen te gaan. toch maant de helde, dat ge een dwaling, die op vrome
*9#m vastzit, op verscboonende en eenjgssins teedere wijze te gemoet treedt

Tegen een dwaling, die vroom vastzit, getuigt aanvankelijk de consciêntie

niet Eer waakt er aanvankelijk iets in de eons>

san dese dwaling het mom aftrekt Voorzichtige medicatie is hier alzoo

geboden, en daarom konden we geen andere weg inslaan, dan om eerst

aan te tonnen, hoe alom in de Schrift het kwaad des lrjdeoa, niet

als een vriend, maar als een vitomd Gods voorkomt waartegen de Heere

en zrjn Gezalfde «trijd voeren; om eerst daarna aan te toonen, dat een

ooi l.»or ons moet bestreden worden, en zulk*

met alle wapenen of middelen, die God zelf daarbij ter ome beschik

Ht.lt Keeds het wijzen op die ééne uitspraak der Heilige Sel,

laakte v*oml ie de dood, keerde, overmits de dood het i

Ijjden is, de ujdehjke voorstelling radicaal in haar tegendeel om. Ook

Meel de stqjd dien we tegen het ljjden en tegen de ellende



BI is

hebben te roeren, «lerwijs in tal van andere quaeatien ingewil

geen overtniging kon gewekt worden, tenzjj afzonderlijk elk dezer bi

manoe aaia1ai*figh*den benprekan \n-t.1 Km anadeUjk viel evenmin «•• ent

tanen tan .1. n."..|/.ik.-!i|kh.-i.i aanaV bekenéV Behnftimrinenrntn-

ii. die, op den klank af, de theorie der lijdelijkheid eenenen te dek

door betere uitlegging in gesonder au

Donk «ii«- haak Kap naam aan amda, ••«» ajnj Aan - ? r
i

]
• 1 t *-^ »

- 1 1 !•• t lijden

betreft, ia alleen nog te wqzen op een nuavewatand, dat voor zoo velen uit

de lezing van bet Oude Verbond rijst. Het ia namelgk een onloochenbaar

m het Oude Verbond, onder de heeracha) Itgzondere Open*

baring, het verband tnaachen het lijden en de achuld van I

zelf» van enkele personen, telkens een rechUtreeksrh karakter annne»

De plagen die over Farao komen, en ten slotte zjjn erfgenaam op den

troon doen sterven, zijn een rechtatreekaebe straf voor zijn verzet tegen

hevel dat Mozes en Airon haal m naam van den God Iaraëla h

Als de profeet te Bethe! huiswaarts koeren, door een leeuw ver-

dat hij brood at; en dat terwijl de oude man, die hem beloog en v.

aan den leeuw Als David bet volk geteld beeft, volgt de straf

ui -Ie pestuY zoo is het heel I \ls Israël

stiptelijk aan den dienst dea Heeren houdt, is het gezegend, maar als

bat dan dienal des Boeten rariaat, koaal h.-t onder atraf en riool En

steeds wordt als middel om aan het ojden, als een oordeel Gods te

komen, terugkeering tot den dienst dea Heeren vo«>

en beproef My dan, of Ik u niet zal opendoen de voorraa<! dea

hemels, is de grondtoon van heel de profetie aan Israël

•• voorstelling, die opvatting nu, woi lezen, en len

ook in de predikatie, zonder nader ondersch*

toestanden overgebracht, en die beschouwing va

velen, juist onder bet vrome volk, zich ook nu nog vastzetten. Doel

juist mag niet. Wie zoo te werk gaat, verbeet ten eenemale het kam
der Theocra (anti aft de eigenaardigheid van de bijz.

baring uit het oog. Een ernstige fout, die dan straks ook op d<

overgebracht, en zoovele en daaronder ernstige lieden ••

onder Iaraêl van de Volkskerk onafscheidelijk wan, en uit haar nationale

weten voortvloeide, toe te piaten op de kerk dea Nieuwen Verbond».

Tegen deze doorgaande dwaling nu had men op zijn hoede k

benooren te wezen. Immer- me de apostel I'aulus heeft n

een klem op het principieel verschil tusschen de Oude Bedeeling en

iwe Bedoeling gewezen, dat dit verschil den ernangen Schi
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niet nutiraaii kan Kr || tlian* |MB bffMNI < >|Mnl>;innc. Of is gafltj Tkee-

10 over eenig volk meer, en »-lk middel ontbreekt ons, om het juiste

verband tueechen een bepaalde zonde en een bepaald lgden, aan te wijzen,

dan alleen voor zooverre zulk een lgden rechtstreeks uit een bepaalde

sonde opkomt. Wie zich dronken drinkt, en in zyn dronken staat een

ongeluk krggt, die weet, ja, dat dit bepaalde ongeluk oorzakelijk met die

bepaalde sonde van zgn dronkenschap samenhangt Maar voor het overige

ontbreekt van Godswege alle bepaalde aanwijzing. En dientengevolge heeft

memand onzer het recht, hetzij bg anderen, hetzij bg zichzelven, zulk een

rechtstreeksch verban.! in «lit of dat bepaalde geval, te constateeren. Door

Jezus' stellige uitspraken, dat God zgn zon doet opgaan over booten en

goeden, en dat de verpletterden onder Siloams toren niet om hun grootere

sonde omkwamen, wordt al zulk pogen regelrecht weersproken en geoor-

deeld. Zij die in gesprekken, of in -)-• pa -.iiUtie, nochtans deze voorstelling,

die aan de bgzondere Openbaring van het Oude Testament ontleend is,

zonder eenige beperking op onaé toestanden overbrengen, mogen dan ook

zeiven toezien, hoe se zich tegenover Jezus, wiens Goddelijk gesag toch

ook zg erkennen, verantwoorden.

Doch er is meer.

•k reeds onder het Oude Verbond was opgemerkt, boe er Luiten deae

rechtstreeksche toerekening van schuld in Kijzondere gevallen, een gansch

andere stroom door het lyden liep, die hiermede regelrecht in strgd en m
conflict kwam. Immers naar de theorie der rechtstreeksche toe*

uing van het lijden als straf voor dH bedreven kwaad, zou de

•mst nebben moeten zijn, dat iemand te minder lgden overkwam,

naarmate hg vromer was, en dat, omgekeerd, iemand te tegenspoediger

was, neermete hg goddeloozer van God afweek, b «lit nu leerde de uit-

komst niet, leerde de uitkomst eer vaak andersom. Job was hier het

toonbeeld. Hij. all<*n in vroomheid overtreffend, en nochtans bitterder dan

één door het bangste lgden achtervolgd. In Psalm 87, in Psalm 78. m
Spreuken en Prediker, wordt er dan ook telkens op gewezen, boe de

vrome knechten van Jehova als aUrhtschapen overgegeven worden, en hoe

juist de goddeloosen geen lgden en geen benden tot aan hun dood kennen,

•litxelfde zien we thans nog. Zoo is de werkelgkheid. Een Cbristelgke

moet voor afbraak verkocht, een bordeel wordt uitgebouwd. Een

ï moot uit schamele kale muren worden opgetrokken, oen bierhuis of

danshuis beft den trotsehon gevel in arduinsteon voor aller oog omhoog,

het klaagt: Die God tergen hebben overvloed en in dien

rvloed versekerdheden, of zooals Jesaja bet uitroept: Do vrome knecht

^B is de man van mnarUn. Als uit succes ssfon bl
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de goddcloozen, en komt bei oordeel bet hardst Joiet op de vromen neer.

Denk aleebte aan Nero die brast in misdaad en brooddronkenheid, terwijl

.1. dfsjsjp i. -ii dei Hoeren renneord wetdei n. hel oorotolpori !»• kwot

bjnen: die der byzoodere en der algemeene openbaring, ten opzichte van

het loden, zyn dus wel terdege reeds in bet Oude Testament zelf aanwezig,

en het is niets dan oppervlakkige onnadenkendheid, soo men in gesprekken,

in toespraken, in sticht» i ir, in poèsie en in predik

r.. I.Uti. .U. !,. th...M. -Il- OSst RMI OM leidt, Of ..il/.- t-Mstaii-l. n t."-|.:ist,

en daarentegen de klacht van Job en Asaf, die op óns leven slaat, uit net

• _•
. ••>! M. tt.nl.i.i.l is .1,- BjsJsOOlO sa^ODBÉBg vim Os Ottdfl v.K.rst. I-

lingen op «In \>nn\. dan ook ouafwysbaar geéischt VI Ie byzoodere

Openbaring voortvloeide, moogt ge, waar die ophield, niet meer al*

gangspunt kiezen; en daarentegen hebt ge juist thans, voor het tegen*

woordige leven, die geheel andere theorie toe te possen, die evenzeer, maar

op geheel andere wyze, den samenhang tusschen sonde en ujden tot zyn

roei i de byzondere Openbaring ia die samenhang een r.

streeksche: Voor die sonde dat lyden. Buiten die byzondere Openbaring

daarentegen is die samenhang door heel het leven heengeweven: Voor

otter schuld het lyden dat alten treffen moest, maar nu door .Gemeens

gratie" tot de enkelen beperkt wordt Over de beteekenis van dit leer-

voor het Ijjden van den Christus, spreken we thans niet Genoeg zy

ook dit san te stippen, opdat de kenner ons versta.

Doch na aldus de minnaars van Gods Woord gewaarschuwd en t

juiste Schriftuurlijke voorstelling van het ujden, gelyk die thans voor ons

geldt te hebben teruggeroepen, nemen we dan nu ten slotte den alge-

meenen draad wéér op, om net beleid Gods in de .gemeene grati»

verband met het doel, dat ze beoogt, duidelijk te doen uitkomen. Dat »>

namelyk bestaat niet uitsluitend hierin, dat er m hol Parades, na den

zekere .Gemeene gratie** intreedt om de volle doorwerking van bet verderf

te stuiten, en alsoo een menscheujk leven op sarde mogelyk te mal

maar strekt zich veeleer ook tot dat andere uit dat een steeds rijkere

toebedeeling van dese «Gemeene gratie" het mensrhelqk leven steeds doet

vooruitgaan, en het dank zy dezen vooruitgang, tot steeds rijker en v

ontplooiing brengt Er moet uit dien hoofde tnosrhen dese twee stukken

van de .Gemeene gratie*' wel onderscheiden worden. Er is eenerzyds de

constante werking der .Gemeene gratie", die in het Psrsdys, na den

begon, en die tot op den dag van beden, precies gebleven is wat ze

spronkehjk was, en deze constante .Gemeene gratie" bestaat zelve wed»n

uit twee deelen. Ten eerste daarin, dat God de venuelende macht in de

tegenhoudt, opdat ze de wet eenemale verwoeste-
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ten andere daarin, dat God de vernielende macht der sonde m M
ackttfjk hart stuit, on burgerlijke gerechtigheid op aarde onder zondaren

en lifi«l«-ii*-ii moelijk te maken. Stuiting van zonde SU vjui sISBOS, STSf

heel de wereld, onder alle volk, met verschil van giaad ook wat den

enkelen persoon betreft; de één veel verder in de zonde losgelaten dan

de ander. Maar welk verschil van graad i <»k optrede, in hoofdzaak

ft dess eerste werking der „Gemeene grati < onstant alle eenwen

door, en onder alle volken. Het is de .Gemeene gratie" die leidt tot *•-

atamdhomditg en tot bediering van ons menschelgk leven.

Ii kon «Ie «Gemeene gratie" bij deze eerste, constante werking niet

staan bujveu. Enkel instandhouding en bestiering geeft geen antwoord op

de vraag, tut wat «unie «!#• wereld bsSSMdl blijft, vn nu r»'«-<ls SSH lu-*t.»ri«-

van vele eenwen «liM.rliep. Als er niets anders blijft dan wat er reeds is

geweest, waartoe blijft het er dan? Zoo het kevsa niets is dan een her

herhaling van hetgeen voorafging, waartoe wonlt <iit U>ven dan gerekt?

is het precies eender, of dal Itveji twee, drie of twintig eeuwen «luurt.

blijft dan bij wat bet was. Een eindeloos weer verschonen van wat

pas verdween. Kortom, dan is er geen Godarêgeermg. Dan is er geen be-

leid, dat op een bepaald doel afgaat. Dan heeft het scheepke geen koers,

maar zwalkt en dobbert om en om, zonder van zijn plek of vooruit te

komen. En daarom nu voegt zich bij die eerste, constante werking

.Gemeene gratie", die alleen strekt, om het bestaande in stand te houden,

nog een tweede, geheel andere werking dier .Gemeene gratie" die er op

gericht is, om ons menschelgk leven en bet leven der gansene wereld een

zeker proces te doen doorloopen, zich steeds voller en rijker te doen «>nt

wikkelen, en bet van minder tot meerder te brengen, en die eerst dan een

einde kan en zal nemen, als dat proces ten einde toe is afgeloopen. En

hierdoor nu wordt bet voortbestaan dar wsvsld «i.n.r bas] sa rssfci van

eeuwen verstaanbaar en doorzichtig. Als ik een berg beklimmen moet van

4000 meter hoog, en ik «tijg in het uur 200 meter, dan is het verstaanbaar,

dat ntig uren moeten gelaten worden, om naar boven te komen.

En zoo ook als ons raenscheujk leven een ontwikkelingsweg heeft af te

leggen van een millioen kilometer, en in elke eeuw kan het niet meer dan

40 kilometer vooruitkomen, dan verstaat een ieder wel, waarom het

tien eeuwen behoeft, om den eindpaal te bereiken. Cijfers, die we natuurlik

alleen bij wgse van voorbeeld nemen. No reeds hebben we zooveel maar

dan tien eeuwen achter ons. staar qjfers die toch duidcujk maken, waarom

na den val, zulk een battson van eeuwen san ds msnsohhsiri gegund werd,

en nog gegund bluft. De langs, niensehelijke historie, die volstrekt rade-

loos en onbegrijpelijk hlgft, zoolang ge alleen mat de mnsfawfi werking

der ..Gemeente gratie" rekent, wordt immers op aanmizl volstrekt nood-

lijk en logisch, zoodra ge ook rekent met de eiosisssrftm werking
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uierzelfde mu I »e constante bestaat dan hierin, Mat God, met allerlei

ffraadverechil. den vloek van de natuur en de mode Tan bel h

en beteugelt De prcareesiêee daarentegen '» dan die andere werking,

waardoor God, onder geetadigeu vooruitgang, net menscheujk leren steeds

oTervloediger tegen het lijden wapent, en inner rijker en voller

ontplooiing brengt.

Hiermede nu hangt het aeani. «lat er tuaachen den aard van deae beide

«< rk.iiLT'ii '!- 1 < leaanant naVM tfnp iiiuti||.«n<i vonofafl bejÉnaj Hdi
constante werking der „Gemeene gratie" namelijk han<l>-lt fï«*l buiten den

nirnaok "in. I.ij >l' /<» •;/* .-•>»'
|

> W'tknii: int ..<i<in< i-u.- gratis*' <l:iar«nt«vn

treedt de menach zelf als instrument en medewerker Goda op. Ala Adam
na zyn val niet op ataanden voet sterft, maar de dood in hem wordt tegen

gehouden, dan ia dit een werking die God rechtstreeks uitoefent En 100

ook, ala in Abels hart de zonde sterker geatu m het hart van

•i. dan is dit een rechtatreeksche genadewerking in Abels hart Zoo waa

ï zoo ia het nog. Dat de zon ons niet verteert maar koestert,

brengt God zelf. bnjften. ons om, teweeg. Geen menach doet daaraan iets

af of toe. En zoo ook, dat de kiemen der misdaad, die ook op den bodem

van uw hart liggen, bij i niet ontkiemden, terwgl dit tyj den moordenaar

en echtbreker wel zoo waa, ligt aan een verschil van Goda rechtstreekacbe

genadewerking in het hart van den één en het hart van den ander

Maar by de progressieve werking der „Gemeene grati. t geheel

andera. Ala we letten op het onmetelijk tusscben de wjjse waarop thans de

menach zich voedt en kleedt en e kkelt en bezig houdt zich

van plaats naar plaats beweegt, all.rl- 1 voorwerpen van kunst weet te

vaardigen, en zijn leven siert, veraangenaamt en verrijkt, en den toestand

die nog onder de negerbevolking van Afrika voortbeetaat, gelyk die eens

aller deel geweest ia, dan staan we voor een onderscheid ala van dag en

nacht, en ia nauwelijks een zeer zwakke vergelijking tuaachen beide geheel

nloopende toestanden van mensrhelyk leven denkbar

hoogte, waartoe thans het menschelgk leven kwam, ia li

met een sprong Het heeft daartoe een zeer mogen weg afgeleg*

dien langen weg is de allengs bereikte ontwikkeling Mpmg en be-

schaving verkregen ala het resultaat van menschehjke inspanning, men*

schebjke worsteling, menschehjke uitvinding, menachelyke samenwerking

en tnenscheiqke genialhv

Natuurlyk werkte ook in dit allee God de Heere, en was er geen v<

uitgang van één duizendste milhneter, op wat gebied ook, buiten of zonder

God. Maar toch, op «iit terrein werkte God de Heere nooit onmi<l<l< llijk

rechtstreeks, nooit buiten den mensch om, maar aldoor in en door dm
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mettsrh (J.nj schiep Bf «!•• WWWlhtB \-n.r Sfl (J.mI bereiddt /. t-N- v.n.r

km taak ''-*/ deed len wat ie ronden. Natuurlijk Maar dit alles

neemt )

instrument Niets is nog ooit uitgevonden, of verzonnen, of aan I

gebracht» dat G<*l niet reeds voor vele eeuw. n in «!•• natuur om ons heen
n «Ier i nadien natuur had ingelegd. Maar het lag verborgen. Niemand

iiand kende het. Stoom is er geweest van het eerste oogen'

iut verwarmd is. Maar niemand zag wat in dien stoom

inzat SO wat er mede t«- <I.h>ii vi.1 Qod HMj het, maar ds BMBMb H*J li*- 1

lange eeuwen niet Maar als eindelijk de kracht van den stoom openbaar

wor ' een mensch die hein uitvindt, en een mensch die allengs dien

stoom leert aanwenden. En zoo is het met alles. Kr k<»mt ssffti nieuws bij

BAsreU hij Alles wat nn uitkamt. mj wtftld raa den aanvang.

Maar bedekt, verscholen, i eiburgen. Eb hu Wd Gods, g»-lijk

utorie der menschhcxl uitkomt, dat God den mensch achter-

eenvolgens nu het ééne, dan hel Baders midde] vinden laat, waar

mensch in staat wordt, t. Ikens meer lij«l*n af te wenden, en telkens het

te maken hit doet God niet opeens. Eerst van

rlede doet Hij <lit li.ht m ét duisternis opgaan. Soms zelfs zrjn er

eeuwen dat we schijnbaar teruggaan. In Klein-Azi£ was het leven eertijds

veel ryker en gelukkiger dan het er nu is Maar, ik Ma gsJsMl iren<»in<»n.

is de menschheid steeds vooruitgegaan, en heeft ze van God steeds over-

vloediger middelen ontvangen <>m heersenmppq te hebben over geheel de

natuur, naar luid van de oorspronkelijke Schepptngsordinaii? uist

daarom voegt het ons niet en past het ons niet, om als God ons weer

nieuwe middelen vinden laat, dese tegen te staan en te verachten, over-

mits I anders is dan een weerstaan en verwerpen van wat ons God

Veel«-«*r i* bet aller roeping; m bob tstns' At traag t«- steBaa, <>f sr

niet nog andere krachten en middelen en wapenen tegen het hjden en

tegen de m»« ht der natuur verscholen en mborgen liggen, die wachten

ug, en die God wil dat door menerhehjke inspanning en door

mensrhel$ke worsteling aan t -men. Beschaving '>ug.

mg zqn den Boose, maar nit God, en van

den Boose is slleen de verkeerde, onzedelijke en goddelonse aanwending

ervan, waartegen wfl. Christenen, ons met hand en tand hebben te ver*

«n. Maar het komen tot grootere heersrhappq over de natuur is een

genadegave Gods, waarvoor we Hem te danken hebben, en waarvoor

als kinderen Gods, ons nebben in te spannen. In de menschheid zgn deer

/elven b$ de schepping zoo rjjke kiemen voor eeae majestueuae

•>g gelegd, en bet was Gods wil van meet af. dat dese kiemen
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de heerschappij over de natuur

wikkeling heeft Satan door de sonde willen stuiten. En toen is <

zgn .Gemeene gratie" tusschenbeide gekomen, om toch zrjn menschheid,

zij het ook langs een weg Tan bloed en tram Ie booge en r

..m wikkeling op te roeren.

i \ \ \ i

ru wen loop.

Nimelgk de Tt/rborgvalMtd, dl» TWbocgtMi t* »•»«" -

•il* www «m tui til* f—UahUa, m**r na fopwihauri

b uw «ttr» bctfcfmi. Col 1 : 16.

!.. 't nu afgehandelde stuk over den samenhang, die er tnasfhen de

Gemeene gratie en Qodê Vooniemightid bestaat, bleek ons hoe God ge*

wild beeft, dat de menschheid een historie zou doorloopen. Het is na

den val niet plotseling uit, maar de wereld gaat do. <»lgen dagen,

maanden, jaren, eeuwen; en dat die eeuwen elkander rusteloos opvolgen,

is alleen mogelijk door tut Intreden dar Gemeene gratie. Denkt ge u

weg, dan zou alras het onheilig vuur van zonde en vloek de vlamt

laaie hebben doen uitslaan, en het menschelijk leven op deze planeet

een prooi van algeheele verwoesting *njn geworden. Maar dank zij

Gemeene gratu- i. lijft dat verniel«'u<l vuur in staat van gedempte smeul

i>. raraiiMag fit tbsjsjtk irerdl kegengjskjonden En w» ril werd bel

mogelijk, dat er op bet Paradijs en na den val, een historie stond te

volgen, en d een onafzienbare tijd ontsloot, die nu reeds een

lang zonder tusschenpoozen voortschri

Toch zou dit volgen van eeuw op eeuw geheel doelloos zijn geweest,
-n bet tot niet anders had gestrekt, dan om het bestaande on

anderd te laten voortbestaan. Hoe groot ook de genade war* h in

dat louter doen voortbestaan van ons geslacht zou hebben ui tg*

toch zou het aldus gerekte bestaan voor den mensen op aarde i

uitlokkend geweest zijn, dat een' herhaling zonder eind van een g*

soortig leven, als Adam na zrjn val ten deel vi ohseM raden van

bestaan zou hebben gehad. Van den toestand waarin Adam zijn lange

existentie na den val, over niet minder dan negen eeuwen, gesleten Ie

kunnen we ons thans moeilijk meer een voorstelling vormen; maar st<

zou elk onzer het hart ineenkrimpen, ais het ons opgelegd werd, al ware

ook slechts een leven van vijftig jaar, in zulk een toestand te «I
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leren. En nu wae er in Ademe leven nog vooruitgang. Maar als we den

toestsnd, waarin Adam verkeerde, nemen, niet gelijk die ten slotte wierd,

maar gehjk die wat in de allereerste jaren, toen het Paradgs pas ver*

dwenen was, en hy met Eva alleen, en met een paar nog bulpeloose

km» leren, op de gevloekte aarde zich tegen een verwilderde natuur en

tegen de wild geworden dieren te beveiligen had, om zonder eenig instru-

ment tot zQn hulpe, als met zgn handen, aan de aarde syn brood te

•vorstelen, dan gevoelt ieder toch bij het indenken, boe Adams eerste

existentie na den val bitter bard en hopeloos verlaten moet geweest zijn.

ire daarin nu geen verandering gekomen, ware daarop geen ontwikke-

ling, geen vooruitgang gevolgd, en hadden de eeuwen die daarna kwamen,

niets opgeleverd dan het altoos weer verschenen van nieuwe menschen-

paren, gedoemd om in geheel denzelfden toestand hun pijnlijk bestaan

voort te zetten, waartoe zou dan zulk een redelooze repetitie van mensche-

Neen, sou er op den val een mtnechelijk* HiMorie volgen, dan moest

••te heel anders gebeuren, dan moest de mogelijkheid ontsloten worden,

om uit den toestand waarin men was allengs uit te komen, en in een

anderen, meer gewensehten toestand over te gaan. Zoo alleen verkreeg

elke nieuwe eeuw van menschehjke existentie een doel, een taak, een

roeping. Zij had van een vorige eeuw het verleden over te nemen, en dit

gezuiverd en veredeld, en verrekt met nieuwe vinding, aan de eeuw die

dan komen sou over te leveren. En bleek nu. dat op die wgs elke komende

eeuw den door vroegere eeuwen begonnen bouw voortzette, en toonde de

•mst óV t mtli<p op een los op elkaar stapelen van steenen
die weer uiteenvielen, maar dat als resultaat van den arbeid veler eeuwen
saam, ten slotte vaste lijnen, anrea m hst lood gezet, en een gevel die

sprak, te voorschijn kwamen, dan trad aan l> hoe dese arbeid der

eenwen onbewust «i<N»r een oQs^sJenea Bonwweeetet gsjsjd wwi{ m ju»*i

die ongeeiene leiding, die dese Opperste Bouwmeester aan het werk aller

eeuwen gaf, maakte dan het leven der menschh.i.1 in dese eeuw uu tot een

tori*. Onze vaderen beleden dit van oudsher in het stuk van Gods

Besluit* s Besluiten kg allee vast en bepaald. Niets kon in der

eeuwen loop uitkomen, tenzg nU die Besluiten en turatsjntsnaif die Be-

ton. Iets dat aanzijn of wezen sou nebben buiten die Besluiten, anders

besluiten stond, of tegen die Besluiten in, scheen hun volstrekt

ondenkbaar. En evensoo beleden ae van die Besluiten zelve, dat se niet

ing waren van «mesmenhangende willekeur, maar «Ut u>

Realuiten met de hoogste wisheid én het riniessf geienen, en op dat

loei alle ding als middel gericht was.
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Zoo voor de Schepping, als voor de nistorie die daarna kwam, bodes

laas .ii. BsnMtea Oodi Mi bal rolbéls, progiaai Zoo aai bal m .in-

liesluiten aiond, ióó en niet anders iou hei komen. Of juister nog gezegd,

getijk het in die Bealuiten stond, zoo was het veriedm geweest, sóó was

nu bet heden, en sóó sou de toekomei zqo. God was niet eerst wonder sjjn

s. h,|.|.i!iu'. -il eender •!<• Efiehnria, sj ssnaV dn •in.i.-iiju BesjafkheH

om eerst daarna, uit dM m.t opgewaakt, eerst door de Schepping en door

de Historie, de wereld zyner aanschouwing te erlangen. Neen, van eeuwig-

beid af zyn de Besluiten, en in die Bealuiten beaat God van eeuwigheid de

kennis en de aanschouwing van heel zgn Schepping, ran heel de I

en ran heel de Heerlijkheid die komt. En het onderscheid hamchon net-

enen, sjsg r#i dat BssJnitsi il m naseohen betjeen reedi •<»/ <1m- BeeJeJesj

is voortgekomen, bestaat alleen in ditzelfde onderscheid dat gy zelf ais

voor oogen tiet tneenhon den eikel, waaruit de eikeboom straks opeeli

en dien eik zelven. De band die de Historie met de Schepping, en de

enkele stukken der Historie tot één geheel, en aller eeuwen loop tot één

aanbiddeüjk drama verbimlt. al alzoo niet óne overleg, noch zelfs óns

bewustzijn, maar eenigüjk het bewustzijn Gods in zijn eeuwig Be»i

ome kennis van de Historie is niets dan een iwak inzicht in den samen-

hang, dien God in zjjn Besluit voor den loop der Historie verordend heeft #

1 te Gereformeerde Belydenis, die meer dan eenige andere, op het al

der Bealuiten nadruk legde, had daarmede volstrekt niet alleen

verkiezing dergenen die ten leven zouden ingaan op bet oog. Ong«

beheerschte in Gods Besluit de zaligheid der uitverkorenen al bet overige.

Edoch niet als einddoel zichzelve. E

zelfverheerlijking van God Drieeenig. En onder dit booge einddoel wi

nu de toebrenging • rkorenen alleen daarom onmiddellijk gerang-

schikt, omdat God zelf den mensen als profeet, priester en koning aan

bet hoofd zyner gansene Schepping geplaatst bad, en overmits voorts die

aldus bevoorrechte menachheid alleen in deze uitverkorenen, gedacht als

het lichaam van Christus, die zelfverheerlijking van God Drieeenig r<

atreeks en ten volle dienen kon. Maar juist daarom mocht dan ook

Besluit der uitverkiezing geen oogenblik los gedacht worden van hel geheel

mn Qedi BoeJaJften De. sh>sriDasing moobl ia da Bejliiiten de eindspfl

/iin. esjejanj ai I p keil nek ssajoug, toch etend m met geheel lm ovarigsi

inhoud van die Bealuiten in organisch verband. De ro»

korenen stond in rechtstreeksch verband met net leven van Christus' k

leven van Christus' kerk met het volk van Israël. Bal Polk van Israël

de existentie en de historie der overige volkeren. Het • ran
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overige natiën met da existentie der stammen, geslachten, gezinnen en der

enkele personen. Heel dit leven der volkeren met de ontwikkeling van

's mensenen kennen en kunnen. Dit kennen en kunnen der menschen met
leven der natuur om ons been. En eindelijk dat leven van de natuur

om ons neen met de existentie van ion, maan en stem n. of \nlt ge. met

de existentie en het verloop van Int heelal. Eerst dat alles saam, gelijk

bet was, is en xgn rai, vormde den inhoud van de Besluiten Gods, en eerst

lien samenhang bezat de uitverkiezing haar hooge en rijke beteekenis.

Doch dan springt het ook in het oog, hoe de Oemeene gratie in <!<•

Besluiten Gods niet kon gemist worden, ja hoe eerst, dank zg het motief

van deze Genieene gratie, de Historie der menschheid in de Besluiten

la konden worden opgenomen. We lat* n 'm dÜ verband het vraagstuk

der Beneden- of Bovenvaldryving uiteraard bniten >»espreking, maar lit

staat dan toch vast, dat zoowel de voorstanders van het ééne als die van

het andere stelsel, erkennen, dat de val in btt Itealuit aN fnt was opge-

nomen. Geen man van Gereformeerden huize heeft ooit geleeraard, dat de

val er buiten de Besluiten om was gekomen, noch ook dat de Besluiten

•orzake van den val, later gewyzigd zijn. En gaan we nu van dit vaste

standpunt uit. «lat de val in bet Besluit is, dan /uu m datzelfde Besluit

len val niet anders dan de wegzinking van dese wereld in het eeuwig

ien gevolgd zjjn. indien niet de Gemeene gratie deze plotselinge

ineenstorting va: • elaJ had afgeweerd. Op den val volgt dan ook

onmiddellijk het intreden der Gemeene gratie. Edoch, en hier lette men
niet als een willekeurig ingeschoven hulpmiddel, maar als rechtstreeks

door het einddoel van Gods Besluiten geeischt. De zelfverheerlijking van

•«eenig is de eenige beweegreden waarom het heelal ontstaat

de flfénnminfl ontstond. Niets bniten zichzelf bewoog God tot de schep-

ping, en allerminst had die schepping plaats om der mwnsohen wille. De
mennen is in de S h.pping zelve begrepen, en hoe boog de rang ook zjj.

dien God hem in die Schepping aanwees, torh is en bbjft ook de mensen

onder de middelen begrepen. Hij ontstaat in en met de wereld, omdat

•n mensch als priester zich heel de wereld wil zien toewgden,

en omdat lln er lust aan heeft, zjjn eigen beeld in die rnensohanweraid
af te spiegelen. Maar altoos bbjft alles wat in die wereld ia, wat met die

•ld saamhangt, of die wereld aanbelangt, ondergeschikt aan het eenig

einddoel gesteld heeft, en nd ligt in zgn eigen

zelfverheeriyking. Zelfver i

en hoovaardg. zooaser de moeder van alle sonde geworden, omdat alle

«wncaef0an zelfverheerujking iithtatretlii ingaat tegen net einddoel aller

dingen, en zelfverbeeri«king alleen Gode. en nooit aan eenig sehenaal toe-

komt derhalve de val in het Besluit voor, dan evosi csimiddellgk
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daarop in dsteeMoc Bealuit ook niet alleen de Particuliere gratie, maar

ssnsj begelfk dMOMÉi •«k «i* Ommm uvuJm ik nmehtlns drffreef

worden opgenomen. Immers de val, niet gevolgd óók door de Gemeens

gratie, aou beel bet voortbestaan der wereld voor altoos aan de zelf-

verheerlgking Gods onttrokken nebben. Iets wat in de Be-

ondenkbaar ware, overmits juist bet voornemen Gods om zichzelvc

verheerhjken, alle Besluit en alles in de Besluiten bepaalt.

01 /.>udt ge wanen, dat bet intreden der Particuliere genade genoeg*

saam ware geweest, om de verijdeling van <lit .. mddoel van de wegen

des Heeren" te oorkomen? Doch denk het dan in. De Particuliere genade

i..it ken eeuwigen leren hen mt naartoe ren < ..«i maaforaeuni /.ijn. m
zulks wel in bet door God gewild verband met Christus als hm Hoofd.

Maar om menechen, die zondaars wierden, ten eeuwigen leven te redden,

moeten die personen toch geboren worden. Ze moeten er toch eerst syw.

hoe zouden nu, laat ons zeggen, de uitverkorenen Gods He in deze

ones eigen enen testfèen -f mj teren, esü kei snonj^o sjjn nssvssnaj, esSen

toetend es den raV ten dage, -i.il ndunj ui Eva ren den »H«.m .i.r

kennisse aten, aan beiden de dood, gelijk hun bedreigd was, overkomen

ware? Dan wae noch Abel, noch Kaïn. noch Seth ooit geboren, en Mi
geen menscheUjk geslacht geweest zjjn. Reeds om de personen der uk

korenen te doen geboren worden, moest er alsoo, na den vel, tempering

van het doodvonnis intreden, en een voortgezette existentie van ons ge-

slacht mogelijk worden gemaakt; en <l.t juist kon alleen geschieden, en is

Been neenMed «i.H.r de Qeenaene gratie

Doch dit is niet al. Eenmaal geboren moesten d

ook als menechen leven kunnen, in hun gesinnen, in mm geslacht»! <

hun stammen, in hun volkeren. Als menechen moeeten se toch een natuur

om zich heen vinden, die een menerhelqk bestaan mogeujk maakt* Hun

geeeteujke redding had niet ten gevolge dat ze op eenmaal uit de wei

werden weggenomen. Al stelt ge dit toch op zichzelf denkbaar, en

moet toegegeven, dat God reeds in den moederschoot zi korenen

kan wederbaren, en terstond na de geboorte tot i

stellig met zeer vele uitverkorenen het geval ia, toch kon <lit nuusjgi

voor allen gelden. Dan toch ware ons menechehjk geslacht veer

onmiddellyk uitgestorven. Om alle uitverkorenen ten eeuwigen lev« <

brengen, moesten velen hunner dus althans zoolang leven, dat se selven

aan nieuwe uitverkorenen het aanzgn konden schenken. Meer nog, i

lang tot se niet alleen kinderen geteeld, maar ook die kinderen opgevoed

hadden Ifineesjni een bèta eeun inuden ie den loc* op dese wereld

hun bestaan moeten gerekt hebben, Kn in die vijftig jaar moest al.



I>KH KM WK* UK» M
MO menschebjke existentie, op een wereld daarvoor geachikt. tutti deel

kunnen zyn Weten, na den val en onder den vloek, ware dit allee ten

eenemale ondenkbaar geweest, indien niet sanstonds by de 1'artimliere

gensde de Gemeene gratie ware gevoegd, om den vloek te temperen

ursting der zonde te beteugelen, en een tnenschelyke ontwikkeling

mmielijk Is inak.n

Men vergist zich derhalve, indien men zich voorstelt, alsof de Pm
• genade op zichielve genoeg ware geweest. Veeleer is de Particuliere

genade, en is met name de uitvoering van het Besluit d rkiezing.

t ondenkbaar, indien ge staan blijft b * doodvonnis

sast den vloek. Juist de Particuliere genade, die alleen ten eeuwigen leven

• pt om de Gemeene gratie, opdat ze haar doel bereiken kunne.

Iu het stuk der Verbonden ligt deze sssmhsng tusschen het 1*

tere genade en het leven der natuur dan ook bezegeld, en het

nisverstand dat ten deze insloop, kwam alleen daaruit voort, dat men
mr en Genade op min juiste wjjie tegenover elkander stelde. Deze

tegenstelling tusschen Natuur en Genatte toch maakte maar al te zeer

den averechtschen indruk, alsof de Natuur nog de natuur iu haar oor-

apronkeujken staat was, gelyk de Schepping die tot aan/ waarbij

men dan bet feit uit het oog verloor, dat <> natuur de vloek was

gekomen, on dat een onder vloek verkeereude natuur noodxakelykerwys

in het verderf wegzinkt, tenzy er geen genade komt om ze op te h I«n

zsg men voorbij, dat de natuur gelyk we die thans kennen, zelve

begenadigd is; begenadigd niet ten eeuwigen leven, maar begenadigd tegen

de uitwerking en doorwerking van den vloek. Indien wy thans, na den val,

uur en Genade tegenover elkander stellen, mogen we daarmede dus

anders bedoelen, dan de begenadigd» natuur, als staande tegenover

de Particuliere genade, die tan eeuwigen leven redt

ui/elf spreekt, ligt hier by net vervallen in misverstand

voor de hand. Stelt men toch Natuur en Genade als twee elkaar uit

«de begrippen tegenover elkander, dan ontvangen we onwillekeurig

den indruk, aW de natuur buiten alle genede voortbestaat ; en alsof er

aflees) genade bewesen is en bewezen wordt aan Goda uitverkorenen

il volstrekt onhoudbaar. Er is gent»**» Genade bewesen aan de

••n er is particuliere Genade bewezen aan Gods u -nen; en

eerst onder dese nadere bepaling gaai de tegenstelling door. Veel klaarder

en zuiverder ie dan ook de tegenstelling van Schepping en Uerecheppmg.

waaraan men thans meer gewoon raakt. Wat wy natuur noemen i» al

.-ene wat zyn oorsprong en wet vindt in de oorspronkelijke Sek tppimg.

alles leed wel onder den vloek, die na den val intrad, maar het is de
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Gemeene gratie, die de doodely'ke gevolgen van den vloek afweerde, en

een, zij het ook gedrukt, voortbestaan van datgene wat u

lijke Schepping was, mogeljjk maakte en verzekerde En daartegenover

staat dan b< Herschepping ia, en wat saam het

maakt van de Particuliere genade. De Pat genade stuit met alleen,

se sefcepf nieuw De geredde ten leven is .een nieuw schep—l in Christus".

is ,de niemwe mensrir \Mus ia geheel de heilige Openbaring. Aldus

is de Christus. Aldus ryn alle wedergeborenen. Aldus is is is

bet I.k haam van Christus. Altegader een nieuwe Schepping, die we)

band houdt met de oorsproi want ie is Herschepping, maar I

is dit n laard worden, haar eigen

mt it Middeleeuwsche Theologie toegekomen, en kan nog wel gebezigd

worden, mits dan altoos met de bijvoeging, dat ook d<> natuur, in haar

zelve gevloekt, alleen door de Gemeene gratie stand houdt Maai

hetgeen uit de Schepping en hetgeen uit de Herschepping is. J

toch is p ingrijpende ouders* Imi<1 tusscheu alles wat we aar

Gemeene gratie en hetgeen we aan de Particuliere genade da

(terneene gratie nooi: • uws is, en nooit iets anders dan wat mt

de «*«>! ke Schepping te verklaren is, en dat daarentegen in de

Particuliere genade niets is dat uit de Schepping komt, maar het al nieuw

is. en alleen mt nieuwe Schepping of Herschepping kan verklaard worden.

WS in onze slotreeks aan de praclieche beteekenis van de Gemeene

gratie voor ons menscheujk leven toekomen, is het daarom easch. «lat in

•l<- nu afloopende reeks van de leerstellige sgde der Gemeene gratie, nader

op haar verband met de Pa •• genade worde ingegaan Al kon bet

i niet ander» samenhang kwam ter loops reeds herhaalden^

sprake, helderheid eischt da u samenhang ook meer opeet

aandacht worde gevestigd. En daarl>ij au nemen we ons uitgangspui

wat we straks aangaven, «lat de Gemeene gratie allereerst een

opent, een breede tijdsruimte ontsluit, een ver zich uitstrekkenden stroom

ras. _•••!..::•• i,;~-. !, oud utttlusjeu, olon I" i kod te saggen, een eloopenée

reeks van eeuwen de eene op de andere, volgen doet. Kan nu. gehjk

aantoonden, die reeks van eeuwen niet ren eindeloos* herhaling •

heUelfde ten doel hebben, dan moet er m «len loop dier eeuwen een ge-

stadige verandering, wijziging en vervorming van bet mens-

plaats grijp- <>ok door ti; van verdonkering heen,

steeds meer licht moet ontsteken, aldoor verrijking van

:i moet aanbrengen, en dus bet karakter moet dragen van steeds v<
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gaande ontn+ikkeUng van minder tot meer, een vooruitgang, een voller

levensontplooiing vTji den abtand indenkt dia er nog op dit oogenhlik

u-staat taaachen bat laven van dn Hottentot il zijn kraal ai aai leren

van een fijn beschaafde familie in onze huidige Kuropeeache samenleving,

meet de nu reeds doorloopen ontwikkeling als in een oogwenk. En al

waant men aan het eind van elke eeuw, dat da vooruitgang 100

basend was, dat zich nauwelyks nóg verder gaande ontwikkeling denken

laat, toch leert elke nieuwe eeuw, dat het nieuwe dat er telkens weer

luj komt. alle vroegere voorstelling te boven gaat. Wat heeft niet wéér de

eeuw ons menscheUjk leven gewyzigd, verrijkt sa vergemakkelijk

er ten onrechte was men dan ook in vrome kringen vaak geneigd

om tegen dien vooruitgang en die steeds verder gaande ontwikkeling van

ons menecbelyk leven in verzet te komen, en zomi* r twijn I dient erkend,

dat juist de Christenen, door zich aan die gestadige ontwikkeling te ont-

/aak zijn geworden, dat in zedelijk BB godsdienstig opzn lit

ikkehng zoo dikwijls verkeerd.- >*|M>r.-n insloeg. Wie. in Christel /ijn.

moesten zich tegen die ontwikk dien roornitgasg niet alleen niet

verzetten, maar zelfs moesten ze niet van ram Uijv.n staan. Anderen

voor te gaan. ware ook op dit terrein hun roeping. Het Calvini-mir BI •<•

164# en 174* eeuw ging vooraan, beheerschte daardoor het 1< dat

we onder allerlei Dooperache en Methodistische invloeden thans )

net ongeloof ruimden, is een schuld onzer vaderen, waarvan wij thans

de hitten' gevolgen dragan.

ast daarom moet er dan ook m. t nadruk op gewezen worden, dat de

tgdaruimte der eeuwen, die sinds den val verliepen, gaan ledig kader kan

aan in de Besluiten Gods; dat die tijdsruimte van eeuwen die acht. r

ons ligt, naar Gods Besluit een bedoeling, een bestemming moet gehad

tien; en dat die bedoeling dan eerst begrepen wordt, xoo men verstaat,

dat de voortgaande ontwikkeling van ons menschelyk leven in aal pis»

Gods bomropên ia. Dus ook dst de Historie van ons geslacht, die deze ont-

wikk* luig tot resultaat had, niet mt Sutau, noch uit den mensen, waar
en dat het werk Gods in de Historie miskent, al wie daas

bent, en niet waardeert De Schrift spreekt van

voleinding dor •onmm," wat niet raggen wil, dat de eeuwen eens mt

• n lijn, maar dat ie zich richten op een einddoel, en dat al wat in dia

eeuwen ligt, met dat einddoel in verband staat.

die ontwikkeling mi prikkelt God den mensen, door den nood, door

Isa eenigujk een oord—l te tien, waaronder we te zuchten hebben,

maar moet .lat ujden weer erkend als do vyand waartegen God ons ten
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strgde oproept Edoch, en hier nu wringt de echoën, de middelen om tegen

dat lijden ons te beveiligen en te verweren, en die God ons alleen kan

aanwipten, zjjn ons niet op ssnmssl van God geopenban • reenvolgens

in len loop der eeuwen, heeft God ons telkens iets nieuws, iets meer

die middelen doen ontdekken. Nosch was hierin verder dan Adam. Moses

verder dan Noach, Salomo dan Moses, en too al voortgaande wjj verder

dan onze vader» ilsof er iets nieuws geschapen ware. Al wat I

ons ontdekte lag in de Schepping van den aanvang af, maar wjj kenden

het niet, en sagen het niet, en God beeft de eeuwen gebruikt, om ons

gaandeweg al meer en telkens nieuwe dingen te doen ontdekken, waar-

door ons menscheujk leven ven i ons

in den loop der eeuwen nieuwe dingen, die we eerst niet zagen, ook al

waren se er, getoond beeft en ons liet ontdekken, dat is de ontwikkeling

van ons geslacht geweest, daarin alleen bestond de wesenl

i \ \ \ i i.

I»f voleinding d>r reuwrn.

D« oogst is d.

MAi-ra. IS: SS.

l>e Gemeens gratie beeft de doorwerking van de Zonde gestut'

• rking van den Vloek getemperd, en die tempering van den Vloek

gaat nog steeds door. Eeuw in eeuw ltoos meer ellende on-

vangen en altgd meerder hjden versacht Die steeds voortgaande v

koming en verzachting van het lgden, danken we san de altoo»

middelen die God te onzer beschikking stelt door se ons te openbaren

• ••ds wil aangewend, onze heerschappij over de Natuur

bceiaea •• soo bot bmsi Woonde bestrtydissj mi bet tydeo ia stasi

sssfleii Hierin is om osesssflhen, sen bss%hcsd legevcn, dfs onston instro-

menten van Goddelgke goedertienheid maakt. I)e man aan wien '

lel toonde, om het bloedbederf na ernstige operatie te voorkomen

door God zelf tot instrument gesteld, om bonderden geopereerd»!

leven te behouden en den vroegen rouw te besparen aan wie ooi

wegsterven van hun lieven souden hebben getreurd. Voor

ontdekking nu van de middelen tot bestrgtiing van len was

noodig. Zoo moest eeuw op eeuw volgen. En reeds hierdoor v.

ten deele verklaard, waarom het ein<l tingen soo lang verscnovri
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Toch is hiermede het klare in/i len gang der eeuwen nog niet

gawuuneu. Men heeft daarom fssefd: Jl<t getal der attrerkoreoeo moei

•lei*. dus kan de voleinding der eeuwen niet komen, alvorens de

laatste uitverkorenen het levenslicht hebben aanschouwd en wedergeboren

ii ongetwijfeld is dit een der eerste oorzaken van den langen duur

eeuwen. Der eeuwen tal meet ach af naar het aantal der geslachten,

op aarde komen en gaan moet, om aan allen die ten leven bestemd
- levenslicht te doen aanschouwen. En daar komt pas in •)• tweede

ug; de volle ontwikkeling neene gratie

opeens, maar slechts gaandeweg geopenbaard kon worden, en dat er

alzoo op iHijk.- wijze vele Sfl lam:»- eSUWSU aOStbf WtTSB, ->m tij.1 U-

tien, opdat dat alles ontdekt zou won! toch, hoe uitnemend zich

dies ook hooren laat, het lost het raadsel van de veelheid der eeuwen

nog volstrekt bevredigende wijze voor ons op

is de vraag te onderdrukken, waarom dan die uitverkorenen door

over zoo eindeloos vele geslachten verdeeld zijn? Van Abraham

n bijna evenveel eeuwen als van Christus tot ons, doch

veiyelijk nu ••n* h.-t klsjnj aantal galoOfifSn m <li.- .-.rst.- SJSJWSJB ni.t

groot aantal toegebrachten na het Pinksteren der kerk. We vergeten

de Melchizedeks niet, en beweren volstrekt niet dat er ook in die eerste

eeuwen buiten Abrahams geslacht geen uitverkorenen kunnen geweest

zijn Ie stammen van Israël in Salomo's dagen tot een zeer

talrijk vlk waren uitgegroeil l.u ooi Bi <le dagen van de ballingschap

tan iu heel de bekende wereld. Maar neemt dit het

weg. dat in Israël zelf de afval eeuw na eeuw schrikbarend was, en dat

•lan een klein overblijfsel aan Jehova getrouw bleef, en

dat dis kleine schare van getrouwen telkens in onbeduidendheid verzonk,

Tergeleken bij de honderden milhoenen, die in Azië. Europa en Afrika hun

areostsloose existentie, tondsf hops dat emwigea tefejeja, hebben voort'

gezet? Ten gevolge hiervan is over die eerste achttien eeuwen het aantal

•renen, die in bet geloof aan den Christus die komen zou, ge-

storven zijn. vergelgkenderwüs ptsr kUin gebleven. En wie onderdrukt

dan de vraag, waarom dit niet anders was? Waarom de geboorte der

breede schare van Gods uitverkorenen zoo vele eeuwen H-esteld?

lan de geboorte van m* s oreoen. niet in dier vooge had

kunnen geregeld worden, dat ze allen saam, zeg in tien eeuwen om>

i badden aanschouwd. Dan immers zou, voor wat Gods uitverkorenen

aangaat, alle reden van voortbestaan voor dese hedeeling reeds voor lange

ven vervallen zijn. En zoo vragen we onwillekeurig, niet in het minst

om ods te bedillen, maar alleen om duidelgk te maken, dat

patel Ier uitverkorenen op zichzelf ons het langdurig bestaan van

deze wereld niet verklaart. Thans leven er vtyftieitbinderd mfllioen men-
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srhen op deze planeet, en op elke eeuw komen er vier duizend millioen,

die geboren worden en wegsterven. Waarom dan niet ook in rroeger

eeuwen het getal van de kinderen der mentenen sneller doen aanwassen,

en waarom op elk geslacht dat kwam en ging net getal <1 nen

l<>op bet getal der n -nen vol zou zijn geworden. Dat, als de

wereld uii anderen hoofde zoo langen door Boet hebben, de u 'nen

over heel de reeks van geslachten verspreid zijn. laat zich verstaan, en

ook dat dit getal r m Christus' dan vóór Christus' geboorte ge*

nomen werd, is alleszins begrijpelijk, maar dan ligt de oorzaak van

langen duur van deze wereld in haar tegenwoordige bedeeling ooi

«••tal d« nen zelf, maar in iets anders, en moei naar

andere worden getocht

D evenzoo staat het met de tweede beweegreden, waarop we weien,

tseling, niet op eenmaal heeft God na den val aan ons menschelyk

gealn.hr ;//»• middelen ter bestrijding van de ellende en tot tempering van

den vloek geopenbaard. Thans zelfs > Sj niet geschied. Er staat nog

meer te komen. En zoo begrqpen we uitnemend wel, dat b voor

noodig was, en nog is. Een duur van eeuwen was hiervoor veel.

Maar toch, wie onderdrukt ook sier dé ffMft of hel noodzakelijk was,

dat dit zóó Isngrssm toeging. Neem wéér hetzelfde voorbeeld waarop we
wezen: den chirurgischen vooruitgang. Waarom had het middel om I »ij

operatie net bloedbederf te voorkomen, niet reeds in Abrahams dagen

kunnen geopenbaard zijn? Waarom is het middel om de hevige pestil«

in haai uitlin iding te stuiten, niet reeds in Salomo's dagen bekend ge-

weest? Waarom is het gebruik der « ssfenne tegen de koorts niet reeds

geopenbaard in de dagen van Jeremia? Wat namelooze ellende had

door die vroegere ontdekking kunnen voorkomen worden. Als thans de

Zending een medischen dienst te Djocjo opent, komen de inlander-

honderden opdagen, en worden door de aanwending van hun onbekende

middelen in korten tgd van tal van plagen verlost Maar had de kei

dezer middelen dan niet reeds eeuwen geleden, ook aan deze ver afge-

legen volken kunnen geopenbaard zijn. om hun ellende te verza

te stuiten? Zeker, eenige duur van tgd was noodig, om allengs de ééne

ontdekking uit de andere af te leiden. Maar nu zrjn geslachten na ge-

slachten, eeuw in eeuw uit. hun onverholpen ellende weggek*

terwijl toch reeds van de schepping af, alle deze midd*

verborgen lagen. Hoe schoon het dus ook klink* •. om te zeggen iren

eeuwen noodig om alle uitverkorenen te doen uitkomen, en er waren een

noodig opdat God ons achtereenvolgens alle deze middelen ter afwering

van het lijden en ter bevestiging van onze heerschappQ over de nu

lekken zou, toch verklaart ons dit nog alleen dat er wekere duur
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een eeker aantal eeuwen noodig waren, naar nog geenszins

raad moest zgn, en dat dit aantal eeuwen zóó ver

moest gerekt worden. We bsbben m reedi beojasji ren aa«4g lengt

eeuwen en gelgk we aanstipten, sou in een tiental eenwen ruimte te over

aanwezig zgn geweest, zoowel om ai de uitverkorenen ten leven te doen

komen, als om de gansene wapenrusting tegen het üjden aan ons te

openbaren.

De aandacht dient daarom gevestigd te worden op een heel ander

begrip, dat ons, met het oog op dezen langen duur dar wereld, in de

/elve geopenbaard werd, als Christus spreekt van de voleinding

tvereld. Dit begrip van «een voleinding der wereld" komt ook voor in

tfacheidswoord van Jezus bg de instelling van den I» iligen Do..p: „Kn

zie, ik ben met ulieden, alle de dagen, tot aan de voleinding der wereld"

en zou in dat zeggen nog eenvoudig kunnen opgevat worden, als beteekende

het de beëindiging van deze bedeeling zonder meer; den afloop der eeuwen;

of korter gezegd: hei einde. Het zou dan niets aanduiden dan het eind-

tgdstip, als alles uit zo fa evenzoo zou men het nog kunnen on-

ten, als de discipelen in Matth 'eg ons, welk zal

teeken zgn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld ** /

sou men uit deze vraag der jongeren mogen afleiden, dat de uitdrukking:

.De voleinding der wereld" een destgds gangbare uitdrukking was, waaraan

geen andere beteekenis gehecht werd, dan die van: het einde, genomen

als tgdstip, waarop deze bedeeling sou ophouden en de wereld zou

gaan. Maar al ware het, dat Jezus sorawglen ook deze linlielfclnf, uit

gewone spraakgebruik bebbe overgenomen look fcoonj 18 ons,

dat Jezus, gelgk in zoo menig ander woord dat hij van zgn tgdgenooten

overnam, ook in deze uitdrukking een geheel anderen, een veel dieperen

zin hesH gelegd

• Heiland naar inleiding van de gclgkenis van het »nkrmd

Ie tam' >us is sprake van een akker. Op dien akker

iad uitgestrooid. Dat zaad ontkiemt en wast o|> Dat opwassen

gaat door totdat de aire in den halm gergpt is. Dan is het tgd des oogstee,

en dan worden de schoven door den sikkel afgesneden en bgeenvergaderd.

I
lx eld van den akker, zegt Jezus nu : Die akker is de wereld,

en de oogst ie de voleinding der wereld, en de maaiers zgn de sngidan

rwgs dan het onkruid vergaderd wordt, aboo ook zal het zgn •«

«Aeinding der wereld. Die ooren heeft om te hooren, die bc

gaat, geujk ge terstond ziet, een geheel ander licht over die

voleinding op. Hier toch is voleinding volstrekt niet alleen het aangeven

van een tgdstip, maar onderstelt en sluit ia zich een langzaam proces van
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ontkieming, tui groeiing, no rgping, on van gereedwording voor don iH*gi4

Jezus zelf wees op dot langzaam prooeo in de gelijkenis, die om in Marku*

4 : 28, 89 geboekt staat : . v.

eerst het kruid, daarna de aar, daarna bet volle koren in de aar, tot de

Trad voordoet** Hier toch wordt een proces geteokend, dat van bei

aaad op bet ontkiemende kruid, van bet kruid op de oor, van de aar

Of bei volle koren, en van dat koren op de vrucht overgaat Zulk een

proces kan mei m oen week, bet kan umi * één maand doorloopon

worden. Een vol seizoen is biervoor noodig. Het moge in koude luchtstreek

iets langzamer, in warme atmosfeer iets sneller toogsan, maar bot eiacht

zjjn een tgd, niet maar om zekere ledige ruimte te vuil. n. maar

een tijd die noodig, die onmisbaar is, om van het zaad tot de vracht des

.«oM.-s t.- kenen.

Voleindiuy is hier alzoo een veel ryker begrip geworden Het i« niet

meer de .voleinding der eeuwen", gedacht als haar afloop, maar het is

de tveretd selttt die voleind wordt, en daarom heet -• voleinding

dar wereld. Die wereld wordt dus gedacht sis een levensgeneel, dat in

of wilt ge, embryonisch begint dat uit dezen kiemenden toost

allengs overgaat in oen tweeden toestand van uitschieting in het bln

van de spruit Daarna gsat dit proces al verder. Er zet zich een eerste

aanvang van de aar. In die aar komen allengs de korrel- rek,

eerst klein, zwellen aan tot volle grootte. En als die volle grootte der

tarwekorrels bereikt is, treedt bei laatste proosi En, om ze van groen en

tot geelte en roflfl rijpli «en gedyen. Het is hier hetze

begrip als hetwelk Jakobus aanwendt sis hy srhrgft : „De sonde voleindigd
rjjnde, baart den dood". Int toch vat niemand enkel van den lien

de sonde gebruikt, maar een ieder verstaat net van oen gestadigen v<

gang in de zonde; van een sonde die m n begint allengs

kracht, van lieverlede haar volle wezen openbaart, en nu ten slotte

komt in haar wrange vracht en in al haar bittere gevolgen.

Zoo ook als Jezus zyn discipelen instrueert: .Zeg dien vos, zie ik werp

Ion uit heden en morgen, on ten derdon dage ivoro* ik volak

verstaat niemand dit slsof de dood van Jezus werktuiglijk aan zij

sou worden aangehaakt maar heel anders, dat juist Jezus' st,

• luivelen on hun rijk noodzakelijk op zijn bitteren dood moest uil

Als bet in Psalm 9 7 boel .Zijn de verwoestingen voleindig *

beid?" doelt dit evenmin »|» In-t • imltijdstip waarop de verwo*

zullen ophouden, maar op een verwoesting die al wat staat ven

daarom dan eerst voleind, d. i. voltooid is, als al wat stond ven
Jezus heet zelf de .Leidsman en de VoUindar des geloa
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hetzjj men dit nu soo uitlegge, dat Jexun in sgn voorbeeld het geloof tot

zyn zuiverst*» hoogte heeft opgeroerd, hetzij dat men bet versta in den

door al zyn stadiën heen hoogste top)

•ert, beide malen wjjst het niet op een tijdstip, maar op een proeea

dat achtereenvolgen* al sgn stadiën doorloopen moet Het is dexelfde ge-

dachte dis we in Daniël 1 1 : 86 vinden als het daar van den antichrist

heet /al zichzelven verheffen en groot maken boven allen god, en

hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voleind zij " Ook dit toch d

iitip aan. maar een opwelling van ' m verbolgen!;

en gramschu ue begint, allengs aamw
als haar volle proces doorloopen is en haar kracht is uitgeput.

we alzoo vasten grond onder de voeten. Jezus zelf zegt

ons van dé wereld dat se een proces d« lat < 1 it proces door ver

llende stadn n of trappen heeft door te gaan; dat het niet anders dan

jl van het een* | andere stadium komen kan; en dat ze

daarom duren moet tot tijd en wijle dat dit geheele proces zal voleind

zijn eindpaal zal bereikt hebben. Dit kan niet gaan met een

spruit»; Schreit v.-.r tflhredfl m-M-t «!• lanu'»' WOJ van -lit BfOOtl al zijn

stadiën doorloopen worden, en soo eerst kan en zal h-t boa oletti aan*

komen bij zijn einde, en in dat einde tevens zyn einddoel bereiken Oei

het bouwen van Salomo's tempel eerst de diepte voor het fundan

moest worden, aifcnegravatt, m db groeve bel fundament gelegd, op dlo

lamenstukken de muren moeeten verrijzen, voor <\\<- muren de gevel

moe«t worden aangebracht, <>p Aio> ét linBea sstefllei «ofdon uit

gebouwd, en breed achter di«« turnen het platte dak zich moest uitstrekken,

om soo eerst den bouw te voleinden, soo ook is het met den bouw van

de historie dezer wereld 11. t dak kan er niet komen eer de muren er

zijn. de muren kannen niet omhoog rüsen eer de fundamentstukken vast*

liggen, en die faodamentstakken kunnen niet gelegd worden dan in de

uitgegraven groeve. Niets kan hier worden overgesprongen. Hei ééne moet

aan het andere voorafgaan. Het is naar een vast plan en bestek dat het

één na het ander te voorschgn treedt En de voleinding van den ten

et het tijdstip, waarop de tempel af zal zijn. maar duidt aan.

tot den bouw boort, in goode orde zal zijn aangebracht soodat

er nu niets meer bjj kan komen, en de volle tempel, waarop alles was

aangcNftd. in heerlijkheid blinkt En soo nu ook is bet leven en de oat-

wikkeling der wereld een hlotorioobo bouw. waarvan Ood do Opperste

wmeeoter en Kunstenaar is, en ook hg dien bouw moet alles geleidelijk

gaan. Heel de bouw doelt op de vorwosenïffkinf van een vooraf bepaald

i. en, naar dat plan net ctsrht moot het ééne stuk na het andere
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worden afgewerkt, en dat alle* in ondergeer)

God zich bg dien bouw beeft voorgesteld In de voleinding draagt alle*

wal voorafging de gevelspita, en nieta van wat voorafging, kan, juist o\

die gevelapita gedragen worde, gemiat worden.

Maar al ia het, dat reed* de bouw van een tempel ons een beeld van

zulk een voleinding duideujk maakt, toch dient er op gelet, dat Jezu*, om
on* de voleinding der wereld duidelijk te maken, niet een beeld aan de

mechanische bezigheid der menschen, maar aan de organische werking der

natuur ontleent .De aarde." segt Jezu*. «brengt van zelve, d. i. organisch,

voort, eerst uit het eaad het kruid, dan uit In t kruid de oor, <ki

aar het voüe koren en eindelijk de rijpe vrw I vangen we alzoo

de aanduiding, dat er ook in het levensgeheel der wereld snik eet

ganiëch proeee plaat* grjjpt. God zelf heeft hij de schepping in bet levens-

-.ii. . 1 iej psfeid /.i.i. -n. beatsssd tsj ootwikkelmg, uitgestrooid 1 1 ij beeft

die zaden gelegd in de natuur Ituiten ons, en evenzoo in de mensen*

natuur van ons geslacht Dis /aden doet Hij ontkiemen,

kieming komt eerst ds halm te voorschijn. Dan eerst kan in dien halm

de aar zich zetten. En dan volgt het natuurlijk proces, dat die aar

volle grootte aanzwelt, en dat voorts die eerst groene korenaar gelen ga

rype DM proces nu ia. evenals het proces der plant in haar groei, aan

zekeren tyd gebonden. In zulk een organisch proces komt niets op een-

maal te voorschijn, maar er is gestadige Werking lie gestadige

werking schuift h-t tl ken*, ala vanzelf, uit het ééne stadium in

andere over. Er is altoos voortgaande ontwikkeling, en d ikkeling

leidt tot geatadigen vooruitgang; en door dien gestadigen vooruit <i

beweegt alle* zi I naar het einddoel, tot eindelijk de volein

daar zq, en de vergeelde halm met de rijp*- w >r den sik

l.-t er nu op. dat die voleinding niet enkel )

geldt, maar de wereld ala zoodanig. Zij, de wereld, doorloopt een proces

van ontwikkeling, en door dat langzame proces van on

beweegt naar haar eigene voleinding, d. i. naar dat eind»

wil dat ze bereiken zal. Het is dus niet alleen het Koninkrijk Gotk

zich in dn- wereld beweegt, onderwyl die wereld dood en stil ligt, neen

die wereld zelve beweegt zich naar een haar gesteld einddoel. Zelf* in

het krasse beeld van het onkruid, dat onder de tarwe is geza

en groeit dat onkruid evenzoo als de goede tarwe. Ook dat <

loopt een proces, en ook dat proces van het onkruid beeft plaats

vaste wet, door God voor zqn groei gesteld.

Zoo komen we dan tot bet klare inzicht, dat niet eenigl

de uitverkorenen, en niet enkel ter wille van de middelt!
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den ,stru«l met bel I i §-• i
«

- 1 1 ontdekt, maar t.-r «rille van tb- ontwikkehng van

wereld zelve tot in haar voleinding, de duur <1«t eeuwen juist zoolang

moei aanbonden, als geftlseei is. om baai van haar aanvang SJH \ an <!••

eerste ontkieming van on» mensrhelijk leven lat punt te brengen,

haar geheele proces zal zyn eigehwpeu, en bet einddoel dat God met

haar voorhad, ook werkelijk uu* bereikt zal / an dus geen

halve gauw, en geen kwart eeuw te veel zyn. Leegte noch stilstand is

Ook wat nog niet boven den grond groeit, werkt toch reeds onder

den grond, in de ontkieming van het zaad of in bel sterken van den wortel.

Ja. er kan geen jaar, geen dag, geen uur gemist worden eeuwen

door h». i <>ns mensrhelijk geslacht, heeft God in hst levensgeheel

dezer wereld zyn werk rusteloos voortgezet. Niets daarbij is doelloos of

g geweest Het moest gaan zooals bet ging. Anders toegaan kon

i dan eerst zal het teeken van den Zoon des menschen in de

wolken verschonen, als dat groote, dat machtige werk Gods geheel voleind

i daarmede <1 wereld intreedt

Ie beschouwing, alsof het werk Gods alleen in «lat kleine deel van

on* menschehjk leven obool, <lat we l i*-t k**rk«lijk leven sonden kunnen

noemen, moet dus ter zijde worden gezet i*halve het groote werk

Particuliere genade, ook dat geheel andere werk Gods in het

«terneene gr Is van de Gemeene gratie omvat

heel bet leven der wereld, het leven onder de Kaffers in Afrika, en onder

Mongolen in « luna en Japan, en onder de Indianen bezuiden den

was niets in alle vorige eeuwen onder Egyptenaren en

Babyion en Rome, en er is niets nu onder de volken van

k werelddeel ook, of dat alles is noodzakelgk, dat alles vormt een

onmisbaar deel van bet groote werk «1 in de wereld in

haar >ig te voleinden. En al is daaronder nog zooveel, waarvan

tref niet kunnen inzien, dat het ieU met de zake des Koninkrijk» of met

den inhoud van ons geloof, uitstaande heeft, toch beeft dit alles beteekenis,

en toch kan niets van dat alles gemist worden, omdat het Gode bel

hetgeen Hij hy de schepping in dese wereld had ingelegd, in weerwil van

rns vonden, en te spgt van 's menschen sonde, toch te doen uitkomen,

mr te zetten, en toch zoo volkomen te ontwikkelen, dat de volle

nseuccgic zgner schepping in de voleinding der wereld aan het licht trede.
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Waal hfl wwaehtte d.

lift menscbeujk leren op dese aarde, gelgk het zich in den loop der

eeuwen ontwikkeld heeft, is op zichzelf veel te gewichtig en belanu

om er niets dan een bijkomstig middel en onverschillig instrum*

ém t.-n bejfti mü mi mom! ndsr doel <'"k al dient .lus inagsftisn.

het .rekken en strekken" van ons geslacht over snik een tal

eeuwen, onbetwistbaar ook aamenhing met het groot aantal personen

God besloten had te scheppen, en zoo ook met het groot aantal der

verkorenen, die ter zaligheid souden komen; en ook al 1 STenmhi

twijfel, of er was in dese ontwikkeling van ons geslacht een proces

van een kiem uitging om tot de rijpe aar te komen, toch is ook hiermede

qg gtsji Iwvredifesjdi ofttMMg gevondsn Ui i» gondfSM korrel >nt ds

sar springt, heeft aar en halm geen hoogere waarde dan die vt

voor stal of haard of mestkuil. Zoo nu ook hier. De weten* bei

begin door een lsngiasm proces met het einde verbonden wordt, dm
zonder meer, alles ondergeschikt aan de beslissing die met leel

komt, en aan de openbaring van het rijk der heerhjkheid, die daarop v

msi "in dan -»'k •!•• MMMMwfln historfai m ét menochclffkc ontwikkeling

op den weg daarheen doorloopen werd, alsdan als doelloos gewot

kaf op den adem van den morgenwind der dan komende bedeeling te doen

verstuiven. Geheel ons menscheiijk leven wordt dan onw

tend uit bet oogpunt der komende zaligheid benen, en al wat dn

overgaat, wordt dan in onze schatting waardeloos. Een heerbjke ontwikke-

ling doorliep 's menschen kunstvaardigheid in het schilderen, om van

kladden der oude Oostertingen tot de kunstschatten van een hY

te komen, maar als de jongste bazuin gehoord wordt, gaan al de/

schatten op oliedoek in den wereldbrand onder. Wat opk!

het fluiten met de lip tot bet aanzwellen van de rijkste ot

toch ook al wat alle kerken saam aan orgelschat bevatten, teert een

dien wereldbrand als brandhout en als metaal voor het si

Blijft men dus bf <lit einddoel van het wereldproces staan, en verstaat

men dit wereldproces als uitsluitend doelende op de zaligheid der gee-

dan komt de langzame en toch zoo rijke ontwikkelingsgang van on-

slacht niet tot zijn recht

Men verstaat en doorziet dan niet, waarom die ontwil
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«tab besluit kwam, en geheel door God onder alle volken geleid ia,

n aannam, en zoo rijk vertakte, too dichtgelooverde

u ophief. Veeleer ia dan de vraag niet te onderdrukken, of een een*

voudiger leven» ling ons geslm ht niet veiliger geleid had. Ver*

fijning van het leven voerde door weelde telkens tot zondige ontwikkeling,

na zien we hoe de vroom gestemden zich uit dat ryk ontplooide

leren in de bidcel, in het klooster, <>f in <len afgesloten kring door „de

nujdinge" terugtrekken, i ervaring leerde telkens weer, dat niet

altoos dese stroom van het verfijnde en vetlQate l.ven middel tot ziels*

bshond was. Zetfi onder llodarnsn rist men thm Isti raa «ht bjbbsMbjm

terugkeeren, en in den strijd tegen dsn ileohol is hetzelfde spoor onmis-

kenbaar aanwezig. Beschouwt men derhalve de historie der eeuwen

••nd met het oog op bei • mddoel, daii I » 1 ij ft da rijke ontwikkeling van

ons menschelyk leven niet alleen onverklaard, maar rijst zelfs zeer sterk

vermoeden dat die rijke ontwikkeling aan het bereiken van dat einddoel

in den weg stond 1 ontwikkeling zou d< ling tot

sonde stellig minder zijn geweest. In de verfijn- !. 1* venskringen stuit men

altoos het meeste prijsstellen op Gods waarh«ni oadsf hen, die van dese

fijnt-r»' ontwikkeling verre staan

e zijn er dus nog niet Der eenwen lange loop staat zeer zeker óók

verband met bet moeten geboren worden van alle kinderen der men*

scbeu. die saam ons mensehelijk gesla< ht ae8en sJbsjsJesjB, hte lange loop

heeft ongetwijfeld óók zijn beteekenis voor het getal der uitverkorenen

dat vol moet worden. Die loop strekte in zyn langen duur hinten kijf, óók

in steeds voller zin alle middelen te ontdekken, die het lijden, als der

menschen vijand, kunnen tegengaan. En ook wordt grif toegegeven, dat

Uier te doen hebben met een proces, aan bet proces dat zaadkorrel

en nj|H korenaar verbindt niet ongehjk, en dat afgaat op een einddoel

Maar ook al wi alles erkend en ingezien, toch verklaart dit alles

ons nog niet den koogen rijkdom, de nehittering van dese irtensrheltjke

•o men wil wel haar langen «lnur en uitgestrekten loop

over eeuwen, maar niet het breed gett

keurig ontplooide van deze ontwikkeling. Waar dan nog bij komt, dat bet

geboren worden van die eindeloose massa rnenscben, die op zeer lagen

• van on i tg en van geluk geboren worden en hesnstarven. een

raadsel op zichzelf blijft, en zich altoos weer de vraag opdringt waarom

.renen niet in enkele eeuwen kon zqn asamgetrokken.

tmi.il vragen, waarover men wel onnadenkend heen kan glijden, maar

"lem van ons monsrheKJk leven liggen, en die aan dat
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Mal bet oog hierop nu wagen we de stelling uit te «preken, dat one

denken ten daae nomt M niat komt, tenzy we aan de ont*

ons geslacht een zelfstandig doel, een doel in lichself toekennen

volgt in bet minst niet, dat daarom teker noodzakelgk verband tussnhsn

•lit en bet toekomende leven, of ook tusschen de Gemeens gratie en de

Particuliere genade ontkend wordt Een boom aan den weg kan sser wel

geplant zyn, om achaduw te geven, en toch tegelyk strekken om

al te werpen, of ook om straks ala brandhout te dienen. En er ta

eenmaal wat de Duitschers noemen lletorogonie dar Zweelt*, d. w. s. met

eenzelfde aak kan tegelyk tweeërlei doel beoogd worden. Zoo kan

militaire dienst in hoofdzaak strekken, om in geval van oorlog het vader*

land te verdedigen, en toch tegelyk beoogen het besef van tucht en •

onder bet volk te sterken. Kn m dien dn uu moet ook hier worden be-

leden, dat de lange loop der eeuwen en de ryke ontwikkeling van ons

menschelyk geslacht n loop tegelyk én een doel in zichzelf heeft,

én bovendien aan allerlei ander doel dienstbaar ia. Het dient zeer teker

hei uitkomen van net getal der uitverkorenen, het strekt zeer zeker om
ons een proces te doen doorkropen, dat beteekenis voor de eeuwig)

beeft, en zooveel meer, maar dat alles belet niet, dat het tegelyk ook

eelfatandig doel in zich draagt, om al wat in ons geslacht aan kiemen
school tol eer en prijs van Gods naam in hal licht Ie doen tredeti

eerst op dat standpunt komt onze wereldbeschouwing tot rust

God heeft in ons menschelyk geslacht zyn beeld ingeschapen, door

er in af te drukken. Dit stemt elk geloovige toe. Maar na dit volmondig

beleden te hebben, vervalt men byna altoos in de fout van deze veel*

u-t.-.-Un. ml. \\:uirii. id loogoed .il- nitaluitend op den shMsji msnsoA t...-

te passen; en velen gaan nog verder door dit beeld Gods in on

van onze geestelyke eigenschappen te verstaan; ja sommigen zagen ei

luiii onbekrompenheid ten slotte letterlijk niet anders in dan die hooge

gaven van wysheid, heiligheid en rechtvaardigheid, len staat

rechtheid Adams deel waren. Voor hun l»esef is het beeld Gods dan na

zoo goed als geheel weg. Er moge nog een flauw spoor, een schemerend

naschynsel van glinsteren, maar eigenlijk is het weg, en is er van dat

beeld Gods thans zoogoed ala niets meer in den mensen te bespeuren.

Onbegrypelyk nu is dit nie1 De oude Theologie bezat alleen in baar

'•ondsleer een snoeisoffgna* begrip, maar bezag voor bet overige n

tndsn dea dan fcaaasaJwsslai raanseh ea ühm individoeelen meneck ondei

het gezichtspunt der waligheid. En dan, bet sprak vanzelf, moest het beeld

Gods wel in zyn hoogste uiting genomen worden, en die hoogst

gelyk se eens in den staat van rechtheid blonk, a—r teker die ging tel

Maar natuurlijk was dit een hoogst eenzydige beschouwing, en we voegen

at hij een beechouwing die streed met de Schriftopenbaring, die steeds
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juist op bet verband van mensen en mensen, op de eenheid en eaemhoorig-

beid van ons geslecht, op het sociale nmsst bet indi

de verzoening in het bloed des kruises is door die eemnjdige beschouwing

van den enkeling, t«»t een j>i.»-.itlMM,n." gewoitezj «mtefsji niet In
onrechte door de connaantie protest is ingediend. Nu is net de eere van

ome Gereformeerde Theologie, dat zij dooi liet krachtig op den voorgrond

stellen van de Verbondswaarheid altoos op dit sociale element nadruk

heeft gelegd, en het eenxrjdige individualisme heeft bekampt. Het is niet

in het < 'al vim-ene, maar in het Methodisme dat dit eenzijdig individualisme

s$n doodeujke vrucht heeft uitgewerkt Maar al mag dit op grond der

historie zonder aarzelen vastgesteld, toch mag ev«-mum verheeld worden,

ook de Gereformeerde Theologie rtrariad heeft, het sociale element

met consequentie in haar leerstellig gebouw kat l t te doen komen.

Verbondsleer is er wel. en in de leer te kerk il wel de veelheid en

Haamhoorigheid der iiHieihoisjw in .de gemeenschap der heiligen" vast-

gehouden, ook is in dfl leef te WÉwuuld en te verzoening aller verband

en saamhoorigbeid .in Adam en Christus** wel steeds geleeraard; maar

toch, met name in de leer van den mensen en van het beeld Gods voerde

steeds uitsluitend h« leerschappg, en tengevolge hiervm

de leer der zaligheid bijna uitsluit . i<lualistisch ontwikkeld.

Een kwaad, dat in de dagen van Cal nog getemperd, toch

r oorzaak werd van die gedeeltelijk* ontaarding onzer Gereformeerde

>logie, die onmiddellijk na a Marck en sinds Brakel te betreuren valt

Met ons goed en deugdelgk recht stellen we hier alsoo de vraag, of de

tg van den mensrh naar den beelde Gods niet veel verder strekt

dan du- -el beleden is. En dan ligt het antwoord in de een*

lige opmerking, dat toch het beeld Gods een veel te ryk begrip is, om

>ém enkelen mensen verwezenlükt te worden. Reeds onder ouders en

leren valt het soms op te merken, hoe de gelaat» en karaktertrekken

van vader of moeder gedeeld en gespreid in de onderscheidene kinderen

zyn weer te vmden, maar zonder dat één van hen se in hun volheid ver

tooi, teveel te meer moet dan niet van bet Eeuwige Wenen geoor-

deeld worden, dat zgn beeld, als we ons soo mogen uitdrukken, veel te

en te vol is. om in één enkel mensrh te worden afgedrukt komen

• laarom der waarheid niet nader door te Maffen, dat drager van het

ke beeld Gods niet is de enkele mensrh, moor keel o,

jeelackt » is Ael beeld des rtrmonrgkon Gods, naardien in

schatten der wisheid verborgen ztfn. maar geldt dit m dien sin van

één onzer? Ook van Adam, als «tamhoofd van heel ons geslacht kan

/ekere hoogte gezegd worden, dat heel bet beeld Gods in hem in kiem
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geconontreerd lag, nuuur dan toch nooit in anderen tin, dan dal hg haal

ons gealacht in zgn lenden droeg. En ia bet dan niet ioo.

vidoeel, maar aociaal) bat beeld Goda dan earat in rjjp lengte en

breedte, in ryn hoogte en diepte wordt verstaan, aoo we bat zoeken,

in wat één enkele mensen, maar in hetgeen de rjjke ontwikkeling van

baal <-iih iii.iih, ii. lijk bmImM t.- mmcmowm w,-u

daarmede allerminst ontkend al ••••k maar verzwakt. Gelgk Petrua van

dan tempel Goda zegt, dat hij gebouwd wordt fjfl .levende eteen

elk op zichzelf een tempel in het klein zyn. 100 blgft bet ook hier ai

dat alle aamenateUande dealen van het menecheujk gealacht het menecl»

type dragen, en dat menecli«lijk type kan nooit andera verstaan worden

in all altreen! raa k beeld Om baatan all nieneeh, naai aki au

tam, en evemoo ons zóó zyn als menach, wordt in den meest

strekten sin door het beeld Gods beheersen t. Gel et organiame van

den boom elk deeltje van wortel, atam, schors, blad, bloem en mi
organisch bestaat, 100 ook kan het niet anders of m bel groote organiame

>:in om in. n-' -h.-iijk ankan, «lat ii.-t beeld Gom weeffcaant, nial aok

Bm MsMaVj BÜM Op /!• Ii/'lf IMMM MMflfa, Mal «lat t > |
r>. • v;m (m-U

beeld geschapen zgn, en zelfs nog in rijn zondige ontaarding de omgekeerde

achaduwljjnen van dat beeld bujven vertonnen. De individueele waarheid

van onze achepping naar Gods beeld als .enkele menseben' laten we al

onverkort en ongerept staan. We doen daar niets af, eer nog by , «door den

eiech dat heel ome menscheljjke natuur, beide naar ziel en lichaam , beide

in <len staat der rechtheid en in den Bondigen staat uit het type

Gods beeld zal verklaard worden. Waar we alleen op aandringen is.

men dit type van Goda beeld nu ook zal toenemen op de veelheid, «op ons

geslacht, op de meneehheid als zoodanig, op de verschijning en

wikkeling van ons menaohelgk leven m /ijn geheel genome

krijgt ge voor u die emdelooae massa van kinderen der menschen, die wel

als een zee uit de enkele droppelen ia aaamgeateld, maar toch evenals «de

see u die droppelen vergeten «doet, om de machtig opstuivende golven

een eindeloozen Oceaan voor uw oog te doen schitteren. En zoo earat rust

in uw voorstelling «die onmetelijke volheid van men-

aan het beeld Goda dien broeden stroom biedt, waarin het zich geheel

kan afspiegelen.

Reeds op het onmetehjk aamtal van de kinderen «der menschen '

hiermede een onverwachte lichtstraal Hit lieeld Gods zich

in om menenheiy*k leven, eiacht de volle breedte dezer wateren, om
te hunnen afspiegelen. Of om bet nog juister te zeggen, het majeetueuse
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beeld van God, in meneehen ach smpiegelend, beperkt ach niet tot Moe
mogelijkheid, tot een model, dat zich eindelooe herhaalt, maar het realiseert

een oiodeloose verscheidenheid Tan mogehjkheden. Het kan uch spiegelen»

en spiegelt ach anders in den man dan in de vrouw, andera in een kind

dan in een jongeling, andera in den jongeling dan in den volwaaien man,

en anders wéér in den grijsaard. Zoo spiegelt het ach wéér andera af

het sanguinisch dan in het flegmatisch temperament. Andera in den pover

bedeelde dan in den rijk begaafde. En onder dit alles stelt het «i^Wn*
mogehjkheden en rombinatien van karaktertrekken, die telkens wéér

anders bestaand mensch in bet leven roepen, en in elk di

het ééne type telkens op andere wyze doen uitkomen. Nu kennen wjj

«lat aantal mogelijkheden niet, omdat wjj de macht missen om het beeld

Gods te ontleden, maar toch gevoelt men boe die mogelijkheden bepaald

ajn, en boe daarmee tevens bet aantal bepaald is van de kinderen der

menschen die geboren moeten worden, zal het volk beeld Gods in al ajn

verscheidenheid en rijkdom van variatiön onder menschen kunnen uit

komen. Karakter is iets o, zóó heerlijks, maar uitsluitend daarom, omdat
•lat type van het beeld Gods op een eigene wjjze vertoont en belijnt.

markt men wel niet, als men een volksboop langs pleinen of

straten net golven, of ook in een vreemd land eindeloos menseben van

een erhjjnhasr gebjk type ziet opdoemen, maar de vader van ajn gean
weet seer wel dat elk van /iju kinderen een eigen type vertoont, en de

onderwijzer op school merkt gebjk verschil tusschen kind en kind seer

wei Gelijk er dan ook geen twee bladeren aan een boom geüjk ajn, soo

ook ajn er geen twee menschen, nu of vroeger ooit geweest, die geheel

identiek waren. Dan toch sou no. 2 geen reden van bestaan hebben gehad.

Reden van bestaan voor een kind des menschen is slechts dan aanwezig,

soo hjj in ajn geslacht iets vertoont, wat geen ander is, en zoo dit andera

ajn bestaat in het vertoonen van iets uit bet beeld Gods op andere wéjse.

De vraag, nmmntor bet menscheujk geslacht zal ophouden voort te telen,

moge door ons niet te beantwoorden ajn, toch kan dit antwoord niet

• keurig weten. God weet het, en God beeft bet bepaald, en bepaald

aist naar den gril van een egfer, maar naar wéjaWct Vol zal ons geelt

eerst ajn, als alle mogelijkheden van de afschaduwing van Gods beeld in

ons geslicht sollen uitgeput ajn. Dan houdt het op. Eer niet

Maar die sociale ajde van de waarheid van s menschen schepping naar

Is beeld beeft uiteraard niet uitstaande met de zaligheid, noch ook iets

met ieders persoonlijken stand voor God. Dit sociale ilsmsot zegt alleen,

dat God by de schepping dos mentenen naar ajn beeld, een eiooelooae

menigte van kiemen voor booge menetihoHjke ontwikkeling in onze natuur

heeft gelegd, en dat dese kiemen mot tot ontwikkeling kunnen komen dam

door kei êociaU sarèoaxi oen msnsdbsn met w soseiso. En, soo bezien, ge
m
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gevoelt bet, verkrggt de breed vertakte menschehjke ontwikkeling een

eigen betoekenie, een zelfstandig doel, een beetnenereden buiten de zake

der zaligheid om. Heeft net Gode behaagd ook in die aociaJe veelheid

en Tolheid den rijkdom van zjjn beek) in ons menschehjk geslacht af te

spiegelen, en beeft Hg zelf de kiemen voor die ontwik. n de menecne*

lijke natuur van ons geslacht gelegd, dan ««oef dese schittering van zjjn

beeld ook uitkomen, dan mag die rijkdom niet schuilen blgven, dan mogen

die kiemen niet verdorren, en dan moei de menschheid zóó lang op aarde

bestaan, en zich zóó breed en rgk ontplooien, tot die kiemen ten volle

zullen zyn uitgegroeid, en die volle menscheujke ontwikkeling zal ziji

gekomen, waarin al de heerlijkheid van Gods beeld zich weerkaatsen kan.

\.m .1,.- ontwikkeling ssoge dan dt eieneeh esnsjffft bet genot en b«-t i»r. .tïjt

hebben, toch komt ze I >tand voor hem, maar voor God. Dan wil

de Opperste kunstenaar en Bouwmeester dat al wat in zijn bestek bepaald

was, ook eens in een heerhjken bouw verwezenlijkt voor Hem zal staan.

Dan heeft God in die hooge menscheujke ontwikkeling lust Dan brengt

Hij zelf die te voor»

Dan is die rijke ontwikkeling van de beheersching der natuur door bescha-

ving \ • rh.-hting en vooruitgang, door wetenschap en kunst, door allerlei

bedrijf i lieid, geheel afgescheiden van die heel andere ontwikkeling

in heiligheid en gerechtigheid, ja, dan kan die uitwendige ontwikkeling

met de inwendige ontwikkeling ligheid zelfs in opei

geraken, en voor het geloof tot een verzoeking worden. Maar dan moet

toch die uitwendige ont ig doorgaan en voleind worden, om het

•eer* Gods in ons gesl komen openbaring te brengen. (X

alles dan daarna in den grooten wereldbrand ondergaat, doet toe.

is er dan toch geweest, het heeft voor Gods oog geschitt. rd Het is

Satan dan niet gelukt aan dit prachtige werk Gods het uitkomen te be-

letten. En na dien wereldbrand zal diezelfde God in bet i

beid de afspiegeling van zgn beeld in ons geslacht nogmaals, en dan

heel andere wijze openbaren, dan namelijk in volkomen harmonie met ome
inwendige ontwikkeling.

Zoo verkrggt dan de „Gemeene gratie'' hiermee tegeujk een eigen oog*

merk. Ze strekt dan niet alleen om de menschheid in haar geelaclr

doen optreden, om het getal der uitverkorenen te doen geboren worden,

én om ons telkens krachtiger tegen het lijden te wapenen, maar ook, en

dat wel zelfstandig, om wat God voorhad, toen Hij in ons geslacht deze

kiemen van honger ontwikkeling legde, te spgt van Satans verzet, en

weerwil van de zond. volle breedte en lengte te doen uitkomen. Buiten

val en sonde zou dese ryke ontwikkeling ongewgfeld een andere zijn ge*

weest, veel sneller ontloken zgn, en niet dat bange karakter van -

worsteling gedragen hebben, dat nu van de historie onzer •
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onifsfheidelgk is. Eva tou gebaard hebben ook buiten ml, maar dan tonder

•marte. En zoo ook tou de menechheid buiten tonde baar hoogtepunt van

•ling tonder dk pijnlijke amarte bereikt hebben, die nu de historie

der eeuwen raak zoo somber getint heeft Maar het einde ia dan toch, dat

de roenachheid er komt, da* i opheft uit hare ingezonkenheid, dat

te tot telkens hooger standpunt opklimt, en dat de principièele Schepping»-

uantie, die vóór den val gegeven was, en hierin bestond, dat de mensen

over heel de natuur heerschappij zou erlangen, dank zij de „Gemeene

gratie", ook na den val tot uitvoering komt En zoo eerst wordt de Historie

van ons geslacht zoo de lange loop der eeuwen, zoo de hooge beduidenis

van de wereldsche ontwikkeling, bij het IcM van Gods Woord, in haar

hoofdt»et«>ek«iiis rerstaaa

i \ \ \ i \.

De twee lerenssferea dooreeagesieagd.
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•o beeft dan bet voortbestaan dezer wereld na den val, en het zoo

eeuwenlang aanbonden van het tusschentijdperk, eer het ryk der heerlijk-

heid ingaat, niet alleen een bgkomstig, maar ook es» mlfêtamdig doel

men een doel in zichzelf. De wereld bleef teer zeker óók in stand,

opdx verkorenen souden geboren worden, en opdat de kerk een haar

bereide erve zou vinden, maar toch volstrekt m. t daarvoor alleen, i

standbonden van de wereld alle den eeuwen was ook op zichzelf nood*

zakeUjk. God als de opperste Bouwmeester en Kunstenaar, had bg de

>g, in die wereld, een schat verborgen, en al dit kosteujke werk

Il moest uitkomen en Hem de eere t$ns naams brengen. Er was bier,

om een ander beeld t.- besjfen, een ssssfel m.t kmn^-n. nsg m.t wtiUkm
bloemknop, dien Satan van de plant had afgescheurd, opdat te onontloken

verdorren ton, maar God beeft dien stengel en knop mot bet vocht zgner

«ene gratie zóó wonderbaar weten te verfriaachen, dat den» bloem ooi

aan den Igosnodrai stengel ontluiken kon.

:>t werl Godi tel aH moest komen, TirwesenHjkts ticb één

• erschende gedachte, en die gedachte was: de aaamvatting van

heel de schepping in de naar Gods beeld geschapen menscnhekl Dat beeld,

n wel de grondtrek in elk mensen werd ingeschapen, maar dat al
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zgn rgkdoni eii volheid eerst in allé menerhen saai

moeet verwezenlijkt worden in de volle oir tig van ons geelt

door zjjn volledige heerschappij over de natuur. En dit weer gene* i

overeenstemming met de oudste scheppingsordinantie : God schiep den

mennen naar xyn beeld en seide: .Vermenigvuldigt u en hebt beerschappg

over de natuur." Deze erkenning nu van het zelfstandig doel, dat het

voortbestaan van de wereld in zichzelf bezit, if van net hoogste aanbelang,

overmits tonder dat heel ons maatschappelijk leven elk ander dan utal

bestaansdoel verliest Iets wat men het sterkst gevoelt hij de konst Rem*
l.r.m.lu kOMl bSSfl BisSJ iim t OOM SSawift lljghssl '• nutsil, SB OMItJB

zou een dualist allicht zeggen, dat de .zeven nieten" van Schortinghuia

hem wel zooveel waard zjjn als heel de collectie van Rembrandts pn
ken. Op dit standpunt heeft noch netter woning, noch fijner gewaad,

noch edeler spgsbereiding waarde, en is de cel en prj van den mom
met een bolle broods en een wat. alleen evengoed, maar beter.

Ie erkentenis van een zelfstandig doel daarentegen heeft alles waardij

en beteekenis, en ontstaat vanzelf de drang, om niet alleen het bestaan

te rekken, maar ook om hel leven zelfs iets uit te drukken, en da

doen in steeds sprekender en voller uitgewerkt bed-I hit is alzoo geen

ondergeschikt pont, het is een der hoofdgedachten die geheel onze wei

beschouwing beheerachen. Een hoofdgedachte die voor het < ^reformeerde

hart dan eerst naar eisch gezet is, zoo wordt uitgesproken.

f is, die tot prijs van un als Schepper, do<

ment zgner Gemeene gratie den bloemknop, ook nadat Satan den stengel

van den stam scheurde, nochtans ontluiken doet Niet genoeg kmmen we

er dan ook op aandringen, dat onze lezers zich deze hoofdgedad

enten. Men kan niet goed Gereformeerd tegenover het leven staan, en

men wordt zijns ondanks toch weer met kloosterideeên of Doopersche

mgdingen behept, zoo men van deze grondwaarheid niet doordrongen ia.

Hiermede echter zgn we er nog niet

illes zou wél loopen, bgaldien God aan de twee werking» i

Genade, zoo aan de .Gemeene gratie" als san de .Particuliere gena

een eigen, geheel afgezonderd terrein had aangewezen. Had bet God den

Heere behaagd om (zoo we dit plastisch mogen uitwerken) in Europa alle

•rkorenen, en niets dan uitverkorenen te doen geboren worden, en

daarentegen in Azië en Afrika het terrein geheel aan dezulken ov«

laten, die niets dan .Gemeene gratie" ontvingen, zoo zoo men twee stroo-

mingen van menschelgke ontwikkeling hebben: de eéne volst

r

aan al wat tot het leven der wereld behoort en de andere geheel

deling in wat behoort tot net leven des hemels. Zelfs u>



zich dit toot te stellen, want God de Heere lelf komt om hierby door bet

groote en mm htigc woestgnwonder te hulp hit groote woestynwondcr

bestond naim-hjk hisfJB, «lat < ..-I /.-lf v.«.r Nni- I m all.- BDOden ÉM ISVSM

voorzag. Hun kleederen, bun schoei*»! versie* M eten bet brood der

machtigen, en God drenkte ben uit zgn fonteinen en rotsspleten.

Zoo sou bet dus op zicbzelf ook denkbsar zgn geweest, dat God alle

rkorenen naar één boek van de wereld had doen trekken, en ben in

dien afgez*>nderd«'ii lux-k der w.-reld v;in illsa gSVOBSfl ikxhI .1«-s lusj
ontslagen had. Er zou dan geen wereldsche arbeid, er zou geen maat-

schappelyke ontwikkeling zgn geweest De wereld zou in dezen boek der

'•rkorenen één groote kloostercel zgn geworden, en alle leven onder

korenen zou geweest zgn één smaken van hemelschc genie-

tingen. Dit onderstelt dan tevens, dat uitverkorenen oudere nooit anders

dan uitverkoren kinderen zouden gehad hebben ; voorts dat alle kinderen

reeds bij bun eerste aanschouwen van bet levenslicht wedergeboren waren

geworden; en eindelyk dat de wedergeboorte terstond tot een volmaakt

werk geleid had, met algeheele onderdrukking van de nog inwonende

sonde. Alles anders dan bet werkelijk is komt, maar iets dat men
zich toch denken kan. Kn dan natuurlijk zou zulk een enkel heilig gesla

door God rechtstreeks, gelijk eens Israël in de woestgn, onderhouden, niets

hoegenaamd met de ontwikkeling van het mastschsppelgk leven uitstaande

hebben gehad. Het zou er geheel buiten hebben gestaan, en de lampe

brandende, een leven van afwachting in het voorportaal des hemels

hebben geleid. Feitelijk het ideaal dat de echte Dooperechen, evenals de

monniken najoegen, maar dat noch de Dooperscne noch de monnik kon

realiseeren, omdat zulk een afsluiting van de Particuliere genade op een

afgesloten terrein niet iM-st«»n.l Bn «il pesféen m Doopstneaen risk de»

niettemin af te sluiten door de .nüjding", en de monniken door den kloos-

termuur, maar dit haatte mei, erger dan de witte mier, knaagde de sonde

toch door alle mgdingsscherm en kloostermuur

Omirekwrd ton, i.ij da gejBMkfei ooderessttng dl issnliMM sjssjMhssjpJ

\siê en Afrika zich geheel buiten den invloed der .Particuliere genade"

hebben ontwikkeld, iets wat we ons daarom zooveel gemakkelijker kunnen

voorstellen, omdat dit voor een teer eanmerkelgk deel metterdaad het

geval was. Niet geheel, want bet verhaalde van de koningin van Scheba

toont reeds duidelijk, dat er van Israël invloed ook op de volken uitging.

loed is na de verspreiding der Joden nog veel sterker geworden

En in den Islam werkt die invloed niet minder sterk na. Zelfs wint steeds

meer bet vermoeden in kracht, dat ook de oude Grieksene ontwikkeling,

en daardoor ook die der Romeinen, niet weinig aan de hoogere en voor-

afgaande ontwikkeling van Israël onder Salomo en in Jeesjss dagen, te

danken heeft gehad. Maar ook al erkennen we dit ten volle, toch kan
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kwalgk ontkend worden dat aan maatschappelijke vorming van bat leven

al* waartoe da helft van ons geslacht in ( Una en Indic kwam, ach byna

uitaluitend uit de „Gemeene gratie" baalt ontwi waar we aan,

boa Japan thans Europaeaeha beschaving overneemt en nabootst, mag
evenmin voorbijgezien, dat dit nabootsen ach bepaalt juist tot datgene

wat onder product der .Gemeene gratie" was. Ook 100 blgft het Japan*

acne volk een door en door Heidensch volk, evengoed als de ruim 400

iinllioen levende personen in China en de 800 millioen in Indié. De Zending

naga Hmm d» ssxasske poging iragan, oaa ondat den milttoewsi <">k da

lamp dea Evangelies te doen gloren, toch blyven dit vonken in de don-

minsten invloed van. Slechte zij, met het oog op hetgeen volgen gaat, onder

desa tegenstelling, hier reeds opgemerkt, dat de ontwikkeling der .Gemeene

gratie", daar waar xe niet door de .Particuliere genade" bezwangerd wi

een uiterst gebrekkige bleek. De natuurlijke volkerengroep in China en

IikIi lat anders dan de Gemeene gratie bezat, ia er niet ba geslaagd

de schatten dier Gemeene gratie andera dan halverwege en op Mar ge-

brekkige wyze te ontwikkelen. De eigenlij k«-, volle en ryke ontwikkeling

óók van de Gemeene gratie is uitaluitend in Europa, en nu ook in Amerika,

te zoeken, waar ie niet op zichzelve stond, maar gedragen en bevr

werd door die heel andere genadewerking, die we de Part

Zoo komen we hier vanzelf toe aan het zoo uiterst ingewikkelde en

moeilgke vraagstuk, naar het wederzgdsch verband, waarin naar Gods

beate], de Gemeene gratie en de Particuliere genade met elkander staan.

Ze zijn niet elk binnen de muren van een eigen terrein opgesloten. Ze

werken door elkaar heen op ê&nselfde terrein. Ze komen dus beide mat

elkander in aanraking. Ze ontmoeten elkander op de ééne zelfde markt

van het leven. Ze worden telkens de ééne door de andere heengevlochten.

Ze werken onwillekeurig op elkander in. Ge vindt ze beide in éénzelfde

menschenhart, in éénzelfde menschenleven, in éénzelfde gezin, in éénzelfde

geslacht, in éénzelfde volk ; en het is uit deze noodzakelijke dooreenvlech*

ting, dat al de schier onoplosbare problemen ontstaan, die nu sinds achttien

eenwen de Christelijke wereld verdeeld hebben. Zelfs bet groote vraagstuk

van de verhouding van Kerk en Staat, evenals dat van de zichtbare en

onzichtbare zgde der kerk, komen uit niets anders dan uit deze dooreen-

vlechting op, en kunnen hun juiste oplossing niets anders vinden, dan door

een jeJeti HirtBrg raa • !• verhouding waarin desa beide genadewerkingen

Gods tot elkander staan. Zg allen, die den Christus belgden en liefhebben,

souden daarom beter en verstandiger handelen, zoo zg op bet vaststellen

van deze allesbeheerschende verhouding hun kracht samentrokken, dan
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«lat ze, gelgk uu, om het verschil in afgeleide stallingen elkander verbgten

on fantas

Men heeft li«t Kruis v;m < i<*li;<»tlia niet tui onrechte bel im«l«l*-l |»uiit

wereldhistorie genoemd. Dat pont waarop alle njnen van het verleden

open, en van waar alle lijnen voor de toekomst haar richting ontvingen.

Iets wat de Schrift noemt, dat de Christus Gods de Alpha en de Oméga
is. De Alpha is de eerste letter van het Grieksche alphabet, de Omega
de walste. Te zeggen dat de Christus de Alpha en de Oméga is, <1

alzno aan. dat de geheele reeks van ontwikkelingastadiên, die door hei

—

n

srhelqk geslacht of door de menschelijke historie doorloopen wordt,

door de ééne idee van den Christus Gods beheerschi wordt Dat die reeks

van hem uitgaat, en op hem uitloopt.

Met dese algemeene beujdenis syn we er intusschen niet Deze waar-

heid toch, dat Christus het middelpunt der wereldhistorie is, kam niet

alleen heieden worden, maar is vaak beleden in een zin, die ons geen stap

verder brengt Men verstond het dan zoo, dat Christus zich in de Chris-

telijke kerk belichaamt dat het resultaat van alle vroegere historie het

optreden der kerk is, en dat na het optreden der kerk de historie van

Europa date negentien eeuwen geheel door de geschiedenis der kerk be*

neersrht is. Men verliest dan om het kleine deel van ons geslacht dat in

Europa woonde, en dat eeuwen lang niet veel over de honderd millioen

het veel grooter deel der menschheid dat in Azië en Afrika leefde

en worstelde, uit het oog, en beschouwt zelfs in Europa heel net maat-

schappelijk leven der vaderen als weinig meer dan als een appendix, een

aanhangsel van bet kerkelijk leven; en zoo komt natuurlek het zelfstandig

bestaansdoel van het leven der Gemeene gratie in het minst niet tot zyn

recht Zoo heeft de Heilige Schrift net ons dan ook in net minst niet

getoerd. Ook de Heilige Schrift wgst ons telkens op de dooreenvlechting

van het laven der particuliere en der algemeene genade, maar dan open*

baart ze ons tevens, hoe het vereenigingspunt van beide niet in Christus'

geboorte te Bethlebem, maar in zjjn eeuwig bestaan als het Eommigo Woord
ligt. Het is zoo, in de Evangeliën van Mattheos, Markus en Lukas komen

hierop slechts zinspelingen voor, zoo b. v. als in Matto IS staat dat het»

geen .ir/w* ui /ijn u'rlijkriii**rn bsjsjAmpm vejtonBjaVeÉssi ajajaav ssf

borgon van voor dê grondloggémg dor morold. Maar in Johannee' Evangelie

staat terstond in den aanvang dese waarheid scherp beljjnd op den voor*

grond. Johannee begint niet met dan Middelaar der Verlossing, naar mat
dan Middelaar dar Schepping. Hg gaat uit bet standpunt dar .Gemeene

gratie" en komt eerst van daaruit op de .Particuliere genade.** Daarna

wordt m de apostolische brieven talkans dit verband weer opgenomen, en

door wien alle dingen geschapen gjjn, en in wien alle dingen ook na nog



banaan, ja, in wian da Wgaheid Ooda lichamelijk wo.. t allaa k

ui het Nieuwe Testament volstrekt niet als een fonkelnieuwe openbaring

voor, maar alaat duidelgk terug op hetgeen reeds in Spreuken 8 en elders,

ook in de dagen des Ouden Verbonda geopenbaard waa over de persoonlijke

Wgsheid. die van eeuwigheid al gezalfd waa geweest

l>. ..i,-. !• f..r:i..-.-i.|.- Ii;iIM;i. Iit i_r. . -rt I.. h|. .\ ,.- >. au Ij. t ln.itM d.-r IS»»€
bet begin der 19*« eeuw beeft dit stok der Openbaring wel niet geloochend,

iiwi.ir ai enen weg wêê* eenreten, m bfl anejrfoof annvtanad Ea Aanaj

van Bethlehem naar de Schepping terug, maar concentreerde dam

I Jezus" in zrjn roenschelijke verschijning, en had er lust in bij de

kribbe van Bethlehem zich uit te putten, in hoogdravende zinsverbindingen,

die wat dea Scheppers is toepasten op het creatuurlijke in den I

Dat „Kindeke in de kribbe" bad de wereld geschapen, door dat „Kindek

o

mi de kribbe" werd de wereld in stand gehouden, en straks stierf voor

baar besef God, terwijl Hij de wereld droeg, als Jezus, aan net kruis,

verliep natuurlijk in magische vertooning, waarbij niemand zich iets denken,

laat staan gevoelen kon, tot men ten slotte, gevaar liep, staande bg de

kribbe, in creatuuraanbidding. dien gruwel voor elk Gereformeerd nart, te

vervallen.

Men zal wel willen gelooven dat ook ons niet onbekend zrju de over*

i.t. ültii)-' n ren wil mn dan iw.-.-.i.n Plannen ejaUU en Aan MMuneMf
na zqn vleeschwording, en dat we zeer wel weten, boe er ook in de Heilige

Schrift tal van uitdrukkingen voorkomen, waarin op den Christus d. i. op

de» Ge*alfde, en dus op den Verlossingsmiddelaar, heiligheden worden 51

gebracht, en hoe er heiligheden van hem worden uitgesproken, die assen-

tieel alleen van het Eeuwige Woord gelden; maar dit ia heel iets andera,

en noodt alleen de waarheid staande, dat het Ik van den Middelaar steeds

hetzelfde Ik ia en blijft van het Eeuwige Woord, iets wat onze vaderen

zjjn recht lieten komen door de uitdrukkelijke bahjdenia, i Keuwige

Woord, dat de Tweede Persoon, bij zjjn vleeschwording, niet een menache»

lijken persoon met een eigen menschelnk ik, maar omss wewdbafjflre natuur

beeft aangenomen. Niets in ons denkt er dan ook aan, om op de volkomen

identiteit van bet Ik in Maria's Zoon en het Ik van het Eeuwige VV.

ook maar iets af te dingen. Maar hetgeen waarin deze halve orthod

verliep, waa heel iets andera. Zrj keerde de orde om. Zij ging m. t aft van

bat leunen Wcmti oei Sana npennaiing ook in bel Kmdeke ren lt»-tii-

lehem te zien, maar ze ging uit van de kribbe als zoodanig, van den menach

Jasna Christus, en sprak nu van dien menach Jezus Christus uit, wat n

aan het creatuurlijke. ook niet aan den menach Jezus toekomt, maar alleen



God, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. En hierdoor nu zgn

geheel Takene vooretellingen in de gemeente gebracht, msgische verbin-

dingen van het Goddelgke met het menscbelgke. die bg onnadenkende

gevoelamenachen stand konden houden, maar die bg wie nadacht en helder»

beid rocht weerzin wekten, en die er vanzelf toe hebben geleid, om van

Kthif h~ zgde protest uit te lokken, en om ten slotte over te leiden naar

den Jezus van Schleiermacher en zgn school, een Jezus die feitelgk nieU

dan mmwek is, en alzoo een mensch in wien zich niet God zelf, maar alleen

net OorfaWjflrs, en na nog verder verloop alleen het besef, het gevoel, het

psisnefsfii van het Goddelgke belichaamt. Zoo verloren we den Godmensen,

om niets dan den volmaakt itndsiliiMistu-eii mWÊÊtk in IsjSSJ tf*Jf t.- BOUfltB,

len slotte, onder Moderne invloeden, ook op dat volmaakt religieus» in

Jeans werd afgedongen. Jezus wel zeer vroom voor zgn tgd, maar de vrge

vrome van onsen tgd nog weer vromer dan Jezus.

•lien hooide moet niet enkel tegen deze Moderne voorstelling, en niet

Uitend tegen deze Ethische verwatering, maar ook tegen die oorspron-

kelijke dwaling der halve orthodoxie, die moeder was van al wat volgde,

een welbewust protest uitgaan. Het moet weer helder tot ons Gerefor-

meerd betel doordringen, dat bet werk der Schepping en bet werk der

Verlossing, en in zoover ook het werk der Gemeene gratie en der Parti-

ruhere genade, daarom alleen -t u« hun hooge eenheid vinden, omdat

de eeuwige Zoon Gods achter beider uitgangspunt ligt, en dat de Vader

met den Zoon en den Heiligen Geest, als God Drieêenig, dit uitgangspunt

en dus ook bet punt, waarby beide werkingen uiteengaan, zelf gesteld

beeft Niet „de mensch Jezus Christus" heeft de wereld geschapen, maar

die de wereld schiep en nog in stand houdt, is ** .den mensch Jent

mentchenhsrt gekomen Hg komt niet van buiten in het Godsplan in. als

een vreemd element, dat eerst door onsen val te hulp wordt geroepen,

ma» ne Gods stelt zelf met den Vader en den Heiligen Geest

wereldplan vast Hij wordt niet door bet Besluit en ter uitvoering van

Besluit te hulp geroepen, maar dat Besluit is Z#k*. in dat wat men

den .eeuwigen Vrederaad" genoemd beeft, neemt Hg liohselven in dat

Besluit op en verbindt zich tot de uitvoering ervan. Maar even wesennjk

zichzelf in het Verlossingsbc het Middelaarschap van zon-

daren verbindt even waartyk t Besluit de Middelaar der Schep-

\>i lisMJugsiusfclslssi te

Baar in orde eerst

de oorspronkelgke niiioppiiujsniidilssisi en nu daarna en tevens Verlos-

om de doorsetting en volvoering van het fliAnpphisjslnsJnH,
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met al wat m •! t Healuit lag, mogelijk te maken. Hg ontstaat niet eerst

uit en door hei Besluit, maar gaat ar, naar orde van tgd en denken, aan

vooraf. Hij is in de vaststelling ervan. En Hij stelt én omtrent alle ding,

én omtrent zichzelven in dat Besluit, alle ding alsoo vast, sis eisen ia, om
bet ontstaan en den loop en den afloop aller dingen aan aller dingen

eeuwig einddoel is d. i. aan z$n eigen zelfverheerlijking, met den Vader

en den Heiligen Geest, te doen beantwoorden.

En hierom nu, omdat het Eeuwige Woord vóór bet Besluit is, in het

Besluit ia, en in «lat Besluit de eenheid van Schepping en Verlossing in

s0» eigen Persoon maintineert, hierom is het dat het Verlossingswerk der

Particuliere genade niet afgezonderd en apart naast bet leven der wereld

kan staan, maar dat beide als van één Besluit en van eenzelfde Ik in den

Zone Gods uitgaande, in den grond één vjn en büjven. Wel onderscheiden,

gelijk de Zoon van den Vader onderscheiden ia, maar nooit gescheiden,
evenmin als ge ook Vader en Zoon in Gods Drieeenig Wezen ooit scheiden

moogt Het is éénzelfde Ik, van hetwelk geschreven ataat dst door hem
alle dingen geschapen zyn en in stand bujven, en elders dat door hem
alle ziel moet zalig worden, zoovelen als er ten leven geroepen zjjn

zoo nu ook is bet éénzelfde mensen, die in het maatschappelijk leven Gods

.Gemeene gratie" en op het heilig terrein Gods „Particuliere genade"

gern is eenzelfde ik dst burger van het vaderland, en dat lid van

Jezus' kerk is. Het is één en dezelfde wereld, waarin God zgn Gemeene

gratie doet schitteren, en waarin Hij zgn Goddelgke ontferming ter /.-.

beid verheerlijkt. Zoo moet dan de Gemeene gratie op de Particuliere

genade en de Particuliere genade op de Gemeene gi Alle

scheiding moet met alle kracht tegengestssn. Tijdelijk en eeuwig leven,

ons leven in de wereld en in de kerk, godsdienst en burgerlevt

en Staat en zooveel meer, mogen niet gescheiden worden. Veeleer moet,

n>t oanisj h.-ï tot dai HMftsj sjsj koma, rteedi agherp knesensn beide

onderscheiden worden, en het is sm lezer onderscheiding

dat het richtig verloop des levens hangt Terstond gevoelt m
l»j het geschil over Art 86. Ge moogt Kerk en Staat niet scheiden geljjk

de liberalen bet eisenen ; ge moogt se niet in eenheid oplossen, gehjk

dweper. Beide moeten dooreengevlochten bestaan. En juist daarom moet

in beider eigen natuur en roeping de aanwijzing gezocht van hal juiste

onderscheid dst én elke sfeer afzonderlyk én beider onderlinge verhou-

ding bepaalt.
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Of aanraking Tan «frrr en sfeer.

Ml te vóór all* diacw. «a dl* «BfS» bwUu te

1 :

Bleek ons uit de voorafgaande uiteenzetting, dat in het menscbelgk

leveu op aarde, na den val tusschen twee scherp onderscheiden sferen, een

onloochenbaar grondverschil bestaat, dan komen we nn voor de vraag te

staan, of dese twee sferen van menscbelgk leven geheel los van elkander

zgn, of wel door elkaar heentrekken. De ééne dier beide sferen van roen-

ieren omvat dan al wat werkt uit de Oêmême gratie, en de andere

al hetgeen behoort tot de Particuliere genade; en het leven in beide sferen

heeft, gelijk we zagen, zoowel een onderscheiden oorsprong sis een eigen

bestemming en doel. Dat doel wordt bg de Particuliere genade gestel» 1 in

Aaliging der uitverkorenen, en nader in het Koninkrijk Gods of bet

Koninkrijk der hemelen. Bg de Gemeens gratie daarentegen ligt die be-

stemming, ten deele ook wel in het doen geboren worden der uitver-

korenen, en in bei openen van een terrein, waarop de kerk kan optreden,

maar in den meest eigenlgken sin toch, in de realiseering van wat God

Almachtig, bij de schepping, in dess wereld had ingelegd. Beide doeleinden

vinden wel hun veieenigiugspunt daarin, dat God, zoowel in de Gemeens

gratie als in de Particuliere genade, zgn Zelfverheerlijking bedoelt, maar

zulks toch voor beide op zeer uiteenloopende wgzen; bg de Qssusm erosie

zoekt God zgn Zelfverheerlijking als oorspronkelijk Kunstenaar en Bouw-

meester van het heelal; en daarentegen door zgn Particuliere genade in

de verwerkelijking van het Koninkrijk der hemelen

m tweeërlei denkbaar. Het laat zich Af denken dat net

behaagd had, dese twee sferen zoo te doen werken, dat ie elkander zelfs

niet aanraakten, en niets met elkander uitstaande badden, óf wei, dat

beide sferen van menecheh^k leven door elkander heenloopen. Het eerste

geval zon zgn ingetreden, indien het God beliefd bad, ieder uitverkorene

in hst oogenblik van zgn wedergeboorte tevens te doen wegsterven van

deze beide. Het tweede geval had werkelgk plaats, doordien tal van uit

verkorenen, ook na hun wedergeboorte, nog op aarde blgven leven. Toen

is bet een vruchtbare gedachte, om zich een oogenblik in hst sent gestelde

geval in te denken. Geheel beisensohimmig is dat eerste geval volstrekt

niet II' : komt voor. En ai valt bet ons moeilgk vast te stellen, of iemand

juist op het eigen oogenblik van zgn wedergeboorte wegsterft, toon

belgden de Gereformeerde kerken inde Dordsche Canonea. dat er kleine
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kinderkens zgn, die zóó vroeg wegsterven, dei ie eigenlijk eea bet leven

op eerde nog geen deel hebben gebed, en ren wie wg toen, soo /

bet Verbond geboren zyn. mogen aannemen, dei se niet onwedergeboren

«tierren. Zulk een kindeke nu, seg ven één jeer oud, lee nooit in den

Bgbel hoorde nimmer ven Jezus, wiet ven geen weg ter zaligheid, kende

nog in niete liefde toot bet Koninkrijk der bemeten, en bed evenmin eenig

bewust eendeel een de Gemeen* gratie of bet leven der wereld. Wel

rag lp •: rsedi i leel ea werd letsuigd, maar del iUes l-uh: beüsn iDa

bewustzyn of kennisse om. Het gold dus metterdaad een gevel, waarin de

geestelijke wedergeboorte, en de ingang in bet Komnkryk der hemelen,

onvermengd bleef met de sfeer ven bet wereldsch leven. Bg een kindeke

dat terstond na, of zelfs in, je, soms vóór de geboorte sterft, ga-

nog veel volstrekter zin door. Belgden we nu met onze kerken, dat ouden
die in net Verbond steen, in zulk een geval, niet een de zaligheid hunner

kinderken» behoeven te twijfelen, dan volgt daaruit tevens dat deze ge-

vallen lang niet zeldzaam zgn. Het getal kinderkens dst het vgfde levens-

jaar niet haalt, is vergelykenderwya, geüjk we lei n opgeven, zelfs

sesr groot. De vraag of God ook buiten bet Verbond kinderkens die zoo

vroeg wegsterven, zaligt, blgve b sn bespreking. De Heilig»

geeft omtrent dit punt geen rechtstreeksche aanwgzing, en weer dese

ontbreekt, voegt het ons (ook el ontkennen we in het afgetrokkene de

mogelgkheid ven zulk een zaliging niet, je, al sou ze ons menscii

gtveel t.» -f.r. k. n sa ene, wei ssei wel mm ngt, bm pak ma bel bert

zyn), ons ven elke stellige uitspreek te ontbonden. Meer ook el doen we
en al bepalen we ons uit dien hoofde tot de vroeg stervende kn

kens ven Chrietenonders, toch Mijkt ook dan het getal zeer groot te

zóó groot, dat als men van den aanvang der wereld eenerzgds bgeen-

voegde de wedergeborenen die tot bewuste bekeering kwamen en dus

bleven leven, en endenujds de wedergeborenen die wegstierven zonder

bewuste bekeering gekomen te zgn, de cgfers (we toonen dit later aan}

allicht niet soo ver uiteen zonden loopen. Alzoo moet eens voorgoed ge-

broken worden met de voorstelling, alsof die gezaligde „kinderkjjns" al«

een verdwynend klein aantel vertegenwoordigden, dat nauwelgk me»

en alsof we uit dien hoofde volstaan konden met in onze geloofsleer alleen

te rekenen met hen die op onder leeftgd, d. i.'na bekeerd te zgn, stierven.

Hier komt nog iets anders bg. Niet alleen de wieg, ook het sterf bed

btefl "j" MMtsz^ks nzyetsrste ( jiKijn sebreei mm aan sen vriend

broeder, die te hoog jubelde over het vermoorden ven den hertog

Guise, wgl die moord de Calvinisten ven een geveerlgken

bevrgdde: Broeder, smaal op den doode niet Kunt gij zeggen
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op hetzelfde oogenblik dat de dolk in zgn hart droog, ook de wederbarende

genade Gods Uataelfde hart bmnentoog? Neem nu aan, dat CaJvyn hier

hei uiterst denkbare aannam, en opsottelqk zgn woord spande om onodole

geeetdrift te blusschen, er blykt dan toch uit. «lat Calvgn aan de moge-

lijkheid getooide, dat God nog in bet stervensuur iemand begenadigde,

ook al ontbrak voor den aanschouwer de mogelijkheid om de teekenen en

gevolgen van die begenadiging waar te nemen In dit opzicht nn voegt

net ons Gods Almacht, met Calvqn, ook op geesteujk gebied van alle band

der beklemming of beperking vry te houden. Juist hierin staan wy. Gerefor-

meerden, tegen alle andere kerken over, dat wij. hoezeer de aiidaWffe*

daad Gods als óns gestelden regel aannemende, nochtans steeds erkennen,

dat God de Heere in zichzelf aan geen enkel middel, aan geen enkelen

leeftijd, en aan geen enkele omstandigheid gebonden is, en dat Hg machtig

hbjft om door zgnen Heiligen Geest een zondaar die dood was, op eik

oogenblik dat het Hem belieft, ten eeuwigen leven te verwekken. Voor
ons daarom de regel der ons aan de middelen bindende ordinantie, maar
voor God in zqn majesteit geen andere regel dan zyn eigen vnjmachtig

welbehagen, en geen ander perk dan dat van zijn Almachtigheid, d

geen perk.

Evengoed dus als we in de wieg rekenen met de zaliging der jong weg-

stervende kinderkens, evenzoo moet ook op kei eterfbed met de mogelijk-

heid worden gerekend, dat het God believen kan tot zelfs nog in den

doodsnik een zondaar ten eeuwigen leven te bezielen. Verder mogen we
hier niet gaan. Zekerheid dienaangaande hebben we niet By niet één die

op jaren van onderscheid wegsterft, zonder zijn Heiland beleden te nebben,

mogen wq' uitspreken, dat God hem nog wel gezaligd zal hebben, kaar

als de vraag gesteld wordt of Gods Almacht te kort sou schieten om hst

te doen, dan moet even beslist beleden worden, dat Gods Almachtigheid

nimmer te kort schiet, want dat er nooit in de Schrift eenige conditie

aan den mensen gesteld wordt, om zich de voorafeaande daad voor ds

wedergeboorte waardig of geechiki te maken. De mogelgkbeid die we in

den aaiivantf itoMfw. vu ssfl tsnftond nzutr dl «'«mi\\iu'1i« -
i<I nfcnsnsj^nensn.

de wndergsborwtii was ingetreden, moet uI/«n. als sjamtj vosrtnmtmi
1

»»u

de wieg, en als mogeijjk op net sterfbed gelden.

ui zoo zónde, kunnen we bet derhalve ook indenken, dat bet Gode
• fd had, hetgeen nu exceptie is. tot algemisnsn regel te stellen. Ware

geschied, zoo sou ieder mensen dis door den Heiligen Geest werd

wedergeboren, op betselfde oogenbli ven sfen waggenomsn ge-

worden Hij sou geen deel meer in dit leven nebben gehad Dientengevolge

sou er op aarde ook geen kring van geloovigen zyn
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-...: Mfdarii mm èm <iin-t.iv b|b sswajeol Ëm mwn wm op tordo

oaiHÉttMi /ij" ptwsjsjsj i; r /..ii in. r, jmnml w%\ èm mi lesen i>r

innsM, tonder dot eenige Christelijke invloed op die wereld bad inge-

1» noot .iit ireietdooho leven wm |e«eprefceajri c<'^ «•<••* i MetKoninki -.

der hemelen 100 in de hemelen ajn gebleven, en om er in te gaan, zou

de tgdelyke dood ons de eeuwige poorte moeten ontsloten nebben. Beide

sferen zouden ook dan hebben bestaan. Er zou breed en ruim over heel

de wereld de sfeer der Gemeene gratie, maar ook niets dan dat gew.

hebben. En de Particuliere genade sou alleen in zooverr*

ttsjSJfJ BjSJBjSjd BObSJOB, il> /-• dfl ui1\.rk..r. ii.ii Op tOJlboi'

gOB w|M wed»-r-

baarde, om terstond daarna deze renen mt <iit I.ven af te scheiden.

Zoo echter is de toestand niet. Wel kan niemand met volkomen zeker-

heid zeggen, welke van de twee soorten onder de gezaligden de preciese

meerderheid vormt, want vooral hen die op hun sterfbed nog begenadigd

worden, kan niemand onder qjfers brengen; maar in elk geval staat

vast, dat er teer velen zgn, die, na wedergeboren te zgn nog m <ht leven

BtkOf aantal JBJfJD, Urt.r ..f lOBSjOr, m ..ii/<- m.ii>u|i.lijk. inaaN. happij mei.

gaan. Deze nu vormen een kring Belader* u kring van belgders k

de Kerk op. En zoo is het, dat we in heel dezen kring de sfeer

Particuliere genade in ««™-Hrg zien treden. In aanraking zien treden

1' wat de personen zelven betreft, met name in hun lirhaam; 2*. wat

huisgezin aangaat en de familiebanden ; 3*. wat het maatschap)* lijk leven

betreft, en 4*. in zake het leven der natie, van den Staat en in de v<>

rengemeenechap. Op dit rierderlei terrein komen se niet alleen uitwen

maar ook inwendig met elkander in contact Soms zoo sterk dat h<

of ze zich met elkander vermengen, en één worden. DM nu noopt ons de

onderlinge verhouding tusschen die beide, zoo dikwijls ze met elkander in

contact komen, san nader onderzoek te onderwerpen. Een daarom zoo

BOBfst mt. T.— »nT ..!i.l.r/...k. OOOdOl juist de DOOU^kate problemen van

het persoonhjk, bet huiselijk, het maatschappelijk en bet staatkundig leven

door deze verhouding tusschen de Gemeene gratie en de Particliere genade

worden beheerscht We behoeven slechts de verhouding tusschen I

Staat te noemen, om aanstonds te doen inzien, hoe uit »

•

en juist

inzicht in deze verhouding tusschen Gemeene gratie en Particuliere genade

de oplossing van de zwaarste historische problemen moet worden afg»

Want wel heeft men, door alle eeuwen been, gepoogd, ook waar

altren op rihssslBi esmttasatj, oen tooirnssfsi rnsarhen te plaatsen,

om de eigenlijke aanraking te verhinderen, maar steeds was dit al»

een zeer klein deel der beladers, dat dien weg op wil • venzeer
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bleek steeds, dat ook zg die dien zgweg insloegen, toch hun doel nimmer
bereikten. Van de Doepers spreken we nu niet Hun stelsel toch, boewei

hetzelfde bedoelende, miste alle consequentie. Ze heetten .de wereld te

moeien", maar maakten in eigen kring goede sier. Zg verkeerden namelgk
ie dwaling, alsof de wereld alleen hutten hun buis, en niet evenzeer

ba eigen woning was, ja alsof se <) hun eigen persoon met
zich omdroegen. Maar wel kwam dit streven tot conceqentie bg de strenge

kloosterorden. Lang niet n alle kloosters, want in meerdere is de levens-

regel tamelijk bobt Maar toch waren er steeds, en zgn er nog, tal van

kloosters, waarin h- zóó streng wordt opgevat, dat de afsluiting

van de wereld bijna gelukt sein laarin vertoeven, sluiten i

af van de buitenwereld door een muur. na dien buitenmuur komt nog een

celmuur. en in die cel slapen ze op wat bijna geen bed mag heeten,

toeven se in een uiterst nooddruftige kleeding, nemen ze niet dan

soberste voedsel, pogen ze hun voornaamsten tgd in geestelgke oefeningen

door te brengen, pogen ze hun gedachten van al wat wereldsch is af te

trekken, mijden se soms zelfs allen onderlingen omgang, leggen ze hun

mond het swggen op, en kastgden ze nog het vleesch, om net tot onder-

werping te brengen. Zoo trekken ze zich zoover mogelijk in de zegeningen

der Particuliere genade terug, en bannen se alles uit, wat als —g™""g
der Oemeene gratie ons menseben toekomt Alleen de FaJrirë in Indiê

gaan nog verder, door zelfs onder geen dak te schuilen, maar zich in

koude en OOtgdB M QM1 lm ht. Ii.fst Sf SB juVk. \v;uir /.• mei
vandaan komen, als vaat te nagelen, en de takken door hun haar te laten

groeien. alles met geen ander bedoelen, dan om de sfeer der

Oemeene gratie verre te bonden, en zich uitaluitend in de sfeer der

En toch is zelfs aan deze strengste orde nooit de toeleg; dien ze hadden,

volkomen gelukt; ja, die toeleg kon met gelukken Hel haam der sonde

ging ook in hen mede, en in dat lichaam het menschelgk hart, waaruit de

uitgangen des lérens zgn, en waarvan Jezus verklaard heeft dat uit dat

hart des menschen de zonden opwellen. Op het standpunt dat zondige

••wêüéng geen sonde is, hindert <ht mi ajej ; maar wie erkent dat de

zonde volstrekt niet alleen in de daad en in het woord, maar zeer zeker

ook in de verbeelding en in de gedachte, ja achter de gedachte, in de

opwellingen van bet hart ligt gevoelt dat al zulke afsluiting, hoever ook

gedreven, nooit tot een esrwattsoU afsluiting kan leiden. En dit te minder

overmits de zondige opwellingen volstrekt niet alleen tot nnltfkc gedachten

leiden, maar evensoo goed tot gsastaljfke zonde van zelfverheffing, zelf

inb.. oovaardg en persoonlgken trots. Nu ligt juist voor wie snik

een leven leidt geen gevaar meer voor de hand, dan dat hg op dese

isse1sl(jis letonsw jjso, en op deze door ham gebrachte offers, en op zgn
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door dan kloostermuur gebannen, dat ie veeleer door bet kloosterleven

snfctJMM .11 bwordard irordt; barneet daar aai rartanttda sn*aftlisj van

vroomheid ar velen, die volop in de wereld laven, toe brengt» om in dasa

aoort talfbabaaracbing en ïelfkastijding een boogare heiligheid te varaaren.

Voeg hier nu bg, dat bet niet vervullen van zjjn taak in de wereld, het

/H i Mfttretini atn m ragna, ai toawtydne; bal ttêaêUo mi tui Mfc

wikkeling der neb opofferende liefde, kortom bet wafafssj van bat goed,

evengoed als het doen van bat kwaad, sonde is, en het wordt men
• lindeujk, boe dasa heroïeke poging om, staande in de Particuliere genade,

elk contact mat de Geroeene gratie te nujden, feil moei gaan. Dit con

bestaat, bestaat voor ieder die mensen is, en kan eerst eindigen als de

dood ons van dit lefcaaa dar sonde verlost

De oorsaak hiervan ligt daarin, dat de wedergeboorte de sonde v.

den diensten wortel van ons ik bant, maar niet de inwonende zond.

ons hart We ondergaan bg onze wedergeboorte wel een vernieuwing in

beginsel, maar we worden niet op eenmaal naar ziel en lichaam heilig

gemaakt. Naar ziel en lichaam heilig schiep God wel den eersten manech,

maar ditzelfde kon niet plaats grypen, waar herschepping, en niet êehep-

ping eisen was. De schepping u vta en «lus niet gebonden aan het

bestaande en gewordene, de herschepping is dit wel. Hier valt dos te

isJnbsji in. t .1.- ssjsii 'f ""f '1'- saiaajau dat sonó> ók om aanUavaa

En bovendien, de herschepping doelt niet op een veranderlijke heiligheid

gehjk Adam die bezat, maar op een heiligheid die zondevast is. d. w. z.

die niet meer in onheiligheid kan terugzinken En <iit nu kan een-

maal doorgezet anders dan in hei centrum van ons wezen, van ons diapat

verscholen ik; niet alzoo in ons lichaam, omdat het juist

zijn zintuigen is, waardoor we met de wereld buiten ons in contact staan,

feit dat da sfeer der Particuliere genade met de sfeer der Gemeene

gratie in aanraking komt en als dooreangevlochten is, mag dos gaansrini

als een toevallige omstandigheid worden beschouwd, maai

dan aard der wedergeboorte van dan zondaar, en dit juist maakt dat alle

poging, om aan de wereld te ontkomen, niet alleen toch doelloos, maar

bovendien tegen de ordinantie van het leven ingaande is. .Niet dat

sa wegneemt uit de wereld, maar dat (i ij ze bewaart t* de wereld *

de boogeprieeterlgke bede.

Ia er alzoo aanraking, dai nu gezien, van wat aard, van wat

natuur, van wat soort dese aanraking is. Pijlen die ga asmananoei
elkaar enkel uitwendig aan, en dit is altoos het geval bij dingen, die elk

geheel verschillenden oorsprong hebben, en door een van elders
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brachten band saam worden gebonden. Dit is evenzoo bij alle dooreen*

nieren van aanraking toch zyn bet stoffen of dingen, die uitwendig

bijeetiK«-l.rarht worden 80 dnudoOT j>as t<»t elkaar k<» n. Ys»> kou h«t

du* «>»>k /ijn. «lat Ar *U'i-r dif Qssseens grsüi as ds stssir der iv ilien

genade elk van twee gebed verschillende k ksjn&sr naderden, en

•lijk .Ikander raakten, zonder dat daarachter eenige voorafgegane

gemeenschap bestond. Anders is het daarentegen indien twee takken es»

mumlfdm boom doonnngusti uigiilil worden. Dan toch hebben die beide

takken sssj j
iwi " || " '|i|P*iyPiii autsprssjs; Zi nebben bsidi ssn wortel

Eer /.<• sjsschoten, bedden /•• beide één laven m dsttssUdsn stam K.n

raadpleegt men nu de Heilige Schrift» dan wordt ons daai

geopenbaard, dat alleen deze laatste vergelyking hier van toepassing is.

Of schrift de heilige apostel niet aan de kerk van Colosse, dat de éene

zelfde Christus tweeërlei tegelijk il én de wortel van hel

én de wortel van bet leven der Herscli ' Eerst toch staat er. dat

stus is „de eerstgeborene aller creatnrvn. want dat inot hem alle

dingen gsschspsn zyn, beide tbs dl bssaslsji en die op de aarde zjjn,

zoo»! kir alle dingen is, en alle dingen te zaain bestaan door hsjj

Klaarder n kon m MD uitgesproken, dat Christus

de wortel is der Schepping, en dus ook der Gemeene gratie, want de

Gemeene gratie maakt dat niet alles in h> rzonk; en er staat

onmiddellijk ia de tweede plaats, dat diezclM*- < hristus tevens is „het

fd dm Lichaam* en de eerstgeboren' mi de dooden", alzoo tevens

de wortel van bet Hemcheppingsleven of van de Particuliere genade.

beide met termen die aan elkaar herinneren uitgedn

•Ier Gemeene gratie, want hg is de eeretgeborene aller < reatnren,

en tegalqk Wortel der Particuliere genade, want hu is de eerstgeborene

m% dé dooden. Er is dus geen twyfel aan. of Gemeene gratie en Part

liere genade staan reeds krachtens haar oorsprong in zeer innig verband,

en dit verband ligt in den Chriêtu:
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De Gemeen* gtmtk m ! /onr (iods.

De gemeenscha]

de .Par genade" opschiet, is sizoo duidelijk in de Schrift geopen*

bsai Tweede Persoon in bet Drietalig <"*l

Men kan dus ook kortweg zeggen, dat beide haar eenh«

•ch gevoelt men, dat dit laatste, zonder nad«

misverstand koi stws beteekent: de Gezalfde

alzoo den Middelaar voor, als vereenigd met de menschelyke i

natuur rerordineerd rengen van een dienst of taak hit nu

kan op zichzelf nooit van God als God, en dus o<>k niet van den Tweeden

«oon der Drieéenheid gezegd wc .<>d als God is in de zal

altoos arttrf. nooit passief. God dient niet, maar heerscht. Dienen

alleen het schepsel. Vandaar dan ook dat, waar Paulus ons Jezu»

2:7, S) als den dienenden knecht Gods afteekei leeschwo:

den voorgrond staat en vooropgaat Hij heeft ja de gestaltenis van een

dienstknecht aangenomen, maar na eerst ven eer»<

En zoo ook: Hij is gehoorzaam gewon: heeft gediend), maar

eerst, toen hij gevonden werd in gedaante als een mensch. Christus of

Gezalfde is alzoo een naam dien de Middelaar alleen draai: .and

met zjjn Vleeschwording, en inzooverrc hij de «natuurlijke gestalte heeft

aangenomen; en nooit slaat die naam als zoodanig op zijn Godzijn ofl Of

zrjn Godheid. God zalft het schepsel d ' «lienst verordineert, en

zoo ook de Heilige Geest zalft ons tot dienst in )

wordt de Vader gezalfd, of de Zoon gezalfd, of de Heilige Geest ge/

'itusschen in Int minst ni.t. «lat. krachtens de gansch aan*

biddelijke vereeniging van de Goddelijke met de menschelyke natuur in

den Middelaar, de naam van: den Christus óók dan gebezigd wordt, als

werkingen bedoeld worden, die niet tot de sfeer van de

natuur behooren, maar rechtstreeks Goddelijk zijn. Dit kan aldus,

het Ik beide malen, zoo in den Twee<!

in .den lijdenden knecht Gods" één en

ook de apostel spreken van méenen Heere Jezus Christus, door v*

dingen zyn en wij door hem" (1 Cor. 8:6), ook al staat het natuurlijk

vast, dat de wereld niet «door den mensch Christus Jezus geschapen is

maar do«>r I ïge Wo«



EX DB ZOSt GODA. 641

hieruit nu af te loidnn dat de Gemeene gratie en «I

genade haar vereenigingspunt paa vinden in de kribbe van

inders gezegd, moet men het zoo voorstellen, dat de Gemeene gratie

en «V 1'artiruh. r<- MMM «iu'«nlijk op iu li/.lf itatt, M eerst éooi M
Vleeachwording iu min of meer toevallige aanraking met elkander zijn ge-

komen? En dan luidt het au: |i,t tohtynfl VOOf OOf

r niet de vraag, hoe het ons toeschijnt Wat hesli«r

alleen hoe hei voor God slaat. Alleen aooala de dingen «I staan,

sóó bestaan se wesenly SM bij dan profeet vanouds,

ala de Mnsaiss sprekende n gevoerd: .Ik ben fl ^heid af

gezalfd." Ja. in Spreuken 8 beet h«t /• Ifs reeds van de perso«»nlijk« r.

keiti k deze van «•• >t verordineerd en gezalfd is.

God kent alle ding mi zijn Besl Ie én

legging ijk is het dan ook, dat naar had irift,

• laarschap volst t pas bij Dsthlahsiii bef

maar terstond na den val in werking treedt. Al wat we lezen omtn ut

den Engel «U-s Verbonds ««f den bajtl das Aingniifhla. «ml Petra om
l «tuigt, dat de ge»-- ••eds de profeten be-

le, en zooveel meer, toont dü Heeft Jeans bsU niet gang ^•ra-

ham zeer verlangd had zyu dag te zien, en dien heeft gezien, en dat

ielsvreugde genoot? Toch mag dit nooit zoo verstaan, alsof

Mfississ eerst na den val Verlossingsmiddelaar gvmordm was. Wel trad

eerst van dat <>ogcnblik af dit Verloasingsmiddelaarschap in PM naar

bestond Idheer treedt ala zoodanig eerst op al>

ekt, maar dit neemt niet weg, dat hg reeds lang vooraf <loor

st ala veldheer is aangesteld, en den generaalsstaf i zoo

kon de Middelaar bet Verloasings»

.

heginnen, zoolang er

nog geen sondaar was, en er dus niets uit »le armen van dood en sonde

•triossen viel; maar met dat al was hij reeda lang te voren ala Ver-

loasmsMsidaelaar, dat is als «is Gexalfde Gods aangesteld en kwam hem

die titel t.*

Hoevar gaat «ht uu terug? Heeft die Mnstelling van den Zone Gods

liMMingmiiiddtlitfir phwtt gegrepen na de Schepping, met het oog op

aar waarin de Scbeppni.

uk ihi

dt^alMa IM| mm .la» l.li ltll«-flltlirf VBtl I • . «t I lll<fl V^ilt'!» VAT*

iu. t DM </<i<iim<i Ook «In*

rachte "jjljgilH of daaraan
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gehecht toevoegsel, maar in het Besluit zelf.' Is n i»oel-

floj m hs( WtbHsI ra Sodt rrQmoeBt% oosbensnon, geluk lly van

eeuwigheid si alle dingen en slier dingen loop bg Ziohzclven beeft \

genomen en vastgesteld, dan volgt 1*. dat de Zone Gods o

anders dan aU lérens de Christus Mijnde vo. kan voorkomen,

en 2'. dat het Vcrloeaingsmiddelaarachap en bet Scheppingsiniddelaaiv

in <iit IU simt van eeuwigheid si saam vollen Voor onae gedachten on

scheiden wij dit dan wel, en wij kimnen I uden* indenken, dan door

te onderscheiden de Schepping door het Eeuwige Woord, en de Verlossing

door den Gezalfde Gods, maar die onderscheiding, die bg ons monocle

indenken van de zaak vereischt wordt, mag nooit opgevat noch verstaan

sis een scheiding die m het Bestoft zelf zou bestaan.

tuurlijk rssl vens het diepe vraagstuk der tonde, en d

gS U liet oorej

als uitbeelding van den wil en het voornemen Gods, om een werel-

scheppen zonder zonde, zoodat er een wijziging in dat Besluit

dien God alsnu ontwaart, vooraf ontdekt, en voorn er zonde

komen zal, dan raakt die eenheid van laar en van

: lossingsmjddelssr weer los. Ze zyn dan niet één, maar ze

in elkaar gestrengeld door iets van buiten. Het is dan de sonde, die van

• il af m het Besluit inkomt, en die aldns in het Besluit inkom.

beide san elkaar knoopt En dan alleen kunt ge aan de eenl

iig en Verlossing in den Persoon van den Middelaar vasthon

zoo ge verstaat dat God Busliiit d

bepaald wordt, maar alle dingen buil

geen zondige on tig mogelijk l«ar ware geweest, zoo bet

rerioop ros oh Bsnsehenjh geslsolri oiet aldoi in bet Dssluil «.-«u b»

stemd ware. Een voorstelling die wg menschen wel

noch ooit rgmen /ui usie van ons schuldbesef en met onae

belgdenis van Gods allerzuiverste heiligheid, en die daarom nooit als een

oplossing van alle raadselen mag worden aanbevolen (de

lapsaiïi), maar die toch evenmin opzg mag worden gezet, zoo dikwyls we
ons verdiepen in het Besluit van Gods vrymachtig v«<

Hierby toch hangt alles san de vraag, van welken ssi

die God beeft van de geschapene dingen. En dan zegt de Arminiaan van

alle gading, dat God de kennis ^en verkrijgt door ze evensl>

ivoor Ie nemen; waar te nemen ook t de voorwetenschap boe se zul

zgn, eer ze komen, en zoo krijgt ge dan de theorie van bet eoerpi

gemot 'ii /- k ren 'i. roeoism 10000, Maar «1. Bchrifl loert <>n

iet zoo is, en dat God alle dingen die komen zullen daardoor

I
lij zelf bepaald heeft, hoe se moeten komen. Een archit*

een door hem gebouwd luns ..f paleis in elkaar zit, niet dooi
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•uw gaat bezien, maar door «jij beatek of plan Ie raadplegen. Schort

.•ts aan dan breekt hg niet bel huis af, om zoo bg

tamenten te komen en te zien boe ie liggen, maar dan raadpleegt

liet beatek, en dat beatek aegt hem hoe de fundamenten zgn, mant

ir dat bestek ttjn se gêisgdt e» naar dat bestek iê hot huis er op ge-

bouwd. En soo nu ook staat het met de kenniaee Gods. Ook deze Opperste

"teiiaar t*n Bouwmeester heeft eerst zijn plan of bestek gemaak

eeuwig Besluit, en naar dat Besluit heeft Hij gebouwd. Om dus te

ten boe dat gebouw in elkaar zit, raadpleegt I lat gebouw zelf

maar raadpleegt Hij zijn SSJSfl bestek <»f DssluJt| SS «Isiaruit k..mt Hasj

de ksnnissn toe Tan heel bet samenstel der dingen. God kent niet de

dingen omdat ze zóó zgn, maar ze zgn zóó, omdat God ze zoo kent, en

hssMbsfl h«t Middelaarschap raa Bohepping ba Veskssang hebben wij <lu*

v ragen, boe deze beide later in onderling verband optraden, maar

boe hand d< gelegd is in zgn Besluit. Het spreekt toch

van/ rband gemaakt hebben, maar dat het tmUen

ons bestaat, en niet anders kan bestaan, dan God wolf hoi gelogd heeft.

Laat sm nu bef beeld van een kranke mogen nemen, die geneest zonder

hem een uitwendig medicijn wordt toege<l la wat onder minder

hearhssMe volkeren nog als regel geldt, en ook onder ons weer als goede

reg» Ie dusgenaamde „natuurheclkunde" wordt aanbevolen. Zonder

ons toch toot bet oogenhhk in het rraagstuk van het nut der medirgnen

te venliepen, staat vast, dat vrg algemeen de overtuiging veld won, hoe

ganschelgk verkeerd was, toen men in eene vroegese periode

plaats van aan de natuur recht en vrijen loop te laten, integendeel de

van bet kra> tam m haar werking belemmerde door een

opeenhooping van allerlei geneesmiddelen, soms tot in bet dwaze opeen»

gehoopt en dooreongemengd Dess rsnetk m ssjsa rioennre ix*e*es$rsBg

gaat uit van de erkenning der waarheid, dat, waar krankheid intrad, ds

/.erve aanstonds aan bet werk gaat, om de verkeerde invloeden te

4 de onwelkome liestanddeelon ui* ven. Deze genezende

king der natuur is nog in allerlei nevel gehukt, en ook lijn er gevallen.

waarin deze actie der natuur te kort schiet, maar dat te hostsit ontkent

iis niemand meer, en dat het sask is aan die reactie der natuur niets

len weg te leggen, maar er zich op te baseeren, en se te bevorderen,
• thans bg alle deskundigen vast Wat is nu dans reactie van onze

.•stopen krankheid? Is de werking die daarbg plaats grijpt

•en tweede iets. dat bij de gewone krachten van ome natuur bijkomt I

het minst niet Het ia niet* snders dan de gewone energie van
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ut normale

ii ooa lichaam wél doet loopen, en die nu. zoudra er atoornia

door krankheid intreedt, zich opmaakt om ooa van die krankheid te

loeacn. I ' /wee levensbeginsels, waarvan het ééne strekt

•ui -ii- I-\.n ii..rm.t.il t<- ..i,.|, -rh.iiiili'ii. Sjj kei BIMSOf D ««us |.\.n. m
abnormale gevallen, van deze abnormale macht te verloaaen. Neen, het

levensbeginsel ia één; en in dat ééne levensbeginsel schuilt zoowel

energie, die in het gewone leven onze levenafunctiên geregeld wei

doet, als die andere die hij abnormale krankheidstoestan<i •pmaakt

om ons van deze atoornia te verloaaen .

W.-lnu. tot op zekere hoogte rrasseti»

samenhang van het onderling verband dat tuaachen de ad den

losser bestaat Chris

•

•iishron van ons menschelgk gesl

se apostel Jonannes verklaart dit, waar hg van het Eenwige W
spre< kt uitdruk; len Christus,

ivoa hei leven, en kei leven wae hei licht der mensehen". Ons leven w<

r zooveel de normale uitingen er van betreft, door den Christu

stand gehouden. Of zegt lige apostel Pau lus:

door hem geschapen jen bestaan ie samen door hem'

doa t« v.ru'-lijken met de actie die in normale tijden de levensfun>

van ons lichaam in stand boodl 80 regelt Maar nu komt er stoom

normale menachelijk Drl leven wordt krank door de zonde. En zie,

zoodra nu die stoornis werken gaat maakt die Christus, die ooa ere

leven in stand I u op, om tegen die stoornis in te werken, en

ons van zonde te vertonen. Dat eerste heet dan zijn Scb»

schap, iets wat natuur! istandhouding der dingei

de heet dan I ssingsmiddelaarsehap, dat tegen de sta

reageert. Kn die beide I uescheM ééne is niet los van

andere. Maar Int i* één en d«

den Christus in ons leven inwerkende, thans tegelijk tweeërlei doet

tem aonaok fa
i

• aal u» •• n 'm ataad bonden, èa rerJoaeand tagaa da k>h.i.

arken |>f» Verlossing kon m<t komen dan door

geschapen / wien we bestaan. In den éénen •

beide vereenigd zijn Alleen door II* ui. door wien we geschapen zgn. ei

stand blgven, kunnen we ook tevens verlost worden. Alleen de Midd<

der Schepping kan de Middelaar ook onzer verlossing zgn.

•-henbare waarheid heeft natuurlijk /ijn diensten grond

als we ons zoo mogen uitdrukken, voor de

hol God<
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«dgdenis der heilige Drievuldigheid niet Ze waant dat een mensekei^k

j
pe van de persoonlijkheid ia, en als te nu boort

de kerk vu ia één Eenig Weien in de drieheid der Personen

san ze dat niet andera verstaan, dan alsof hiermede drie zelfstandig

bestaande individaèo htdosld tJtjftltO, A-f Hl < Kn <>|» i1i*mi SjfSSji v.-r

klaart se het dan voor onzinnig en ongerijmdheid dat ooit één drie sou

zijn '-én. Ieta waarin ze, zoo verstaan, volkomen gelgk heelt Drie

bloemen sgn nooit één bloem, en drie huizen zijn nooit één huis. Nooit

beeft dan ook de kerk beleden, dat dese drie Goddelijke Personen één

Pereoon waren, maar alleenlijk dat se één Wesen sgn. Daarom ie het

dan ook geheel fout, zoo men eerst denkt aan een mensrhelijk individu

als persoon, en zich alsnu drie snikt personen in de Godheid denkt

Veeleer sou men dan moeten zeggen: Er is iéne menechheid, en in dese

menachheid sgn vele personen, de menschheid als één wesen gedacht

Den sou, tot op zekere hoogte althans, de vergelijking kunnen doorgaan.

Eén menschheid en daarin re/e personen, en zoo ook één < één

Goddelijk Wesen en daarin de drieheid der Personen. Maar al zulke ver-

gelijking gaat daarom mank, omdat niet God gemaakt is naar het beeld

van den mensen, maar de menschheid gemaakt is naar het beeld van

God. In ons is de persoon dus slechts een flauw afschgnsel van wat de

Psrsoonlgkbeti m 1....1 is, sn bjoqJI m;u; h.-t Beperkte rssi tsjsjsj pttssesi

op de Persoonujkheid in het God

staat dan ook. dat bij allee wat de geschapen dingen betreft, d. i. bg alles

wat buiten God plaats grgpt de werkingen die we waarnemen, nooit op

zichzelf staande werkingen van den Vader, of van den Zoon, of van den

ligen Geest sgn, maar dat alle dese werkingen van Schepping, Instand

bonding, Verlossing en Heiligmaking, werkingen sgn van het ééne Godde-

lijk Wesen. De Vader heeft de wereld geschapen, de Zoon beeft de wereld

geschapen, en de Heilige Geeei heeft de wereld geschapen. De Vader

onderhoudt ons, de Zoon onderhoudt ons, en ds Heilige Geeei onderhoudt

ons. En soo ook de Vader verlost ons, de Zoon verlost ons, en de Heilige

Geeei verlost ons. Ieta wat kortehjk alzoo kan worden uitgedrukt : God de

;.-r schiep ons. God de Zone onderhoudt ons, en God de Heilige Geest

Maar al mag aan dese eenheid van < ioddelgke actie nooit worden te

t gedaan, toch moet daarom wel terdege onderscheiden worden tnssoban

eigenaardige wat .«éne werk bat %v«rk van den Vader, bet werk

n en bet werk van den Heiligen Geest is. Als in een oogen

Mik van gevaar voor aanvaring de stheopekspitein , op de brug van s$n

mailboot, sgn schip soo stuurt dat het de aanvaring ontloopt en

reis vervolgen kan, dan deed dit die geheel» man. Maar daarom

ge toch onderscheid maken tastenen de scherpheid van blik waarmee hg
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do «Manden jukt mat, de zekerheid waarmee hg bei roer aangreep en

jiiiate lyn draaide, en de kloekheid van het hart waarmee I»

gespannen oogenblik meester van zichzelf bleet /

h, t „,i bofeoor i, ml t..t zijn ééns wesen, on m b|b pamkkig saven nv
zyn soUn kwam wel het effect Tan zyn geheele optreden uit. maar zyn

hoofd had daarbij toch een andere functie dan zyn hand, en zyn hand

wéér een andere functie dan ét Makheid en de moed van zyn hart

al stemmen we nu toe, dat ook in dit u-eld nooit zonder nadere nep»

op het Goddelyk Weien is over te brengen (niet één beeld gaat, als we
van God spreke at de beelden die de Heilige

i ft bssjgt), t.H-li maakt ronds dit beeld liet eenigszins voelbaar, hoe er

ii het Godd

i onderscheid in de werkingen zijn kan en is; en het is dit onderscheid

ft ons eenigszins toelicht, als se ons

leert -t ontstaan der dingen uit God den Vader is, dat bet sóó

bestaan der dingen is door God den Zoon, en dat bei leven m de dingen

is van God den Heiligen Geest ans hebben wij maar éénen •

en Vader, uit wien alle dingen zyn, en éénen Paan lens < hristsa, eVer

il ui bieraan nu vast Met ontstaan uil God den Vader, en het zóó

bestaan door den Zoon, en bet wordt u terstond duidelyk, was

Miildelaar der Verlossing niet is de Vader, en niet is de Heilige Geest,

maar moest zyn de Zoon Wat toch is verlossing? Is het dingen doen

ssjisJttsjft -• . niet Reen, roriooskaj il alleen m bet wóó assfsjsnj der

dingen verandering teweegbrengen. Dit vloeit vanzelf uit den aard

sonde voort De dood is uietigen van een ere;

want ook de rampzaligen bestaan eeuwic

alleen een wijziging, een verandering teweeg in de wfjm van ons bestaan.

• laar I 'lijft wel bestaan, maar hij bestaat verk- bestaat

anders dan hij moest Verlossing is ook w-doen ontstaan

een wezen dat niet bestond, maar een maken, dat het weer word

moest, terwyl het eerst verkeerd bestond. Hieruit is

dat alle verlossing zich beweegt niet op het terrein van het ontstaan van

aar op het terrein van het zóó bestaan van den i • iisch.

Leert n ift. dat wij uil den Vader /iju. naar dal ons zóó best

niet uit II. in. maar door den Zoon is, dan volgt Morun' roet noodzak*

beid. dat het geheele werk der Verlossing zich samentr* kt in dia «igen»

aardige weri at is van den Vader, maar dea Zoons, en dat

dien hoofde niet de Vader, maar alleen de Zoon de Middelaar onzer

lossing efta km
natuurlijk, alsof het werk dea Vaders of des Heiligen Geesten

daai maar één oogmMik rusten soa, of weg ware te denken
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zou ooit de Zoon het zoo bestaan der dingen kunnen beheenichen, boo de

Ier niet all. .link»on droeg in hun bestaan

<anen)ende levensvonk aanblies? Maar zooveel volgt dan teek uit bet

a b i.-ilige Schrift, dat, als ge onderscheid maakt, en nader onder-

zoek t terrein van welken der nonen de actie ter verlossing

gewi rdt, dit nut anders denkbsar is dan als het eigen terrein van

den 4 van Int Keuwige \ door wien alle dingen geschil

;

en van wien ze dus hun wijte van bestaan ontvingen. In bel ontstaan

van on* Ik /it ons wissen. In ons zoo bestaan de gedachte Gods, waarvan

we de 11 iig of de belichaming zrji

dingen van de gedachte Gods, dat is het wat de Zoon doet, want die Zoon

is bet Woord, en hef Woord wat is lan een uitgesproken go-

dachten Kn dit nu ioo EQnde, en de Zoon deswege als Middelaar der Ver-

lossing optredende, spreekt hel rsAieèf, «lat |j »!»• Oeneen* paos én <!••

tere genade in den Christus haar hoogere eenheid moeten vinden,

want f»eidê, en dus ook uieene gratie, bedoelen reactie tegen

stoornis die door Zonde en Dood in de Schepping indrong.

i \ \ \ \ ir

De verkorrnen ten l<

H»t>bwiilt <U bolofU Am
4 : IS

Ahoo vloeien de Particuliere genade en de Gemeene gratie uit %»)%
I 'rieeenig, en bezitten nog ui naderen zin naar eenhei»! m

den Christus, die in tweeërlei zin Middelaar Is: Middelaar dor Schepping

als bSt IsUWJgi Woord, .-u Mnl.|.laar ésT lVr/o«j.«mi«/ <l<M.r «l«- vlsttttV

wording Doeh niet alleen dat deze twee Genadestroomen afvloeien van

eonwoMnen Berg van Gods Heiligheid, er dient ook op gewezen, dat de

wateren van beide stroomen zich in

Dl Particuliere ssjssés > •rnjkt >u uesssjM train- as ds GemeeM
.• bhjl

is op dit "tt4trHng en wederkeerig verband dat thans de aandacht

den gevestigd. We doen hei in twee vortoogon ; het een* over

ejsnsnsss der 1'artHuliers assjtii *'»t «i« Qeasesns u-r..ii.
.
as hnt
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andere over de beteekenis van de Gemeene gratie toot de Partacul

genaas ll-t »arata rangen wi Ühtteeafltheltif—deMldeaerttkibeaiaitei

\:m II t |BeJ Il.i.i: uit Qgl m dt ' •-•uu.ltIi' hI. - 11 Bp /i«-|i/«-1\ * Im«mI|.,u\v.I.

kon ae deenooda geheel buiten bei aardeche leren omgaan. Alle Particu-

- genade strekt on de ontfermingen en barmhartigheden Goda daarin

groot te maken. Ie mensrhleul m tonde en vloek gevallen

was, nochtans aan een herboren menachheid eeuwige gelukzaligheid waar-

borgt Toegestemd dient derhalve, dat hiervoor slechte ééne aanraking mei
• lit aardeche leven noodig is, t. w. de geboorte der uitverkonmm. Maar

zgn de ii --nen eenmaal geboren, dan volstaat de Partin

/ichzelve, om hun <l. r eeuwige gelukzaligheid deelachtig te maken.

k heeft dit dn ook alsoo plaats in dia vele uitververkorenen.

k<>rt na hun geboorte en wedergeboorte van deze aarde worden afgeroepen

en overgezet in het Vaderland daarboven. I r alioo geen sprake

van een denkbeeldige voorstelling, van iets dat onze gedachte alaoo

spint, bet is de letterlijke omschrijving van wat gedurig in het leven ahtoo

voorvalt korenen die geboren worden, die worden weder*

geboren, en die, zon- -ts van het aardeche leven gekend te hebben,

van dit aardeche leven scheid* n I »n uitgangspunt mag daarom geen oogen*

Klik uit het oog worden l beslissend en kenmerk*

heel de betrekking die tusechen de Particuliere genade en dei gemeen*

menschehjk leven, dat aan de Gemeene gratie tot terrein verstrekt, bestaat

In verband hiermede is er in «leze zaak reeds meermalen op gewezen,

dat het eigenlijke doel, zelfs van het bestaan der gelnstitueer*

aarde, haw : de toebrenging der verkorenen tot de zaligle

ook hun toebereiding voor den hemel. Hier echter is I

iets nader toe te h Naar de gemeene voorstelling ia de bewuste

bekeering het middel om ten eeuwigen leven in te gaan. Men wordt ge*

boren en gedoopt men groeit en wast op. o .-.likatie

dee Woords en in aanraking met de gemeente der heiligen; aan

wendige roeping paart zich de inwendige, zoo komt p ••ktorinr

die bekeering volgt de heiligmaking, en die heiligmaking ia de verdere

toebereiding onzer ziel voor den ingang ten eeuwigen leven. Ahcoo n

gewone beschouwingswijze, waarvan we zonder aarzelen erkennen, da'

niet paa van onzen tyd ia, maar reeds eeuwen

kerk indrong en heerschappij voerde. Zoo en niet anders was de n

een anderen weg wist men dientengevolge werd Doop,

satie. Predikatie, Sacrament en Gemeenschap der heiligen zoogoed als

sluitend uit >l>i. . n mi -«"en ander oogpunt beschouwd en toegelicht
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erkende men. «lat zich ook hek mogebjke geval denken liet, dat een uu-

rene te vroog wegstierf, on dien weg af te foopen ; maar dat gold

oen nauwebjks meerekenende exceptie, en daarin zou God dan op

In .iit laatste nu \ •-ruiste men tich. Ifiodtf n.« aan statistische opgaven

gewend, rekende men destjjds dit aantal vroeg*wegstervenden veel te klein.

tiste bekeering kan men fan den regel Ier den leeftgd van

veertien jaar stellen, en nu leeren de sterftetabellen, dat die leeftijd ten

'

totaal van ± 90,000 stervenden. De juiste qjfers waren b. v. m MM 1'

levenloos aangegeven: 7,880; 2'. beneden het jaar: 23,587; 3'. van 1—5

jaar: 10.244'. : en 4*. van 5—14 jaar: 3,fió8. Saam alzoo 89,011, rond 40.000.

voorts stierven boven de 14 jaar 50,235 personen. Deelt men alu»

j;i:ir in. dan is er in de verste verte geen sprake van een kleine

exceptie, maar van bijna de help. V.u sekt nea nu «lat és bekeeringen

r1# jaar toch meer voorkomen dan men i-oed, schrap

dan die kleine 4000 die tusschen het 5' " jaar sterven, dan komt

aldus te staan: 86,000 bene! ~>* jaar tegen 54,000 van het 5*-

tiet 100"** jaar; en ook dan blijkt dat de vroeg en onbekeerd weg-

stervenden wel verre van een exceptie te zijn nog altoos een aantal vormen,

zeer zwaar tegen de 5» an bekeeringen vóór net

5* jaar spreekt toch niemmxl Kt LI ijkt alzoo dat onze vroegere leer*

stellige schrijvers vergaten met de werkelijkheid van het leven te rekenen,

dat ze de statistiek van bet leven niet kenden, en door die onbekendheid

bet werkelyke leven, zich een geheel verkeerde voorstelling van de

ti vormden. Behjdt men toch met de Canones van lat geloovige

ouders over de eeuwige taligheid van hun vroeg-wegstervende kinderen

geen antfst behoeven t»- koesteren, aan word! Inerbfl MafMOawn, M dk

leren ta dm regel verkoren en gezaligd z\jn, voorzoover se in het

'•oren werden. Doch hier staat tegenover dat van degenen

later leeftijd sterven zeer velen van ons gaan, zonder ooit eenig levendig

k van bekeering gegeven te nebben. Ook al neemt men dus san.

ii den jongsten snik nog velen ten leven komen, van wie wjj

teekenen des levens zagen mtUinen, zoo onderstelt de Belijdenis van Dordt

altoos. .Int op de 36,000 die vóór hun 5* jaar wegsterven, een honger

percentage gvzaligtiVn is dan op de 64,000, die later sterven. Nemen we

l-ercentsge bq wgze van onderstelling, als 85 pCt l»u de 86,000; en als

55
|

de 54,000 (ctffers die natuurhjk geheel op de gis genomen,

maar stellig niet overdreven zjjn), den sou de uitkomst worden 80,600

onder de kinderen van 1—6 jaar en 30300 hg hen die na het 6* jaar

1 x$n die qjfers over de gehesle bevolking gerekend, en souden

trhjk moeten herleid worden tot bet veel kleiner aantal der inge*



ïyfden in bel < Jenadeverbond. maar dit verandert de evenredige

•lm- i u. t b .il/.-. i.h|kt. .i.it pwMBefl <•.!.. r/i|.i> •!•• i 1110001 van Dordt,

en genomen andenqde de eterftetaJela, bet getal van de gezaligden.

onben+nai wegsterven, en bet getal der gezaligden. die na hnn bekeering

heengaan, tamelyk teel tenen elkander opweegt.

Een Dogmatiek, die hiermee nu bM rata d openbaren

de gegevena van

Mijft «tellen, en op zaliging bnüen bekeering al» op een na

tellende exceptie neerziet, kan en mag dua niet langer onze leiddraad i

.rendeel, dan eeret zal de Dogmatiek dexe machtige vraagetukken in

OfffJI •mhI. 'Iiiiiiiml' mi. t <!. r< aht.it \ m li.t l.-\.n OUiVOUwd Im-Mm-ii. /.«. /••

tot een eoncluaie leidt, die het on* klaar i maakt, hoe deze

tweeërlei wtyei van toebraagiDf, ds Mm onbewnet en En de \r.»x'.- j.mj.i

en de ander in verband met bewuste bekeering op later loei

..ii boogat aaaiobtaponl t. vsjnetaen ! Let w.| «re spreken In.-r niet

van de predikatie en van bet rermaan predikatie en rermaan men richt—

zich uitaluitend tot hen die niei vóór hun o4* jaar wegstierven en hebben

zich dua in den regel zóó in te richten als de behoeften van de langer

levenden eisenen. Maar hiermede kan de Dogmatiek otei volstaan. De
Dogmatiek ia geen predikatie, ook al moet ze leidend ..Iikatie

inwerken. De Dogmatiek heeft de moeilijk.' vraagstuk k<n .les levens in

haar wortel en aamenheng te onderzoeken, en zg mag zich alzoo met aan-

atattei all grag alleen ds één* batt dat |eaafigdea baar aan. en ak mocht

te de andere helft als nauwhjks meetellende exceptie veronachtzamen.

Het bezwaar reikt nog veel ver

De ooderstelling waarvan men gewo. tgaat ia volstrekt niet alfofn»

rkoreoen hier op aarde keering moeten komen, maar

dat ze ook in • lit leven voor den hemd moeten geheiligd, en door I»

making moeten voorbereid worden. Men begint dan na zijn bekeering aan

bet kleed van zijn heiligmaking te weven, en eerst als dat kleed onzer

I.. iiiL'in aking geheel i%eweven li /ijn vra bereid en toegerust voor den

ingang in de eeuwigheid. Het ia wel zoo. dat men dit laatste niet te el

durft aandringen. JÜUian meerde kringen, want er ia, naar

lunl onzer Belijdenis, „v..l»ianling der heiligen," en van geen behoudene

zal men daarom ooit zeggen, dat hg ongereed voor honger leven ten hemel

inging. Maar vooreerst lette men er op, dat / ling

der heiligen gelooven dat nel tenlege doen, en ten andere woi

uit het oog verloren, dat ook de Gereformeerde prediking ten deze vaak

uwoet uitglijden. Immers .bekeering'* is hij velen een niet al te zeker, een

soms vlottend begrip. Iemand die na sgn onderstelde bekeering, we.
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ongeloof en roekeloos leren vervalt, maakt maar al te vaak den indruk.

wordt ten aloUe toch wéér op heiligmaking aangedrongen, als bewijs dat

de bekeering oprecht en weaenhjk was; en sterft 100 iemand dan weg,

•onder tot hoogere heiligmaking gekomen té zjjn, dan ryzen er, en terecht,

allerlei onzekerheden omtrent zijn staal v.N, r God l>«*li «lun eseeesl mai
ook, hoe de sterftetafels hier ter tweede instantie tegen de min juiste

liogmttierhn voorstelling getuigen komen. Immers, stond het alxoo gehjk

man het voorstelt, <lan zou een man, wien 80 a 90 jaren levens beschoren

zjjn, de meeste kansen hebben om voor den hemel gereed te komen, en

zouden omgekeerd aan die velen die op 14 50-jarigen Ie.

alle goede kansen op snik gereed komen met het werk hunner heilig*

leiden dan dat fout gaat elke voorstal!

korenen afhankeujk stalt van een lange

doel van dit langer leven der uitverkora

de eeuwige zaligheid. Al wie dit deed,

verwikkelt zich in onoplosbare tegenstrj

••formeerd is. kan de eeuwige zaligl

atatte nooit ras tem awaWn in fan as i

ast m ali <l'->r de e*euemmseerei rak

schouwen; en kan nooit toegeven dat <

zijn van k<»rt.r «.f laagSff l.v.-n Dsflk Ui

optreden der langer levenden onder de i

geheel ander doel moet hebben, dan hun

zaligheid. Voor hun persoonhjke toebreng

il t.H-l.rviitfiiit: l,,t

F )>lijft doen, komt niet uit, en

biedig. Wie langer leven ontving, m<

tot ham als bekeerde komt de onafw

alles is een ei* >>l<jt mi

ten eeuwigen laren te komea DM •

genade, en aUeeu doof SSfl éaad <•

het eerste, en steeds op dan e

roeping die tot on» w. eV

l»ing valt vanzelf weg voor hen

leerden afeeroepen van «ht werelden

leefujd hierbeneden de pelgrimsreiss

wij»Unr t..t .-Ik OawSf In»tui M r.

ongeloof en van onze boose wafka

tf Int iL i'liiL f .11 •!!

oorte afhankeujk zou

n ook, dat geheel het

hun persoonhjke

mare Wianadiiiir niet

laven «»tit\ um:t hg uil loutere

op dien grond nu ia het, tUt

HM t.nitf awewea t. tr. kk.n

lende einddoel van alle

>r Qaé\ ut: raaf hmi *»4' )***

aar laat God ons tot op later

Mam «lan k.'int staVe. .n ..nuf

aal
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Genadeverbotid. Gods kerk op aarde tot ODeobaring te brengen, in die

kerk Gods Naam te heiligen, en Gods koninkrijk te doen komen «1

toewijding van alle kracht en gave en talent,

heiliging van ons leven en het betoon van liefde en barmhartig!»

En op dit standpunt schikt zich alles als vanzelf, en vervalt tonder ds

minste gedwongenheid elk beswaar. De genade blijft dan Gods werk, en

uw toebrenging ten leven dankt ge Gode en Gode alleen. Maar die »
I

van uw lot

u en van 1 1* in alleen hangt het af i als volwaasene hier op

aarde zal doen optreden, of wel dat ge, vóór ge tot jaren van onderscheid

komt, door Hem naar beter Vaderland wordt opgeroepen. Roept II y n

vroeger op, dan zal in Christus i u den hemel

voor u opgaan, < ligdom daarboven ingewijd we

de mysteriën van Christus' offerande. Ook gij zult dan Gods Naam
heerbjken, maar nut kier op aarde. <>ij /uit hel dan aanstonds onder de

gezaligden daarboven doen. Dat is het lot onzer vroeg wegstervende I

diezelfde God beschikt even vrgmachtig over de andere helft zyner

verkorenen, en dese laat r wassen, opgroeien en volwassen worden,

en aldoor zich «itwiHrnlsJi tot steeds helderder geloofsbewust/

voor die vroeg-wegstervenden. maar voor die laatste i Heilige

• »r die eersten, maat lie laatstee is de predikatie.

Niet voor die vroeg-wegstervenden, maar voor die langer levenden is i

op aarde de gemeenschap der heiligen. De eersten konden zich niet be*

koeren, de Isststen moeten zich bekeeren e eersten was geen h»

making hierbeneden denkbaar, voor de laatsten is ze geboden. Kn dat alles

naar den stelügen regel, dat hun voortbestaan op aarde geen and

hooft, dan opdat ze in het midden van deze wereld hun <

hun Ooi ui hun bekeering en heiligmaking grootmaken, en hun

rijn waarh«i<i m hun openbaar optreden voor de wereld openbaren zonden.

Loeft nu iemand 80 jaar, dan geldt voor hem niet de eisch da

doen zal zooals oen man die 8ü jaren leeft. Een ieder is tot niets anders

geroepen, dan om de jaren, dat God hem hier laat, al die jar*

minder, maar ook niets meer) in xqn perêoon God te heiligen on gnx

maken. Zóó valt dus alles onder één gezichtspui .root en marl

verschil tusschen de roeping van den één on van den ander \m«lt haar

natuurlijke grenzen van verklaring, en in heel dÜ mystieke 1*1

enkele duistere plek over. Een wa.

behandelen, springt als vanzelf m het oog. Lat
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doel der I k iiif. h.-t .1.-1 & r Befe« run:, h.-t (bel «1. r EWsfeBBSSJng,

het doel van bel Sacrament, het doel Tan de Gemeenschap der heiligen

en ran d«- Goede werken, ter laatst»- instantie Mier m de verheerlijkimr

Tan Gods Naam, maar in de zaliging der uitverkorenen, dan kon bet alles

gaan. Er iou «tan iets toot te leggen *ajn, xoo de geloorigen ergens in

een onbewoonde streek, Ter van de wereld, een eigen maatsehappg op»

tten, en dat een ieder die tot bekeering kwam, zich derwaarts begaf,

en zich zoodoende geheel aan de wereld <>nttr.>k In zulk eenzaam oord

konden dan alle geloovigen sasmleven. De verleiding der wereld zonden

loden zi gemeenschap zou rol si innig kunnen wezen.

oei hun Baanderen kon één leren des gebeds en der liefde en der

heiligmakitiL' -ukbeeld dat aan de oor- ike Dooperschen

steeds toot oogen zweelde, al hebben ze In-t nimmer gerealiseerd

Is daarentegen niet hun eigen toebrenging ten eeuwigen leren en hun

voorbereiding voor den hemel, maar de verheerlijking van Gods Naam
ïstantie het einddoel Tan hun langer leven hier op aarde, dan

wor lies geheel omgekeerd. Zullen ze Gods Naam heiligen en Ter*

n. dan moet er een terrein zijn, waarop n dit doen, en dan

moeten er memsrhen rijn waarvoor en waaronder ze dit doen. Dan mogen

se zich ni«>t uit de wereld terugtrekken, omdat ze juist toot die wereld

te getuigen, in die wereld te belgden hebben, en in bet leren der wereld

de kracht den k< mink rijks openbaren moeten. De bestemming Tan het

e%en leren dst hun door hun God be- n gegund wordt, ligt dan

de wereld. Kn waar nu in die wereld God hun met zyn Gemeens

gratie tegemoet treedt, ligt bel ui den aard der zaak, dat de Particuliere

genade die hun geschonken werd, met die Gemeene gratie in recht-

streeksehe aanraking k t ja dat de werking der ééne zonder de wer-

king der andere haar einddoel nhnmer bereiken kan.

Zoo ziet men du*», dat we de betrekking tuner-ben de ééne en de andere

genade toIm « toevallig of als bijkomstig, bat staan uitwendig

hebben te nemen. Neen. het is niet h« lf van het tenger leren

der particuliere begenadigden hier op aarde, dat den aanraking met de

Gemeene gratie rechtstreeks wordt afgeleid. Voor de toebrenging der mt

korenen ten eeuwigen leren, was dat langer leren niet noodig

I der uitverkorenen mist dit langer leren mt niet mj hen mor.

I zelf anüdt bet leren reeds roor h.m M* jaar af. Maar wel U

langer leren noodig, om in deze wereld de wondere grootbr, .ode

ige genade te openbaren. Daartoe rijn die langer lerenden ge-

iten, man roor man, en allen saam. Daarom mossen se Gods kerk op
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aarde openbaren. Deertoe moeten se esf#a*ew. u

«elf eegt bet, beteekent altoos: Gods waarheid uit».} rijn,

en tegenover de MiW-geloovenden. Al oonoentreeren we dus gebed

reeesng m aft enkele denkbeeld ren laffslaa, dn neg relat er uit. dei m
niet behjden kunnen den in de wereld en tegenover de wereld, en dit

juist daartoe in deze wereld, ook na bet ontwaken van bun booger be»

wnetsjjn, fee** blijven. De één lang, de and* niet toe.

Mits se maar, soolang se leven, in ban dare \> ig en roeping om
God te belijden, niet te kort schieten.

atfaaad Hen lakk bS bal boren betoogjes aiet af. alt war.- bal "n/.-

meeninK bark ia baai aredil

roeping eriug en den p

openbaring der kerk óók daartoe strekt, is buiten allen

anders. Langer levenden zouden zonder die actie d toer

ren Gods Naam geraken kunnen. Tegen alle verdenking alsof we
voorbijzagen, sta daarom bier ons zeer ernstig protest Dit alles boor

dit verband eclr ssj kan hi.-r niet toegeli*

aaj .iii.. ii issj -i-' orde ds beteekenis ren ds Particuliere aaneen raar dl

Gemeene gratie. En deesangaande nu geraakten we tot de slotsom

mot •oovet de Particuliere genaas afea niet kat de wedergeboorte banaan*

maar i.i| Innaai leven ook roortschrgdl tol Bekeering, Heiligmaking ea

Openbering van de krachten des Koninkrijk*, zij r eerste insta

is op de zaligimr -I- naar on dl Krootmak

den Heere onzen God te midden der wet

tïin in.

Deel der Kerk op aarde.

Opdat na. door d« |mmI*, bok—d f—uit word* iu
d. ovwfeodoa oa do naehtoo la don kaart do Toolvaldlfo

Oodo. areaal s: 10.

De in bediening van Woord en Sacramenten optredend,

alzoo niet de van God verordende instrumenten, waardoor eenden zon«l

nat innerlijke wezen der zaligheid toekomt Een zondaar ten leren weder-

horen kan alleen de Veder der geesten, in Christus, door den Heiligen

Geest Meer de dingen bestaan niet alleen in bel wezen, God wil dal
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ook oen openbaring hebben. Die openbaring nu voor den mensen telven

/ijn benrusUun. en toot anderen ligt ie in het naar builen treden

van wat in zijn weten schuil n hoofde kan die openbaring van wat

door run Heiligen Geest in ons tot stand bracht, tweeërlei vorm,

zoowel v<*»r ons eigen U«wust/ijn all VOOf Udsrst teg en oor :iaiin.iii.ii.

era, er ie twee- is de wereld van nu, en er is bet Koninkrijk

der hemelen, dat zich eenmaal in het Kijk der In • rlijkheid ontplooien zal.

Diensvolgt-n* kan een wedergeboren aaodnaf M beirnajnnjn sntwnksn M
reeds in dese wereld, óf eerst in den hemel Kn zoo ook, hg kan wat I

>>em herschiep voor anderen openbaren, hetzy nu reeds i /ij pas in

•nzienlgke wereld daarboven. Sterft nu een wedergeborene als kind m
de wieg, dan ontwaakt hij in deze wereld niet tot bewustzijn aaj brengt hij

zgu staat hier niet uit voor het oog en het oor van anderen. Zijn deel ia

dan alleen daarboven. De ontwaking van zgn bewustzijn heeft daarom eerst

ie hemelen plaats, niet hier. Kn ook zijn levensopenbaring voor anderen

kooi • aarde, maar alleen in de hemelen eerst, en dan in het rijk

etend /.ij daarentegen die na hun wedergeboorte op aarde

leven bigven. komen hier reeds, op deze sarde, tot bewustzijn van hun

en ommekeer, in geloof. zins\ eg (de bekee-

ring», en brengen evenzoo hier reeds hetgeen God hen wrocht voor

anderer oor en oog uit hit <luurt lo< k hen afroept, en dan zal ook

bewustzgn, dat eerst insliep, straks weer m ian bessel ontwaken, en

zullen ook zg in die hemelen eerst, en daarna in

hetgeen God in ben wrocht, voor anderer waarneming uitbrengen. Er ia

alzoo bg beiden: 1'. het werk Gode ter wederbaring in hun zielswezen

een ontwaken tot bewustzgn hiervan, en 3*. een openbaring hiervan voor

andereu il- • • rschil is maar, dat terwgl de vroeg wegstervenden én tot

dese ontwaking van hun bewustxgn én tot dese openbaring voor anderen

alleen in den hemel komen, de langer levenden ditzelfde in tweeërlei vorm

tien: eerst hier, en dan, na den dood, aan de overxgde van het graf.

Die openbaring nu van wat God in ben wrocht, en wel die openbaring

reeds hier op aarde, hangt nauw mam met net genode openbaringswerk

dat God, na den val, in dese wereld tot etend beeft gebracht ter hand

ing van zijn recht en waarheid in de wereld der geschapene dingen,

en hierop valt b band de volle nadruk Qaj dit dmd.lijk te maken

stelle men de vraag aldus: Kon God niet, na den val, er zich toe bepaald

hebben, om door de i ei buigen werkiui: !•••. H.ilufin (tesjftejt d. ajasss

der uitverkorenen weder te baren, en na die wedergeboorte ben over te

zetten in zijn hemel? Denk die vraag scherp in. Ze heelt van den éénen

kant uu ajudokkeujks en vorloédolgsa Er sou du geen mjiondere open-

beneden, er sou geen Ujden der goloovigon, er sou geen at

aarde, er sou «een komst vu den Christus hier beneden, er zou
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kruis rui Golgotha noodig zgn geweest. We zouden geen Sebrift en geen

Bot raiii.Mt .11 BOM /" litL.ir.- Urk h< U» n Kr /..„ m .-ts jiii.I.th |„M •
,

plaat* gegrepen, dan dei God de doode zielen xgner i i end

h.i.i aeojteJri na, i,.i lerend pMMnkl n Efji nnden doet on\.i ... ,1,1 a£i

aaonofd m.m mm enjgea Wat ontbrak et dan Mff Maar hierop moék

den geantwoord, det op die wjje joiat ontbroken soa hebben, de fverfce»

Jfftfteftf der dingen, d. w.z. det Gods recht en waarheid ni«
*

k.ink!...i -i.i nitaaneM tegen tol openbaring hm b}o gek<.iiM-n <..h|

heeft een foerelrf geachapen. In die wereld waa zgn recht gekrenkt en zjjn

waarheid gehoond. En daarom moest in dezelfde wereld,

leren der geachapen dingen, dat reehi berat ere en die waarheid

triomf worden gelei. nu bon niet andera geschieden doordien

God in dexe zelfde wereld over de echriUrebjkbeid der zonde zn

onenbanrde, Uerto rfnndeoanp rtalde nu den itrgd, mnl bol daaraan

verbonden lijden, verwekte, om ons

ig, en voorts door njn ILihu'.- s-hrift en d

zgn Sacrament, in de zichtbare k

bra- verkeerde mystiek ontkent dit of hoef) nis geen oog

i
zou „een < hl'iotoi m ons" voor lief nemen, en deawege voor «den

rjuiotoi beften ooe" haf oog wi nu is het, waartegen

wjj op grond van Goda Woord, met alle km te komen

is niet alleen God in zgn We&en, maar er ia ook God m zijn Saam.

in zijn openbaring te midden van het wei

dingen, en het ia voor dezen Naam des Heeren Heekex, dat heel de open-

baring der geloovigen en de openbaring der kerk op aarde tot stand kwam,

OOJ -tand lu-ld. 00 in -tand moei Mijv.-n.

Int is beseft door hen, die een poging waagden, om de wedergel»

van de bekeering afhankelijk te stellen. uwendige roeping aai

uitwendige roeping poogden te binden, en een vasten band poogdei

leoooji teejoeai "ii/'' /.«Iil'Ii'-i.I . .ri. r/i -f- .ii Aa kerk m<t • .< H«ilm«* schrift

anderzijds. Hun fout waa slechts, dat sjj de nood/

oiiiiii-l.aarli. i-I VOB &fi Kèffe, \an II t WOON 09 fOB li. ! «m. ranu-n. uit ')•

levendmaking der zi»'l aren. Du noodzak*

en kan ze niet liggen, want God de Heilige Geest is m I

wederbaring vrijmaehtig. en kan daarin aan geen middel gebon

Maar wel volgt die noodzakelijkheid en die onmisbaarheid daar

reent 09 iraerheid opnrihoar opeten eerden Eu è\ notkelijkiu-id van di«*

zelfde wereld, die ze schond en hoonde. En dit niet alle* i

levenden, maar evenzeer voor de vroeg wegstervenden, want ook hun

zoening hangt aan de realiteit van het Verlossingswerk, en al



bun bewustzijn niet andere dan in de bemeten, ook daar i* bei voor hun

bewustzgn noodtakeujk eu onmisbaar, «lat bun verzoend riju opkomt mi

ke borgtochtelgk werk, dat hier op aarde door den Christus

Ook zg vinden in de hemelen hun Heiland in óns vleoeoh.

Ook zg vinden hem in bet heiligdom daarboven, hun zaligheid bedienende.

N>k bon dank gaat eeuwighjk voor den Troon op vo. •*) door

i Cbristus bier op aarde ook ter hunne verlossing wrorlit

Houdt men dit uu scherp vast, dat Gods werk tweeërlei is: 1*. de open*

baring en de triomf van zgn recht en waarl Ie werkelgkheid van

bei gentlmpen leven, en 2*. de wederbaring van wie in sonde dood was,

dan is bet dal <lie openbaring van den triomf van (iods recht

en waarheid zoowel in aarde aan de kinderen der menseben als

daarboven aan de geschapen geesten moet plaats nebben. En metterdaad

lenen we dan ook, wat dit laatste betreft, m Bats* kfl lat door mde

gemeente aan de overheden en machten in den hemel bekend moei worden

gemaakt de veelvuldige wqeheid Gods." De gebeele plaats lm lui.lt

aldus: .Mg, den allerminste van alle de heiligen, is dese genade gegeven,

om onder de heidenen door bet Evangelie te verkondigen den onnaspeur»

n rijkdom van Cbristus, en allen te verlichten, dat zg mogen verstaan

welke de gemeenschap der verborgenheid zg, die van alle eeuwen ver-

borgen ii geweest in «.-«1. welke iBe «lnwn gesjsgnnssj ksjnfl tost Jam
Cbristus; opdat nu, door de gemeente, bekend gemaakt worde aan de

overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wgabeid Gods;

naar bet eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt beeft «*tus Jezus onsen

Heere; in denwelken wg hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met

vertrouwen, door bet geloof aan bom. Daarom bid ik. -i it gg sint \>rtraagt

ui rajjne verdrukkingen voor u, hetwelk is uwe heerlgkheid. Om dese

/aak buig ik mgoe knieën tot den Vader vsu onzen Heen? Jezus Christus.

uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoenvt

•leze 8^ éei 1 !
«i bojgj /ijn knieën voordien G

ipetten al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

de roeping beeft, om niet alleen aan «!«• snasJbanen ansjtsn bjej beneden,

maar ook aan de geesten daarboven «de veelvuldige wgshcid Gods'

te brengen. Hit vat en voelt men slzoo de roeping en de

om de in die wereld optredende kerk van Cbristus.

ing en die bestemming is, om de veelvuldige wgsbeid Gods, «he mystiek

ook in de werkelgkheid tot openbaring Ie brengem

uitverkorenen, die na htm wedergeboorte, bier leven bUjven. om

se tot actueel geloof, tot bekeering. lot hoiKgmakmg en tot gemeennrbap

met God te brengen. Tot openbaring voor de engelen en de duivelen, opdat

se Gods heerlijkheid en majesteit ontwaren souden. Maar dan
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openbaring voor de ongeloovige wereld Imr beneden, opdat se of zich be*

koeren zoude, óf zirh tegen God verbarden, en alzoo baar oordeel en ver*

issjMBss /«.|vr berestigen. ton,

En bier nu ligt net aanaluitingspnnt voor de beteekeni* t majea-

tueuae werk der Particuliere genade voor de Gemeene gratie beeft Geheel

de openbaring toch, van hetgeen God Drieéenig ter verlossing «oor ons,

buiten ons en in ons doet, wordt in dieselfde wereld waarin de Gemeene
gliHii werkt, t..t ..ii machtigen metor, me op set leven dei nsitM onder

die Gemeene gratie van den verst reikenden invloed is. Van zulk een

reneenden invloed, dat men veilig zeggen kan, dat eerst, dank zij dese

inwerking, de Gemeene gratie haar doel t» ts wst men bet een*

voudigst sóó kan iiitmniss»; Overal waar de Gemeene gratie den fa

genade mist, kwijnt ze en leidt ze slechts tot gel

• >mst Overal daarentegen waar de factor d. diere «enai)

de Gemeene gratie inwerkt, en nssrmsto se er krachtiger en meer intiem

op inwerkt, komt de Gemeene gratie tot hare volle en al rijker ontplo<>

Men behoeft om rvan helder rekenschap te geven, de werking

Gemeene gratie in China b.v. slechts te vergelijken met de werking d

Ie gratie in een land als bet onv Mat dreef de Gemeene gratie

op eigen kracht, en werd se niet door de Pm genade bezwangerd

en verrijkt. Ten onzent is sinds elf eeuwen de factor der Particuliere

genade beginnen te werken. Gevolg is nu, dat men in ( I eeuwen

Particuliere genade. En In t versehfl in resultaat is, dat in China de

meene gratie wel formeel tot rijke ontwikkeling kwam, maar dat se sak*

op laag standpunt bleef staan ; en dat daarentegen in ons land i

ongeloovige deel der maatschappij een menschelijk en zedelij

poni w-.r.lt ingenomen, dat. in burger

DS uitate.

Hi*nut Klijkt dat men te onderscheiden beeft tassehen drie vers.

toestanden. Ten eerste de toestand van een volk, waarin alleen de Gemeene

gratie heeft gewerkt, sooals in China. Ten tweede de toestand van een

maatschsppg waaronder én de Gemeene gratie én de Particuliere genade

heeft gewerkt, gelijk ten onzent. En ten derde de toestand van de k<

van Christus als zoodanig, waarin de Particuliere genade het leven en

wust/ijn geheel hulmilsrllt Kn hier nu stuiten we op een niei

SfSfling, dn- bet goed is rritesn te warren M#-ii spre«-kt namelijk van Imi

densche landen, en van < hnsteüjke landen, en nader van Roomsche

en Protestsntsche landen, nog nader van Luthersche en Gerefbn

landen. Ook spreekt men, in verband hiermee van een Christ
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kunst, een Christelijke Overheid, en zooveel

verstaat uzent veelal in confessioneel* D zelfs beeft

men, on. >pvattiug door te zetten, alle dese levensuitingen eeuwen

laag confessioneel gebonden, iets wat er op neerkwam, dat men dit alles

terrein der kerk trok, of \\
i met den Staat gehjk

stelde. Dit kwam daar vandaan, dat men voor de Gemeene gratie geen

had. Men kende alleen de natuur, het natuurlijke leven, I i het leven

gelij u zinlijken wortel opwies, en daarnaast de genade, bet

genadeleven jk • lit mt den h<

geboorte opbloeide. Men rekende met alechts twee, in plaats van met de

Alleen met zondig nsAntnievun en genadeleven, en niet .•••lijk

behoorde met 1*. zondig natuurleven, 2*. le\- •• Gemeene gratie en

:t' l«-v. i liere genade. Herstelt men nu alt fout, dan is hel

• lijk I' dal het leven uit de Particuliere genade alleen in de kerk

•vonden, en dat dit juist het onderscheidend kenmerk van Christus'

k op aarde is; 2'. dat het leven zoogoed als alleen uit bet zondige

ven slechts daar bestaat, waar de Gemeene gratie van zeer zwakken

>ed bleet en 3*. dat het leven buiten de kerk alleen daar een booger

standpunt kon innemen, waar de Particuliere genade door het instrument

der • Gemeene gr deze alzoo tot volle ontwik-

>t. Alzoo komen dan het leven der kerk, liet heideneen leven,

en het dusgenaain l Christel u naast elkander te staan. Ds kerk

is te beter en te zuiverder naarmate ze, voor net zyn en voor het bewustaj
j
n,

te v <*n te n mt de Particuliere genade leeft, zoo

i werpelyk als onderwcrpelyk. Landen, waar geen Particuliere genade

we heideneche landen. En landen eindelijk, waarin de Particuliere genade,

door net instrument der kerk op de Gemeene gratie inwerkte, noemen we
i'hriêtelijkr IssmIsSJ

een Christenland, een Christelijke maatschappij. Christelijke kunst, en

sooveel meer, wil niet zeggen, dat zulk «en natie in hoofdtaak uit mtver-

nen, wedergeborenen en bekeerden bestaat, of dat zulk een Staat en

maatschappij overgezet is in het Koninkrijk der hsmslon, Dit was nimmer

en nergens het geval. Zelfs onder Israël was de groots hoop altoos afvallig

en afgodisch, en waren de .getrouwen" steeds weinigen b den lande.

I seggen, dat oen land en bg snik een natie, de invloed

van de i ere genade, in de kerk en in de geloovigen, zoo sterk op

• iemeene gratie inwerkte, dat de Gemeene gratie Juist a ftraW tot haar

ling kwam Dat bijvoegsel van .ChristeUjk" spreekt dos
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niets uit omtrent den zielsstaat van de inwoners in zulk een land, maar

i,. areefc ii.i- SeokbeelMD do wwWlpii luiiion, de wetten en fOFOdOMi
/ulk een land en onder zulk een natie duidelijk den invloed verra

lelijk gel.*. f er op boefl DMnjoosjiood hit ia dan wel te danken

aan liere genade* maar het openbaart zich op het terrein

••ene gratt. d > ifl hol gewone buiy

..in in hel publieke r- bet pn

af te schaffen, de positie der vrouw te verbeteren, de openbare eerbaar)

andhaven, den Sabbat te eeren. m h «Ie armen aan te trekken,

ideale boven het stoff. -lijkt- hoog te bou<) a vorm van omgang,

iuenechelijk«- uit zijn inzinking »ger stan«l|.iuit o

hit verstaat niet, wie acht dat < bristus gekomen is, om d<» nemen

\ in een t gaf /-'i-iijiv otond] t boven bot otondpont ran Bhol nÜ te

gaan. Dan toch stelt noen bd nttti roor, dat er eerst is geweest een lagere

«•id, en dat nu het wezen van het Christendom daarin bestaat.

ons een hoogere zedelijk Ie t<l leeft geopenbaard. Juist de voorstelling

men nog steeds vin.lt Lij een ieder en in iederen kring, die zelf bu

-•f staat, en bot wezen van bet Christendom n

verstaat weet, dat Christus niet gekomen is om de wet en de profet*

noden, mant ri alzoo het zedelijk st van

«wege nooit lag» -r of honger maar altoos gelijk is gesteld; en

werk van non Christus alleen ten doel beeft de werken van Satai

•reken, en tengevolge hiervan ook de ma< ht in den mensen •

mmAo hoppjj ''" ! *** bi n m n rheo om bt I doet God rotoooondo otend-

punt ni te komen. En wel nader bij te komen, niet alsof daar

de zaligheid en het eeuwige leven ware te gewinnen, maar om het men*

p aarde minder sterk tegen Gods gebod te laten ingaan.

Met heilige wetsvolbrenging ter zaligheid heeft alzoo hel lijk kan
van een natie, van een land, of van een Staat niets hoegenaamd uitstaande.

Dan n wetsvolbrenging moeten plaats hebben uit een oprecht g>

- toen Lij de natie, noch in bot lood, noch bij u als g»-i

genomen en ab zoodanig, aanwezig. Ze zou dan Gods eere moeten bedV
en van zulk een bedoeling is 'rongen zin niets te ontwaren

aan de wet Gods in alle deel* m moeten zijn, en /

ternauwernood enkele deelen daarvan gebrek k

Van deze eonfessioneele opvatting, die het Christendom misverstaat als

een zedelyk inslr i .in hooger orde, moet dus geheel worden alge/

en onomwonden worden erkend, dat een Christelijke natie, een ('hrist.
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leren van deze natie, van dat land, van dezen Staat, gelijk het

Gemeene gratie, dank zij het optreden der kerk, ie

ingedrongen de machtige factor der genade, en dat dank zij

land Tan veel hoogere conditie ia geworden. En hieruit

•vans en vanzelf voort, dat het Christelijk stempel, dat op zulk

een volk, land of Staat ia afgedrukt, noodW
«tempel» zal dragen, niet in den zin, alsof het door eentam uitwendige*

bamd aan een bepaalde geloofsbelijdenis gebonden ware, maar zóó dat het

verwantschap zal tonnen met de beginselen, den gedachtengang en de

inzichten, die door een bepaalde behjdenis ondersteld worden of op den

komt daar vandaan dat de Particuliere genade do»>r bet instrument

nautisch en institutairi op de Gemeene gratie inwerkt, en dat

de Kerk, na de Reformatie, ophield met ééne stem te sprek lien

Oosten rekende toen nog niet mee. De groote historische stroom van het

menschelijk leven vlossè st-Europa, en daar was maar ééne Kerk,

ii vandaar dat men toen niet anders kon spreken

dan van een Christelijke natie, een Christehjken Staat, een Christelijke

maatschappij. Maar toen, als gevolg der Reformatie, het onderscheid opkwam
rnsfihen een Roomsche kerk, eei k, en een Gereformeerde

kerk. elk met een eigen helgdenis, met eigen beginselen, met een eigen

gedachtenwereld, kom bet niet anders of ook het leven der volken en

stat»-n osjder •!«• Gemeens gratis sjssj san satan vnm saü nstes
gestalte aannemen, al naar gelang de Gemeene gratie ha»;

ontving van een Roomsche, een Luthersche of een Gereformeerde kerk.

nog is bet openbaar, dat bet leven der msstschsppy een andere ge-

HtaJtc vertiN.nt m Bpenjs den in Noorwegen, an ia Koorwagen west nisje,

dan in Schotland W.

uliere genade de Gemeene gratie bezwangerde en tot nooger

n ikkeling hielp. Over Spanje mega, vergeleken met Noorwegen en Schot-

land, een hard oordeel gaan, toch is Spanje nog heilig, zoo ge het met de

toestanden van Persiê of van Afghanistan vergebjkt. Maar de ééne Ta

kerk op de Gsmeen» gratie ingewerkt, en juist dssrdoor is de uitkomst

uiteenloopt).! Ten deele tuicenter in het ééne land dan in het
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heteeken is van treden van Christus' kerk voor de IgmiHieii

BMBHbelijk< ontwikkeling van ons seekeèi, -i
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Particuliere genade voor de Oemeene gratie, kan op grond van bei aan-

gevoerd* te boog worden angaalagan. Overal waar het K

van Christus onder de volkeren w< gedragen, stggt bet peil

jtMèhelfkf ontwikkeliag on riflbltaM irgi Keef op haft m«l«l«-n da

/. ndfnjriM in in. ii "M- nu nóg \:m ii peaoti reraaiering die aoMlefODfei

kleine stammen of op onbeduidende eilanden plaats greep, z* >

ngebe er werd aangenomen en een menschenleven kon doorgisten.

Maar veel st anask* <>pa zelf tot stand kwam,

naar gelang de uit wende volkerengroepen bet i

aannamen, en op ia puinhoopen van het eens 100 machtige Romeinsche

ijk en van zijn wijd uitgestrekte wingewesten, niet slechts nieuwe

rijken en staten deden opkomen, maar een geheel nieuwe maatschappij

orde deden opbloeien Het i ook de moeite. veelzeggende

historisch feit een oogenblik stil te staan.

i nog vertoont de toestand van menscjielyk leven, gabjk die in onder-

scheiden werelddeelen op deze aarde bestaat, in hoofdzaak eic»

oog springende schakeeringen, die men in 't generaal onderscheiden kan

als: de Afrikaauscbe, de Aziatische, de Levantsche en de Kuropeesch-

Amerikaansche. riks betreft wordt voetstoots toegegeven

teem ran rM ir«relcM< . 1 uil riesoMM riMMBbzn raa lioogsr aesehtvzag

als gebor<iiiunl is, maar bet eigenlijke, oorspronkelijke Afrika, zooal*

iienlandcn van Noord naar Zuid en van Oost

naar West uitstrekt, staat wat menscheujke ontwikkeling betreft

op den laagsten trap. Zeer stellig werkt ook onder de vol,

zwarte werelddeel bewonen Gemeene gratie, maar in zeer beperk

nog kannibalisme, se zgn Fetisch-vereerders ; buiten een ei

volkslied, heldaolitd <*f minnelied is van letterkunde onder hengeen sprake.

Ze gaan meest ongekleed, hun woningen z$n hutten. En hun vaste bezig»

heid is, na afloop van eiken oogst, op moord en roof onder de naburige

stammen uit te gaan. De slavernij is er klevende in de volksusantiön.



Veel hooger reed* daa by dese Afrikaanaohe itemmen, staat bet nensche*

lijk leven by de volken ren bet Astatisch type. met muit» I ndianen,

de Chineezen en de Jananneezen, en was dit evensoo eertyds bg de volken

steken. Bg dese groep volkeren, die inegehjks van het li.ht <ler bgsondere

openbaring verstoken bleef, kiemt wel een tja*, in bijzonderheden nttge*

werkte beschaving o|> int zich by deze volkeren een msstschsppg van

hooger orde. Ze nebben een schrijftaal. Ze hebben een breede letterkunde.

len kunstzin. Denkers staan onder hen op. De geneugten des

levens zyn er verfijnd. Rijke uitvinéanges] v.rhoogen de krachten waarover

h lnm ontwikkeling blyl ta tot op

sekere hoogte vo niea se stationair en komen i

Kn soodra se met hooger ontwikkelde volken in aanraking komen,

bbjft bon geen andere keuze, dan om óf dezer leven na te bootsen met

prfsgeving van hun eigen ontwikkeling, of on in hun machteloosheid zich

door dese te laten overheersohen. Het eerste k nu in.-t Jonas bet geval,

bet tweede met Indiê en « l i <leze beide typen van menschel

• ling, zoowel van het Afnkaansche als van het Aziatische, is het

bovendien op alle manier taaiesfk, daf lnm oatsrittDonsj i «innen

grenzen besloten blijft en dat se schier in geen enk Ut bate aflevc

voor de 01 ng van ons geheele menschelyk geslacht. Nationaal

se zich tot sekere hoogte op, maar voor den stroom van het menscln

leven alt /«NNlanii; drafOB z«» SSJSSJ vru. lit

I* de Lcvantach* Keling, die ais

zoodanig nog evensoo buiten bei Christendom staat, ook al is de (luiste*

lyke kerk van Israël, en dus van de Levant uitgegaan. Tot de Levant

rekent men wat oudtijds hét Oosfen genoemd werd Dl LaensJ «üen

bfeedsa zin. omval bes «lat dool van Azi.-. «int ren bol AsJatssobe boof>

land naar de Middellandsche Zee afdaalt konland. Italië en de

«t van Afrika, en in dese Levant ia arhteroenvolgeno opgetreden
<l«- Babylonische, as s\pntsnni as Oriokaobs oa <!•• anaahnant basen*

ving. Israël la« te middon van «lat lofton, maar [ i.cvantsrhe levea

Bvzantgnsche keizer» doorleefde, is van de 7** eeuw af in den Islam onder*

fOgoon En van dat oogenblik af werd on is nog bet Mahomcjianiame bot

netype dat in heel de Levant been» vijl alleen lult* zich aan

Enropoeoche leven oonoloot Desa Levantaobe ontwikkeling nu van bet

menachehjke leven is ia al dssa st

aan «t Afrikaansene óf in bet Aziatische type gevonden word. Ea
niet alleen, naar van dese Levantsche ontwikkeling mag gesegd. dat
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ze in alle deze stadion metterdaad voor de algemeene m -.; Img Tan

om geslacht heeft gedragen. De Ulam moge thana k

ontkend, dat ie in de Middeleeuwen van ver reikenden invloed ia geweest»

niet alleen op de historie, maar zelfs op de ontwikkeling van Europa.

ig mag dus gezegd, dat de Gemeene gratie met teer ongelijken graad

van sterkte gewerkt beeft II* t /wakst m h. t Afrikaanaclie leven, etc i

reeds in het Aziatisch type, maar het krachtigst in h*

Doch hoe hoog ook het menschelyk leven reeds in dese verschillende

ontwikkelingsstadia van de Levantsche rijping van ons geslacht moge

gestaan hebben, toch is h* t halte als de dag, dat er nog veel hooger

type van menschelii thans in Europa en Amerika bei

is, en dat zelf» >pa deze onr Dg nog weer klom in ster

naarmate het hoofdtooneel van ropeesche leven zich va

•pa naar het Noordwest*

:

,-a verplaatst-

verband drukten we langs in dezer voeg* una kan van

bet KoogfutUianisme met even deugdelijk recht beweerd, dat

eigen kring zulk een eigen formatie aan het leven schonk, • rhjk

rust ook by bet gele ras, die eigen vorm van n op een eigen

theorie. Dot-h wat beafl < luna voor bei *>or de gestadig*

tig van ons menschelijk geslacht gedau voor zooverre de wateren

van zyn leven dan nog helder blonken, wat vormden dese wateren anders

dan een in /i* h/elf afgesloten meer? Van de hooge ontwikkeling, waartoe

In*li# eens opklom, kan nagenoeg het m wat in Mexico en

i m de dagen der Montesuma's en der Inca's blonk, geldt deselfde

klachte. In alle dese streken bereikte het volk dat er woonde een

geringen graad van ontwikkeling, maar die ontwikkeling bleef geïsoleerd,

en bracht de ontwikkeling van ons menschehjk gesla

wat natuurlijk nog veel sterker geldt van wat Afrika's kust* en binnen-

land door h« t <i<>iiker gekleurde ras gezonnen en gesticht werd; een nog

veel lager levensvor ens san het meer, maar veeleer aan

poef en moeroê doet denken. Er gast door ons geslacht maar één breede

friseche stroom van leven, die van meet af de belofte der toekomst draagt,

en die stroom is van Midden-Azi£ en de Levant uitgegaan, en heeft sinds

/ijn loop steeds van het Oosten naar het Westen door gezet, is van West-

pa naai ka's Oosterstaten en van daar tot Californiê do-

trokken. In Bab\ >il-dal ziet ge van dien ontwiUcelingsstroom

den eersten aanvang. Van daar trekt hy door Griekenland. Van •

land gsat die stroom op het rijk der Romeinen over. Van de Komaansche

volken vervolgt hy zyn weg naar het Noordwesten van Europa. En zoo

bereikte hij uit Nederland en Engeland ten slotte ook Amerika. Thans ui
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niemand zeggen kan wat kracht er voor de Uw

dusver >nl gebleven gaavisjahs teanm
eterke en in bet oog springende verschil n

gaand" typen, en net Europeeach type, van nu

•ofcbaak daaruit

geworden roet invloeden die van de kerk van

niet alleen daaruit. Ongetwijfeld toch waa ook

die Europa t '*>gte ophieven, op een hoogt- ontwik I

Kanna fetaperd, terwijl

iet tal uitgaan van de

l^«*en<*li »1'' < 1 n< • \iHir;if-

u-lijk.- «.ut •• ik k- hng I-.

ebt leven doorvoed is

aanleg van de volken

Hun vatbaarheid waa een grootere. Mi

hoogere vatbaarheid nooit t>t ban tegen'

tot geen honger standpunt tan ast

Levantache volken verre in ontwil

keer in hun leven en in hun levensontv.

risten

van Christus in hm n tot

et men op elk terrein van kaai

ontwikkeling geraken, en is het onder

en hoogere maatschappelijke orde zich vertoont, die op de g<

leving een echt mensebeujk stempel drukt, s menschen m
natuur >>ijna grenzenloos u "trein van wetensc

wonderen o ten slotte een ma lt. «h

wvjrtsidealen onder haar asjjaanter bfengi

T t.»«h zouden ze .Mik met dis

mrdige hoogte zijn opgeklommen,

>m hun deel was gewon!»-!

rolkan, eertijds in Azië wonende,

Dg waren opgeklommen, ja by de

De groote ootme-

|
kwamen, en de

n dat oogen-

uwe krachten tot

il -lie betere

.• saneels -Mimen

Bnschap en kunst

Ie a

iot feit, dat de Christelijke relig ra genade, net

middel ia geweest oro de Cemeene gratie tot haar machtigste openbaring

•reugen, hiermede vastgesteld, dan ontsta vraag, hoe we deze

Men is gewoon nat resultaat van deze inwerking .Christelgk" te noemen,

en spreekt mt dien hoofde van QeWsfefjffci beatha ring, van aan Ckriêh

Ufke maatschappij, van een ChriMijk staataleven en zooveel meer. 1

gevoelt men aanstonds, dat, gelgk we reeds korteüjk opmerkten, bet woord

k kingen OtriHtijfke hrttitljjkf literatuur. ChriwU-

zooveel meer hit komt daardoor, dat in beide reekaan fl kkingan

nWeJeff» in een andere tsgenataOing wordt genomen. Spreek

ik van Christenvolken, van Christeujke mssisrhappö enz., dan v.

aan tegenstelling met heidenacba volken.
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daanerhe Staten of Mahocnedaartschc maatschappij. Spreek ik daarentegen

van ( hrwtelyke para, Christelijke school. Christelijke zangers enz., dan

ongeloovige zangers enz. In bet eerate geval leg ik den nadruk o|»

afeaeaarcag kaï iktei ran •!•• BnrapeeaalM emaai faflban, ia eajneeellmL.-

nel die van Axié en Afrika. In het tweede daarentegen denk aan

/ie, maar l»lijf ik in Nederland, en onderscheid ik in uujn eigen

land tuaechen de kringen van hen die voor hun >•

mtkoaen, en die andere, die leven uit wat men noemt de Humanit

de eerate tegenstelling alzoo, maar alleen de laatste ia confessioneel. Of ook

i ge het zoo uitdrukken, dat ge sprekende van een < 'hristehjken staat,

raa aea < Haeanjkt aanaaeaaaafl \an Chriatabjka beachaving ma* mt-

oog hebt op de Gemeene gratie, gelijk die bezwangerd ia door

school, Christelijke pers. Christelijke zangers en van zooveel m«

op de Particuliere genade, gaip eet slak <l<- dingen van bet gewone leiea

iiatrument kiest

voelt de juistheid hiervan terstond, zoo ge u afvra > iemand

zonder zelf persoonlijk den Christus te belijden, burger ajja in aaa <

'hriste*

ii staat meeleven in eet

de Christelijke beachaving? Dan toch ia het antwoord zeer zeker toestem-

mend. De feiten toonen en bewijzen het Tal van mannen, die van geen

belijdenis van den Christus hooren willen, zyn in zulk een Christelijke

eaaeeaapof /. \u toeoeaweode leeden v*raag1 -'• èaaraategaa -f knaand,

zooder persoonlijk den < ta belijden, kan zgn een (

een Christelijk onderwijzer enz., dan tast en gevoelt ieder hiervan da

moaWfflrheid Het i- alzoo duidelijk, -lat «1,- gekaceeeode Gecaeeoe gratie

kleeft aan een persoonlijk toebebooren tot den Christus, en dat daaren-

tegen de vol ontwikkelde Particuliere genade er altoos onafscheid>

l «lijft Toch ia dusver steeds de fout begaan, dat men deze twee zeer

onderscheidene beteekeniaaen van het woord: Christelijk dooreengeward

beeft Zelfs ia de stelling verkondigd, dat de .Christelijke" school waa de

„best-ingerichte" school is uit deze verwarring van be-

lten van Christelijk, dat toen voortgekomen ia die grenzenlooze

warring tneerhen bet leven der Gemeene gratie en der Particuliere genade,

waaronder we nog steeds lijden. Staat maatschappij, volks!*

allee poogde men eenerzgds oonfeaaioneel te binden, en anderzijds poogde

men de Christelijke kerk zóó te ontbinden en van haar belijdenis los te

maken, dat ze als volkskerk naleefde wat gistt. m Int reik. Alzoo eener-

zgde de poging om bet woord „Christelijk" in z$n specifieke beteekenis als

stempel op de Gemeene gratie te zetten, en anderzijds de poging om aan

h.-r waor-i j hrïsaaajk" aal op k.rk.iijk fcanaia ajja epeaHiala baaaak«-h:-



UUUa i ULUKE MaCHATUM.

te ontnemen. Moest niet nur Rothe's leer, ten leste zelf. heel de Kerk ui

ndergaan! Men kan de ooraak (lezer grenzenloos* verwarring
ook alzoo omschrijv.n «lat eenerzyds de kerk binnen baar mnlsssinnrinlsn

g, de wereld poogde te trekken en dat anderzijds de wereld de kerk
aan zicbzelven zocbt gehjk te maken.

vestigen er daarom zeer bijzonderlyk de aandacht onzer lezers op, dat

se nimmer tot een klaar inzicht in de juiste verh«

en wereld, .userhen de gemeenschap der heiligen en de maatschappij. en

soo ook tusachen Kerk en Staat komen zullen, tenzij ze zirh de moeite

hemelsbreed verschil tusschen deze tweeërlei beteekenis van

woord j l.riHfli|k- bal n .i.M.r te denken. ChriaUlijk op heel

bet heel de maatschappij, op heel den Staat enz. toegepast, staat

tegenover beideotcJi "f Mahomedsaasflk CMttsigl fassgd van een SBfst

krmg m bei reik, in de maatschap > den Staat, staat tegenover

raal. ongeloovig, niet-beujdet | in deze onderschei-

ding, dat ook de oplossing moet worden gezocht van bet moeilijk probleem,

86 onzer I» Üjilenis nog steeds aan de orde - %e reeds

een vorig maal herinnerden, is hiermede volstrekt niet gezegd, dat bet

woon! .Christel

i

m '«/'ds beteekeuissen, een nadere onderscheiding

«h. Roomsen, Lutherse) . nz. toelaat. 1 ren-

deel. Evenmin als er .een boom" is zonder meer, en al wat men •boom"

noemt, steeds eik, ceder, beuk enz. zal zyn. even cumogeljjk is het thans

•enig land een Christelijke ontwikkeling san te wyzen, of die ontwik-

ug vertoont zich als ment vim /aamheid der Griekscbe, der

Roomsche, der I.utherscbe of der Gereformeerde kerken. De maatschappij

-|»anje vertoont een ander gelaat dsn in Rusland, doet zich anders voor

in {'ommeren dan in Beteren, en draagt een andere gestu «Ierland

en Schotland dan in Zwitserland en Denemarken, Op deze imdursi buiding

echter kunnen we eerst in het laatste deel van onze studie over ds Ge*

meene gratie terugkomen, en in bet tegenwoordig verband blyft ons alleen

nog* te bespreken, over op wat wgs we deze inwerking der Particuliere

nsnaos op de Gemeens gratis tm ksbbni rast t.> «t.-ii.-n

En dan zq op het navolgende de aandacht gevestigd.

Ten eerste vormen de belyders van den Christus in bet midden van

een volk een kring, waarvan rusteloos een ernstige rospstem tot bet volk

roepstem van het volk des Hoeren werkt op de eonsoiintie.

king der eonsdêntie die Piulus ia Rom. 8: 18 teek

loor deze rospstem der belijders, geprikkeld en ver*

ede verheffen de belijders bet huisMJk en nuuitsrhappeujk

t een hooger standpunt door bun voorbeeld, en God geeft aan
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ie ontvingen, vaster en helderder denkbeelden uit te spreken, die

nebben on bei roJkneewnelafi b dank /y desen drievoudtgen invloed,

ontstaat er in het midden van het volk en van het maatschappelijk leven

een kracht ter bestrijding van ongerechtigheid en tot stuiting van de sonde,

die maakt, dat de sonde wal persoonlek leven stand houdt, en b
het verborgene voortwoelt en woedt, maar dat ie in de volkseonsdri

in «Ie publieke <>| bet toongevend oordeel zich niet kan handhaven,

en dat alzoo aan de Gemeene gi iet in bet centrale volksleven een

machtige steun geboden wordt DM ia de moreele invloed .die van de

ere genade op het leven van heel bet volk uitgaat, een invloed

waurs.N.r kan hans '--k !•• oageloovigen si de >|">tt.r- iwichten sMMtm

• n in haar wetten uitspreekt en vastlegt, klim: loed

uit de puMieke opinie zei» rechtstreeks staatsieven op en druftd

ook op den Staat als zoodanig een Christelijk, of naar zijn onderschei-

dingen, een Roomsen, een Grieksch, een l.utlu-rsch of een Gereformeerd

stempel. In overdrachtelgken sin kan men dit ook een „kerstenen", een

„doopen" van heel de natie noemen, mits men maar altijd wel in het oog

boude, dat dit m«>t de persoonlijk. • U-keering van de enkele burgers en de

persoonlijke toebedeeling van het Sacrament des Doops niets uitstaande heeft

En by deze moreele inwerking komt dan een tweede iets, t. w. de tegen

de* Meeren. God mint zijn volk als zqn oogappel, en strekt dsaron

Ixntengewone mate zijn zegenende werkingen uit ov. keren, onder

welke de kerk zjjna Zoons is opgetreden. Hjj geeft aan die volkeren

gezondste klimaat, het best gelegen land, de grootste overmacht over

natuur Hij doet ze van het beste ras zyu Hn >»egiftigt ze met de rijkste

talenten, met de edelste gaven. Hg verrijkt ze met de rijkste gesinnen,

met de verst reikende uitvindingen, en verhoogt daardoor voor deze

keren de beste kansen op een alzjjdige en door niets verstoorde, steeds

\.H.rtc:uunl.- ..ntwikk.-liiiL'

Kort Bsamgevat kan men bet dus kortweg zóó uitdnikken: de GeuHone
gratie bedoelt tweeërlei stuiting; stuiting van de mmd* tiüg van

den vloek. NN «luu hij de >t uiting van de zonde komt de nteresli, i»ij de

stuiting van den vloek de providenlieele inwerking van de Particuliere

asnmuV te bnipe, on de werking dei GtaneoM gratie kol bol boogsti stand*

punt op te voeren.
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u het optreden van de Gemeente van Christus onder

\..lk .ill. oga ook op de odaljjke gewoonten van dat volk, en op geheel

rijn borgernjke ontwikkeling, merkbaren invloed gaat oefenen, aal, na het

aangevoerde, geen nader bewgs behoeven, h.-it <!•• I'artiruliere genade van

«d is op de werking der Gemeene gratie, staat vast Maar iets heel

anders is het, dit bloot te erkennen, of wel om ach nenigwini op duidelijke

manier rekenschap te geven van de w#m waarop en de mol* waarin dese

<>ed uitgaat Eerst het laatste of practische deel van ome reeksen over

de Gemeene gratie kan hierover het vereiscli verspreiden. We be-

spraken, gebjk men rich herinnert, eerst de historische rijde van de

Gemeene gratie, daarna haar fssrafsfWoa of dogmatische beschouwing. I >>t

dogmatische deel loopt met dit en het daarop volgend artikel af. En daarna

een laatste reeks te openen waarin de beteekenis van de

gratie voor de practgk van ons leven in de burgermsatschsppq
aan de orde komt. Bij die 'nntrtir reeks komon alsoo ondetscheidenhjfc en

achtereenvolgens de byiondere invloeden ter sprake die de Gemeene gratie

op het gebied van bet huislgk, burgerlijk, msatsrhappehjk en stsstknndig

leven geoefend heelt Toch achten we in dese leerstellige reeks van

onderwei p niet te mogen a%een anndor korteujk de oorsaken te hebben

aangeweien, waaruit dese invloed op de Gemeene gratie sich verklaren laat

recht verstand hiervan verzoeken we onsen lezers rich eerst op

meer algemeen standpunt te plaatsen, en er een oog voor te hebben, dat

steeds en allerwegen de religie van een volk (ook al gaat dese religie

geheel binten het Evangelie om) een eigsnesrdig stempel, drukte op de

sedan en gewoonten, op de wetten en de hesrscbsndt denkbeelden van

natiën en volken. In sooverre ligt er in net feit dat ook de Christeujlte

religie, waar ze optreedt, soortgelijken invloed oefent niets vreemde, en

heeft niet* dat bespreking verwacht De Religie w en bluft altoos de uu

•I: ukking van bel entrale in ons bestaan Hoe varvalseht en verdonkerd

religie van een volk ook rij. toch vindt ge in die religie altoos ds diepat

liggende, de cent alles t ihnrschse rh grondov«tuiging van dat volk

uitgedrukt Die diepere grondovertniging hangt h| een volk den wéér

•aam met dan aard en het karakter de
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en het kKntntrï waarin re ademt Reedt daarom is het 100 hinderlijk dwaas,

n van vrgzinnige z\jde na nog beweerd wor kei der toe*

komst te xoeken is in scheiding van i > it, van Religie et

van Gecsteljjk en Burgerlek leven. En nog onbegrypehjker is het. hoe zelf*

p -, -tv. -rw.int. SJ QM, 1.. I- f-.ni..-. r.l.-n \.-r<l.-iiki-ii kimm-n tan in«t /ulk 000

onzinnige gedachte in te stemmen. Het verschil tusschen ons en deze

andere belgders des Meeren liep alleen over de vraag, op wat tvfst de

m\)oed van de religie, van de kerk en van het geestelijk leven op de

ie, den Staat en I » •
-
1 hurgerlyk leven behoorde toe te gaan. Den

verzuimen die anderen o. i. genoegzaam te letten tussehen

te bestaan, of op dit punt zal eenstemmigheid verkregen worden.

De zaak is toch deze, dat alle richtingen, zoowel «!«• humanistische als de

-telyke richtingen, van beide B Ie groote beteekenis

maar dat ds humanisti*

>t«lijk karakter dier grondovertuiging, dat zij tegen zich hadden,

om te zetten in een grondovertuiging passend l»ij hu humanistisch stelsel.

Daarom in liuu ttrgd tegen de Christel ijk twee

perioden wel te onderscheiden. Een eerste periode waarin se aan de p

alle recht om invloed op het publieke leven uit te oefenen betwistten

daarna een tweede periode waarin ze juist voor dien invloed opkwamen.

tiet verschil tus> len verklaart zich h

die eerste periode de invloed der aloude religie hun nog tegen was. en

dat in de tweede periode de gemoderniseerde religie hen steu

mm<i<-r •lunlelijk springt In-t in het oog, dat in «!•• |> niet ijk der

historie het Christelyk karakter eener natie zich altoos in een byzonderen

vorm vert'H.nt Dit «Jhristendom als zoodanig, ma

voort uit de algemeene wet, dat er geen algemeene menschen en geen

algemeene volken te vinden zgn. maar dat elk mensch. iets

eigens heeft, waardoor het van andere menschen en van ar

onderscheiden is. Dit ouders

sa polk, maai gnsi ree! rorder door rYissssnd en Zeelend eqd beide van

een beslist Gereformeerd type, zoo zelfo dat het niet-behjdend deel

bevolking van deze provinciën zich zoogoed als uitsluiNiul uit het omge-

keerde van de trekken van dat Gereformeerd karakter beeft ontwikk

en toch welk breed verschil bestaat er voor bet oog van den kenner

tusschen het Friesche en het Zeeuwscbe Gereformeerde type reed

verschil valt op te merken tusschen de Gereformeerden in Gelderland en
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die van ui de gewesten gaat deze oodertcheiding den op

<!*• bfsoadere itreken m «In- pewastei «i.n.r In Qsj#mnsefds ep is.

iwe bestaat anders dan een Gereformeerde op de Veluwe, al zyn beiden

vertoont zich geen minder aterk onderscheid. Van de sleden gut deze

onderscheiding door op de enkele steden. Utrecht en Amsterdam ver-

toonden steeds een uiteenloopend karakter ook onder de Gereformeerde
behjders. Zelfs kan men in groote steden zeggen, dat wederom de kwar-

•nere van de „Jordsan" in Amsterdam moet men sis een eigen type

Ook «1 r was niet iets particuliere van het Gereformeerde leven,

al geven we toe, dat de vrye zin van het Gereformeerde leven zelfstandige

ling bevorderde. Maar voor het overige staat het vast, dat ten

onzent de lioomscben beneden en boven Moerdyk evenzoo een verschillend

tnonen, dat Amerikeansche Roomsehen zeer verschillen van Spaansche

tnschen, en dat soortgelijke verschillen, ook ai zy het minder scherp

•unend, zich <Jhristeujke kerk voordoen. Edoch op geen andere

wQze dan waarop deze verschillen ook uitkomen by Joden, Mahomedanen

en 1:

vol.» in één model. De Mahomedanen in FsrsJa staan vierkant

teg» I Anatolie, dat er vlak by ligt over. De Buddhisten in Indië,

China en Japan loopen op allerlei wyzen uiteen. En zelfs onder de lagere

heidensche religiën, was de religie van Habylon. van Egypte en van

kenland ja zelfs die van Griekenland en van Rome, volstrekt niet op

één tijn te stellen.

En nu toont de historie, en toont de tegenwoordige staat van alle dess

volkfii rn natiën even duide&jk, dat • 1* « mmmemepeml NmjiMi t>|*- .«.k

zynerzyds van ver reikenden invloed is geweest op het huialyk. burgerUjk

en staatkundig leven «lezer volken. Er is hier san wisselIwsrling van

nationaal en religieus leven. En dese wisselworting wordt gestadig daar-

door levendig gehouden, dat tn het hier zich teekenend onderscheid een

verschil van grondovertuiging spreekt, en «hit <ht rsjtthfl van grondovor»

tuiging weer zyn oorsaak vr verschil van aanleg, karakter en ver*

leden. In dien zin is bet dan ook volkomen juist te seggen. dat de natie

humanistisch maar Christel^k. niet Roomech maar

,.<t Luthersoh maar Gereformeerd is, en ooraoover ge

reformeerden der historie nog weer de Calvinist™ al»

consequent*^ type afzondert, teer beslist CmhMtkttk. Slechu boude men

.«, dat dit Gereformeerde volkstype niet krachtig genoeg

is gebleken, om heel de bevolking te assimileren ; dat iu de tmdaHfhs
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de provinciën boven Moertbjk, onder de toongevende klasse vooral, het

Humanisme aldoor school, nooit geheel gebroken werd. en titans weer

overmoedig opleefde. I M nu «loet de «raagatiikkaii van recht en rechts-

verhoudingen opkomen, soodra de Overheid als Overheid, «1. i. als de met

dmmmgttckt bekleede macht, te handelen heeft; en h «and

dat juist uit het Gereformeerd beginsel de stellige ontkenning volgt,

de dienaresse Gods met het zwaan! in de hand type over type mag doen

heersenen. Het is op dit p /ij die andere denkbeelden voorstaan,

kamp zullen moeten geven, v
, van de Natie, van den Staat ai van

il Overheid t.
.,, ,i,. /( . asldfc, ÜébI Un aaafa onaeTnoneidnii t.- kaffan.

Zoo niet, dan duurt de eindelooze spraakverwarring voort, • toen

ni.t verder.

De verdere toelichting hiervan verblijv.- intusschen aan de volgende

reeks over de Gemeene gratie. Thans hebben we alleen met de nadere

vraag te doen, of de inwerking der Particuliere genade op de Gemeene

gratie al dan niet gehe 'leze natuurlijke inwerking van de religie

op de natiën opgaat, oftewel dat hierbij nog iets anders in aanmerking

komt. Zoo niet, dan ligt er niets bijzonders in, en draagt de opmerking

srvna sint aan amntaa% donk ausajatanji aai athnolngiatiii snaakser Dan

toch sou bet iets zyn. dat - bet leerstuk, aft het dogma, maar

de wet van het volksleven ware af te leiden. laatste n

volstrekt niet zoo.

Judaïsme, ie hebben in onderscheiden tyden en landstreken alle op de

Gemeene gratie ingewerkt, en doen dit nog, maar se hebben geen van

alle de macht beseten, om de Gemeene gratie sóó te sterken, dat ai

haar volle ontplooiing kon komen. Wezenlijke, duurzame, volslagen

wikkeling van de Gemeene gratie valt alleen daar te bespeuren, waai

Particuliere genade in de Gemeene gratie indrong, d. i. waar de ( 'luiste-

ujke kerk onder de natiën optrad. Teeken op een wereldkaart de streken

met zwart, bruin, grgs en wit tegen elkander af, en ge zult da witte

plekken uitsluitend daar krijgen waar bet Sacrament van den heiligen

Doop heersenen kon, niet daar buiten.

i het ook al, dat de religie van bet genie er schier overal, ook ia liaar

vervalschte afgodische, of goddelooze vormen, iet* toe

kraakten aai Gemeen* gratie te sterken, wek a ran wezenlijk -• kmc.

aan soa atanalaw ' ruBkeTéa, ras aai eteuttan) ''"' '""
' mm anBaanndpi

geslacht als zoodanig, tot hooger standpunt opleidt, uitsl

erf der duagenaamde Christelijke volken, d. w. z. van die *
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onder de kerk van Christus optrad, waar de andere religies wegvielen,

en waar bel algemeens leren door «Ie CfaaitanfJei |^nnWnrtnj|fn| >»••

^^Hpk w*<i

t zqn verklaring daarin, dat beide Genade-actièn Oode uit

motief voortkomen. Bq beide geldt heft de handhaving van God»

tegenover Sein Ie Particuliere genade treedt God al* Over-

naar tegen Satan op voor bet mmvig bestaan der dingen. In de Gemeene
10 als Overwinnaar tegenover Satan voor het etneVo bestaan der dingen.

eindpaal van de werking der Gemeene gratie ligt daarom in den Oor*

deelsdajt. die der Particuliere genade daarentegen kent geen eindpaal maar

plant zich voort in aller eeuwen eeuwigheid, en bq haar kan men slechts

einde neemt, aoodra de laatste vifomd aal sqn te niet gedaan. Dit is niet

andera dan de Schriftuurlijke verhouding tusschen bet Noachietisch en

lihnmietiach Verbond. Immers het Noachietisch Verbond is dat der Ge-

meene gratie, het Abrahamietisch Verbond is dat der Particuliere genade,

en alle vwiTiondaeliiitiug ie een zich over en we» <len, of een over

en wéér verhouden üWÉnBj «»p trouw, orn met vereende kraelit lenen. ssjfl

snnMeneohappenjken r|ejnj êm *tnj.i :um t.' binden, ben u- "verwinnen.

volge zqn beid»*: het Noachietisch en het Abrahamietisch Verbond, op elkander

aangelegd. Heft Ahrahamietienfc Verbenri il onder ioJ van Honoh niet èmaV

gelgksoortigheid van motief en een gemeenacnappehjk finaal doel, dat ge-

legen ia in de handhaving van de eere Gods tegenover Satans tegenstand.

Mm meft beft andere aleohfti tenvna%nriifei ennralrjng Integendeel, hel

ééne ia besteld en bestemd voor het andere. Ze vormen naam de twee

lkander sluitende doelen van één plan. Ze zqn de twee grondstukken

van eenzelfde GoddeJqk Besluit Het Abrahamietisch Verbond ie ondenkbaar

tonder het Noarhietisch Verbond als natuurlijke eu onmisbare ondereftelling.

M«. ingekeerd net Wonchietiech Verbond kan neb niet tot hoogor

liet Verbond der Gemeene gratie gerekend op net Verhond

Particuliere genede, evengoed als en niet minder den er bq het Ver*

u.n.1 <!. r Perikels»! nenjii enjejenji i« ss> fcnl Vertoog •» Ocanenj

«ratio. En dat we hier duirtolgehnirtohslvo op den »erbomlsvuiin weaen,

er bq komt ABe rehgie draagt heft veroondekaraJrter, en

vonraooverre xq net verbondakaraktrr draagt ie se ware religie.

CJelqk Bolhmrer reeds opmerk te. de religie ie aelve net verhond en het

Ie rehgie. wat aeggen wil, dat geen enkele *ei bonding
ttoa mi eMnMnMRi ooit yam wm Touomg wnrai opgrrmi, u^tutg w
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Behoeft h< hen hooide geen verder betoog, dat de Particuliere

genade op de Gemeene gratie inwerkt, krachtig baar ontwikkeling t»

• !• ri • i iBei ii mi Ml ihm f- weikli ontwikkeling; baai pproi H Ml mm
bOOflMHB Tr.ij. tafe PMM BS IBM ii.i-\ . r-t.tn.i |BJMll 41 W 'hkwijls

t men dit op, alsof dat deel van bet terrein der Gemeene gratie,

waarop de invloed der Particuliere genade te bespeuren viel, nu ook

dien hoofde bg bet terrein der Particuliere genade werd ingil

•tien hoofde alle Christelijke nati. Iiristeujke volkagewoooten en

alle Christelijke tnaatschsppelgke vormen, onder bet gebied der Particuliere

genade waren te rekenen B hzeria nu vergiet men zich. Er zjjn hier vier

terreinen wel te onderscheiden. Er is vooreerst bet terrein der Gemeene

gratie, dat nog geen invloed van de Particuliere genade onderging. E

in «Ie tweede plaats het terrein van de institutaire kerk, die als zoodanig

geheel en uitsluitend uit de Particuliere genade opkomt. Er is in de derde

plaats een tem •emeene gratie, dat beschenen wordt met

van den kandelaar der Particuliere genade. En er is in de vierde plaats

een terrein der Particuliere genade, dat de gegevens der Gemeene gratie

aan zich dienstbaar beeft gemaakt China geeft een voorbeeld van het

eerste terrein. Daar werkt Gemeene gratie in niet geringe mate, maar de

••re genade heeft op het reusachtige ryk haar invloed nog

tie mate doen werken, dat leescbe leven er een verand.

door onderging. Wil men. in eigen omgeving en onder ons, denk dan aan

het breed ontwikkelde terrein van bet sportleven, dat nog enkel uit krachten

mi Gmmbi pat* leeft, m skè mi fseo hoofew maatstaf st.M.rt iht

tweede terrein vertoont zich in die geïnstitueerde kerken, die van alle

usurpatie afzien* bepalen tot het volvoeren van baar eigen taak.

Van het derde terrein vindt ge voorbeelden te over in alle Christel

MM Ml Bropt m BMffB BM aUejlsJ gewoonten, nsantiep, km
en wetten gelden, zoo huislijk als maatachappeujk, die zeer el

•ed van de Goddeujke openbaring verraden, en die toch gevolg-

nageleefd worden ook onder die breede klasse van personen, die persooi

niets van geloof of bekeering weten willen. En het vierde terrein cfnrielpk

vindt ge overal waar zich de kerk als organisme openbaart, d. w. z. waar

de persoonnjke U-lijders van Jeans in eigen kring het leven der Gemeene

gratie door de beginselen der Goddeujke openbaring bebeerschen laten

dien zin spreken we van een Christelijke kunst, een Christehjke ach

een Christenjke pers, een Christelijke wetenschap enz., doch dan beeft

iHtelijk." gehjk we reeds vroeger opmerkten, een geheel andere en
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veel bepaaleer beteekenia, dan waar man spreekt van Christehjke natie,

«itelijk % staten enz. Stel èm n naast

i en in China, bet leren in het instituut eener Christehjke

ven der nietbelijders in een Christeujk land, en het leven der

- van den Christus ook buiten het k. rk.-lijk m>titmit. en neem

ei leven, i i xlualistisch, d. i. met het oog op enkele personen,

hg-;. ijk v.H.r u Van het eerste levensterrein zegt ft. .dat

irerekl in het boon tig! Het tweede t«*rr»-ni bast b de Bohrifl

van ambten fomiieus k«-rk ll-'t derde terrein nossat ds Bohrifl -lat « !*»•-

1

wereld dat beschenen wordt door r geloovigen. En bet

zus noemt < Daten neel, me geheel door*

tiet gevaar groot, om juist de beide laatste terreinen met elkaar

i gedurig geseln.-.lt -lit dan <*>k. Zelfs mag gezegd, dat de

meesten rschü van de twee beelden, die Jezus ten deze bezigde,

t en van den zuurdeeeem /ien. Ook de

liking v< bijna altoos beide te onderscheiden, gelijk het een

gemeen gebrek is, dat juist over de grondgedachten door Jezus in de

ngelien uitgesproken, zoo zelden diepingaande gepredikt wordt I'redi-

• ven der Apostelen is dan ook gemakkelijker. Men vindt

daar afgeleide en toegepaste gedachten fa

men van Jezus' lippen grondgedachte n van nadere

lijnen vereisrhen. Toch is het ondersehei<l <lin<l i hel koomklfk

hemelen vergeleken wordt bg een mosterdzaad, en straks allerlei ge-

vogelte neut' n takken «gelen vreemd aan de natuur

van den opgeschoten boom. Als daarentev evdeoeeui de drie maten

meels beeft doortrokken, is dat meel door dien zuurdeesem in zgn natuur

omgezet. Het eerste rust alzo» op bloot uitwendig contact, het tweede op

•• verwantschap. De zaaier zaait zaad, dat si engt met de

stoffen van den bodem en in de lucht, en uit die vermenging de vracht

- anders dan* de bedervende ontwikkeling

stuiten. En zoo nu -hgnend en in de wereld

van heet het in Matth 5 : 14. 15 en het

r wereld. Kene stad. boven op eeoen berg liggende, kan niet ver-

-en zgn. Noch steekt men eese kaars aan. en zet die onder eene koren.

maat, maar op eenen kandelaar, en zg erJüjnt allen, die in het huis ztfn-

Laai bt alsoo schgnen voor de menechen, dat zg uwe goede werken

mogen zien, en uwen Vader, die tn de hemelen is, verheerlijken.** Alaoo

de wereld klimt niet op tot de stad, en de stad daalt niet naar de wereld

•Ie blgven onderscheiden en gescheiden, maar I de stad

schijnt in de wereld in. De kaars en tg die in huis zgn. blgven twee, maar
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degenen db in 1 rangen op bet netvlies Tan bon oog bet

Ij. /.-. .«.l di ssioovifag stralen Ik ht mt rooi .1.- maneahan , maar ook

ioo ven de geloovigen die het h< ht uitstralen, en de menanheti

bet opvangen, twee onderecheiden soorten Tan personen. De onderscheiding

die we stelden blijkt aboo 1«keurig genomen te ir in de

Bi linft /. 1\. t.- y iji i L''LT..n.l

\ < I

Inv lorrie i rtiiiilitTo genade.

bf bw ******** - Vr^ t..t am, i^x*üi.

Mg ia f«f«T*n all* m*oht la hcmal *n op Mrd*.

Matt* 18 : 18.

jk, in oroge-

keerden sin, te wijzen op de beteekenis Tan de Gemeene gratie voor de

Particuliere genade. De teekenen van bet beilig Avondmaal hebben

school in het oordeel dat over Adam ging: .In het aweet uws ssnsfmjn*

gq brood eten," en eerst na den vloed, in bet Noachitiache Verbond

te Gaamteni gratie iteaada, werd! di braadt stamvader van om gealschl

geaegd wijn te hebben gebouwd. < M dit laatste nu aóó te verstaan

vóór den Vloed wel allerlei andere gegiste drank in gebruik was, maar

Thans vestigen we er uitsluitend de aandacht op, dat de elementen i

bet heilig Avondmaal met eenvoudig natuur maar nat

• lucten die door den mensen verwerkt zijn. Geen tarwe, ma»

geen druiven, maar tv^n, en juist dit, dat er niet alleen instandh .,

van de natuurproducten ia tegenover den vloek, maar ook instem! Ii

\.u. awoavbanjki satan oi aetwittattnf saannoesr dl inzinking, die de

sonde na zich sleepte, is bet eigen kenmerk van de Gemeene gratie. Der-

halve gaat het zelfs in stofienjken tin door, dat de elementen \

heilig Avondmaal ten eenemale ontbreken souden, indien de Gemeens

dan vloek niet gestuit had.

Toch hechten we veel meer gewicht aan de symbolieke beduidenis van

der Particuliere genade. Hierin toch •sproken, dst het Par

genadeverbond wel geestelijk fa sjftnsjnjqwnl en karn is, ma»

goed. mits finaal genomen, de wereld der zichtbare ding.



DHTUMBa Da imn «.itwir. <>r m i-AKrnii.iMtr. fIfl

Bb «lat metterdaad de teeltenen Tan bet heilig Avondmaal ook hierop

doelen. I k' il wat Jam MM sprak na de mst.lhnt; van Int li.ilur

•ndmaal, toen luj tot zyn jongeren zeide: .Ik aal voortaan niet

met u drinken van deae i i<* wgnstoks, totdat ik die mei u
ml drtnkrn in kei kontnkrtjk mnn Vadera'. Alle poging om dit Hiyjoil

van .1. /ua geeeteUjk Ion, ia steeds mislukt, en moet blijven mie*

bakken. In den beker dien Jezus onder bet spreken in de hand hield,

was geen geesteUjke, uia*r weaenujke wijn. en ala Jezus nu zegt, dat luj

man met zyn jongeren eens wederom, maar dan nieuw aal drinken, zoo

laat dit geen andere verklaring toe, dan dat Jezus doelt op het komende

rijk der heerlijkheid, ala onder den nieuwen hemel een nieuwe aarde zich

•reiden. Het element van ad heilig Avondmaal wees aboo wel

inmmjjdi terug op het bloed dat Jezus vergieten, maar toch ook ander*

zgds vooruit op de nieuwe toestanden in bet Kyk des Vaders dat komen
zou. En daar nu dat Kijk der heerlijkheid niet van de

leene gratie, maar van de Particuliere genade, ligt in het brood en in

den wjjn wel degelijk oo£ de symbolieke aanduiding, dat de Particuliere

genade niet beperkt is tot het geestelijk aar wel waarUjk ook de

wereld der zichtbare dingen opeiacht

Van rgaande ia nu aantoonbaar, dat de Particuliere genade

t ie en realiteit eoekt, en derhalve buiten de Genieene
gratie haar loop niet had kunnen loopen. Immers het is juist de Gemeens
gratie, die tegenover vloek en dood de realiteit der dingen in stand hield

en nog houdt Centraal voelt ge dit het scherpst in de menschwording

zelve van den Zone Gods. Vasteujk te gelooven dat dame menschwording

reëel was, en geen echgn noen geaatelyka manifestatie, is zelfs zoozeer de

• van het Christendom, dat de apostel Jobannee den antichrist speurt

-en ieder die op de belijdenis dat Jeans in hot efeeeca, d. i in ware

natnnrnjke realiteit, gekomen ia, ook maar iota afdingt Hy is des vleeaches

en dos bloede deelachtig geworden, en dit vleeech en bloed dat hg uit

Maria aannam, ia datzelfde .vleeech en bloed' dat in bet i*anuu> ge-

schapen werd, en na dan val in heilige linie van Eva op Maria en mt

Maria op hem ia overgegaan. Ge moogt dus dus niet zeggen: .Ja, na»

Jezus bad óók een Hfhrnun. maar zgn geesteujk wenen waa toch

de hoofdzaak." want l»u de vlonerhwording van bet Woord komt het juist

Ie rnntm plaat* op dat vleeech en bloed aan. Dat moest er zun. Dat

moest al de eeuwen door zich naar den Christus kunnen toebewegen. En
nu «preekt het toen vanzelf, dat du /.«dor de Gemeens gratie neef nat

geval «ou geweest *ön. Het ia de Oemeene gratie die ona
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geel: «tand deed blyven, en het vlecsch eo bloed voor bet

•i.it riemt m \v..nl««n. bereid hield.

Va • ntrum rijn nu de hjnen naar den vollen omtrek gemak-

kelijk te trekken. Heel de Particuliere genade vertooi n meneehen;

heel de Particuliere genade vertoont zich in meneehen; heel de bijzondere

openbaring komt door meneehen abt daartoe door God verordende m>
inenten tot stand; bgna alle wonderen bewegen alon op het gebied der

gen; Gods u renen worden verwekt en geboren in den

weg van alle vleeach; een machtig stuk van den dienst der barmhartig-

heid bestaat in stoffelijke offeranden en in h.t verhelpen van licharn

H Kortom, hoe geestelijk de Particuliere genade ook in haar kern en

ingapont zijn moge, altoos treedt se o tbare ren

iu li«t zichtbare reëel in. bezigt het als instrument, en is zonder de wet

\ endige verschijnselen onbekwaam om haar taak te v.

Staat net nn vaat, dat deze wereld der uitwendige verschijnselen ei

ganschelijk niet meer zou geweest zjjn, óf in een chaos en baa

ontaard zjjn, zonder de intreding der Gemeene gratie, dan is hiermee

bewezen, dat de Particuliere genade de Gemeene gratie geen oogenl-lik

missen kan, en aangetoond boe het groote werk van Gods genad-

alles de vrucht der Gemeene gratie onderstelt

Deze waarheid intusschen, die men kortheidshalve ook wel uitdraai

door te zeggen, dat de Kerk zonder de Gemeene gratie geen p

gevonden hebben roet bat hol van haar voet, is nog slechts de éene zqde

der zaak.

De realiteit der zichtbare dingen toch strekt niet alleen, om haar de

openbaring der Particuliere genade onder zondaren mogeujk te maken,

maar heeft veel meer de bestemming, om zelve door de

genade geëigend te worden. Eerst ontwaart men dÜ De eerst*

werking der Particuliere genade is veeleer, om ons van de wei

zichtbare verschijnselen ai te koeren. De pas bekeerde is bang

zichtbare wereld, en alleen in het geestelijke vindt hij neb thuis e

\ü. sommi Am Nat da neiging opgekomen, om neb, nasgnbakaeriim.

voorgoed van de zichtbare wereld af te koeren, en zoo wel de klooster-

idee als de idee der Doopersehe mgding is er op uit, on

genade scherp af te scheiden van het ten «terneene gm
mag met verheeld, dat het providentieel bestuur des He«

hekeering niet kroont met uitwendigen voorspoed. Naat

gerekend wordt men er in den regel niet beter door, als men voor Jezus

kiest Veel hjden is der vromen lot. En boe scherper in den

eeuwen de tegenstelling tusschen de wereld en de Particuliere gen



ORATIE OP Dl PAKTK l'LIEftE OEXAOB. 681

M harder de wereld de belijders ren Jezus

rolgingen getuigen ei na Kiem mp] onbepfeeil plsjlen, om .!.. wtnM
>tbare verschijnselen voor Gods kinderen ondraaglijk te maken.

nd moet derhak»». dat de Particuliere genade begint met niet alleen

fsestetypk op te treden, maar ook daarna, soms tot aan ons sterren toe,

1 van God eer van slechter dan van beter conditie maakt in de

dingen der wer- «tu* telf bi de canon. Zijn Kruis is het

teeken. En eerst van de ure der opstanding af, kan gezegd worden, dat

staar al is zoo het uitgangspunt, en al Mijfi voor velen tot aan hun

dood toe de wereld der zichtbare dingen behooren tot den kring van wat

lus noemt: .het lichaam dezes doods," waarvan hij uitn.-j. _lk ellendig

menech, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?" — tori

tegenstelling tusschen het terrein der Particuliere genade en der

Gemeene gratie slechts t$d< ns bereikt deze loop éu Mingen zyn

ii dan eischt de herscheppende kracht van de Particuliere

genade ook heel het terrein der Gemeene gratie voor zich op, zoowel ons

lichaam, als heel deze wereld; en alsdan zal ons lichaam heerlijk wenen

als Jezus' lichaam na zyn hemelvaart is, en zal deze aarde in heerlijk h. i<l

ken boven den glans der bos, I)e Gemeene gra alzoo dezen

dienst, dat ze, gedurende het lange tijdperk, dat de Particuliere genade

zich meer in het geesteujke terugtrekt, de wereld der zichtbare dingen

bewaart en in stand houdt, totdat eenmaal bet oogenblik komt, dat geen

•oude meer zal te stuiten en geen vloek meer zal te temperen ajn, en

>g Gods, van Satans macht bevrqd, Hem weer in heer

hei«l ml toebeboorm

Reeds in de bedoeling aan Israël gegeven, schemerde dit door, en zelfs

verstaat men bet Oude Testam. /«*> men op deze doortchemering

ran een honger heerlökheid van Israël niet aandachtig let Kanaan had

voor Israël een andere en hoogere beteekenia, dan voor ons ons vaderland.

Kn Sion op den berg ran Jeruzalem had voor den Sioniet een bed

denis, die zich by ons met die ran geen kerk of plein vergeleken laat.

Ceremonieel was die exceptioneels beteekems uitgedrukt » de wet der

tische reinheid. Het land zelf, de erve, het grondgepied droeg daar

i deele een heilig karak de grenzen orertoog, ging ran

s onheilig gebied over. Kanaan had na de inbenitneming een heel

andere beteekenis dan óf Edom óf Egypte óf ook Babyl- I kwam

daar vandaan, dat het uitwendige land voor Israël symbool waa ran bet



Vooral in de 17** eeuw waren de Christenen niflwinw gewoon

meest in Engeland, maa »ok hier, dit 100 uit te

den hemel Kanaan noemden, dat de overgang over de Jordaan beeld waa

van het overgaan uit het leven in den dood, en dat Sion zoozeer één m
hun voorstelling was met den Troon van Gods b

anders spraken dan van het Sion daarboven. Sinds beeft het weer

BfspkoiMsj < iiih.L-.iiK- -in iu/i.ht in di jisliulisit. sa tas daalt sstti

typische beteekenis van het land Kanaan, van Jeruzalem en van Sion

weer verzwakt Geen oog meer hebbende voor het verschil tosschen een

identieke en een symboheke realiteit, schonk men toen weer ingang aan

I. i.|. .. <l;it .1. Joden wr.-r n:iar Ruiiuan N-rui: in.M-st.-ii. 'l;it IsjBSJ wr.-r

in Jeruzalem als Koning zou optreden, en dat het groote visioen van

I dan eerst vervuld zou worden, als in grof letterlijken

land Kanaan de heerschappij over de wereld zou bezitten. Deze opvatting

van de identieke realiteit had natuurlijk veel dat aantrok. Men had er

niets bg te denken. Het was alles letterlijk bedoeld: Kanaan. o, dat be>

t ge zoo ge van de boot te Jafla aan wal stapt Jeruzalem is de stad,

waar ge nu ten deele reeds met een spoor heenreist En Sion dat i»

berg bij Jeruzalem, nu volbouw*! ue bijeengevoegde gebouwen.

Practisch kunt ge helpen, om er Joden heen te brengen. De S

hebben er zelfs een bank voor opgericht En als I " maar

komen kon, dat er een 3 a t d Joden naar die plek aan de Mi-

landsche Zee verhuisden, dan zou net einddoel bereikt zgn, Jams weder*

komen, en de triomf van het Godsrijk ingaan. Jammer slechts dat

onbekeerde Jodin dit heel anders verstaan niets anders bed

dan om den aiouden tempel wéér op te ri-

groote zuilen voor dien nieuwen tem| reeds gereed liggen.

iit Kapernaltisme, dat gelukkig wéér gaandeweg doodbloedt, h

we ons dan ook j». Maar wel op gewezen, dat de tut

dige volksstaat van Israël, met inbegrip van bodem, hoofdstad en ten

metterdaad een veelszins zeer ten onrechte voorbygeziene aymttol-

realiteit bezat. Die symbolieke r -stond zelfe op geest

\N ht in Psalm 24:2 en 3 heet:

ie klimt den berg des U«eraa op?

zal dien GodgewQdee top,

Voor 't oog van Sion» God, betreden f

De maa, die, rein van nart en hand,

i) niet aan ijdelheid verpandt

Ea geen bedrog pleegt in tgn eeden.
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Die tel, door 't Heeren gnntt geleid.

En Hfa én gerechtigheid

Ven itod, den Qod tgns beils ontvengen.

s Jekob, dit it 't vroom geslecht,

Det neer God rraagt, zgn wet betracht,

En toekt zgn aanschgn met verlengen.

Wie tel verkeeren, groote God,

In uwe t» i xalt Gg kronen

Met talk een onwaardeerbaar lot,

Det hg, bg 't beoglgkst gnnttgenot,

Uw heilig 8ion moog' bewonen f

Die in tgn wandel ticb oprecht

wart betoont Tan valsche streken;

n aandacht aan nw wetten hecht;

h op de deugd met gver legt,

En waarheid met tgn hart blijft spreken.

Die met tgn tong niet achterklapt;

Geen kwaad doet aan zgn metgezellen

;

in bet spoor Tan heter stapt;

Maar, zoo men iemands eer vertrept,

Dien smaad wil hooren noch vertellen.

ont oog Terworpenen Terecht,

Maar ben eerbiedigt, die God vreeten;

Die tich Toor roekloos zweren wa
Doch 't geen hg zweert getrouw betracht.

Al ton 't hem ook tot schede weten.

nooit zgn geld op woeker geeft;

d' onschuld en het recht genegen,

l dus oprecht en deugdteam toeft.

Zal nimmer wankien op tgn

indelyk als ge in Eeeehiél 18:6—9 least: .Wanneer nu iemand

rechtvaardig ia, en doet recht en gerechtigheid ; niet eet op de henen, en

zjjoe oogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israël*; noch de

iw zone naasten verontreinigt, noch tot de iljoanndisdii Trouw

nadert; en niemand Terdrukt, den erhnldoaoar tgn pand wedergeeft,

geenen roof rooft, den hongerige tgn brood geeft» en den naakte met

klciMiüuf bedekt; niet geeft ap waaker, aoah oeojnraaal aeeant, /un- bajes

van onrecht afkeert, waarachtig recht tuaschen den een en den anderen
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oefi ; ettingen wandelt, en mijne rechten onderh-

trouw, lijk te handelen; die rechtvaardige tal gewisseujk leven

de lleere Hans.*

Dan gaat het t /oó te renteen, eleofhiermee „de eeuwige

zaligheid" aan de zoodanigen werd toegekend. Dan toch zou de zaligheid

ht van onbcrispelgken wandel srjn en aisoo maten op verdienste.

delijk komt het dan ook in Ezechiël uit, dat er nog heel iet* anders

noodzj iv mb vervangen raa hei iteeneo bert dooi een rfeeeehen hart.

De prys die gesteld werd, was dan ook niet eeuwige zaligheid, maar lang

leren m h« t lan-i Kanaan. en in dat Kanain het goede ren het land

nieten: tarwe, most en olie. Zelfs is de wederopstanding in Israël alge-

beeld als een wéér ontwaken van de ontslapen Jod.n in Kanaan.

sterven maakte in dat verband daarom zoo weemoedig ;

omdat een Israëliet door te sterven uit Kanaan wegging, zijn tempc

Sion verloor, en in hal grei zijn <i«»«l ni«-t naar op Bta
voorstelling waaruit latere critiek zelfs at' sta-

ment nog geen geloof aan onsterfelijkheid bestond.

hit alles intusschen wordt volkomen begrijpelijk, zoodra men maar

tusschen twee dingen scherp onderscheidt, en wel eenerzrjds tusscnen de

sake der persoonlijke zaligheid voor ds uitverkorenen des Heeren, en

.iiüi. r/ij'U Bsjsjahssj ds lymfatische heerlijkheid en InnTighenl, ja, /.dfs

Levitische reinheid, waarmee de „rechtvaardigen" bekleed waren m hun

aardsche leven. Dan toch ontwaart men terstond, dat • tien

onder Israël geen anderen weg ter zaligheid hadden dan *

Aoai wertagehoMlu Innlaamlm t..t « briefen safig e$d geworden; maar

dat dssrnssst sprake is van een symbolieke betoekenis van land en i

van het burgerlijk leven en den eeredienst der „rechtvaardigen'*, en

dese symbolieke beduiden» geheel binnen de perken van dit leven

aioten bleef; en op zichzelf niets -euwige zaligheid uitstaat >

t alsof dese twee dooreenvloeien, komt alleen

daar vandaan, dat onder de symbolisch-rechtvaardigen zrj alleen bet \

symbool vertoonden, die dank zg hun persoonlijke toebrenging, de opr>

heid in hun uitwendige verschijning indroegen. Vandaar dat

oprechtheid steeds zoo bijzondere nadruk \\<.rdt gelegd.

.luist nu in dese symbolieke beteekenis van heel bet uitwendige 1<

m Israël lag saainverbonden, wat met de komst van Jezus uiteern.

In de kerk des Nieuwen Verbonds komt eerst alleen het geest*

wordt het uiterlijke verschoven naar Jeans' wederkomst, en is bet



HVLMM1 PB 0SBMB i>nvtu Of M ivuiiii i i iku» BUII OBB

middel* sDesa • !•• GkHMOM k'rati.- tM bel v.N.rtU-staaii «Lr /i« htl»ar«-

dingen rersekerl Maar al is het «lat da PartieoMere genade sarei <l«N.r

die .wedergeboorte der wereld, waarvan Jezus in Matth. 19:28 sprak.

1 bet zichtbare zal doorbreken, toch ia er ook een aanvankelijke

doorbreking van de krachten der Part <!•- in

dingen reeds hier. De Kerk concentreert zich wel geestelijk in Int insta*

tuut der k.-rken, maar is zelve een organisme, en het is als zoodanig dat

.-eJoovigen d talenten, hun geven, en hun betrekkingen en

vkx- lese wereld, reeds hier een eigen sfeer van leven vormen, die

•Ie krachten des Eoninkrgkj kan doen uitkomen. Hiermede is

•eld, wat we vroeger besprak* e genade de Gemeens

gratie steunt en ster toch grijpt plaats bij de ongeloovigen, en \

een hooger peil. Neen, wat we sier bedoelen is de

sfeer va /.oo wjjtl ils de organische levens*

•ging van de gemeente des I in het leven uitl n in

• orgsnischen kring van het organisme dat Esrl m ui«*t altijd —
want valsch spiritualisme verhinder! dit maar al te dikwijls — maar

de hoogtepunten der lust hoogde vorm van menscheUjk

leven openbaar, die een voorafschaduwing is van het ryk der heerlijk h« .1

ons land weet hiervan meé te spreken; want toen in de

eeuw I Is op deze erve zoo heerlijk BÜhionk, be-

stond die hooge glans d lattend desrin, dat

der kerk zoo ongerept gezond was (hieraan schortte zelfs veel), maar veel

me. I heel andere feit, dat de belijders des Hoeren te midden van

deze voUuunaat- ••en maatschappelijke levenssfeer vertoonden, die

én zedelijk én sociaal zoo leldiaam hoog stond.
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Da giiiiai gratta ia eaaa barkoe**.. . 819
• g iiaiiai gratta la oaae nptruillag

Baraep aa Liraaalm. 998

• gwdomtddtltn 994

I '•«erkiaf vaa de parUeaJiere feeede ap da gewet gratta. .. .841
De Kerk al. laatllaal, Oignliii 949

Da Yelkakerk 999

tetreüag eaa da bark ia de wereld . 984

aa «ad ap eaa berg . 17»
:^k. Da giaiiiai gratta ka de BeUkjataktag 1

-

eatea raa dea wtldee boom. . 898

VOL Bet aadebjk gaada ia daa eawedefgeberaao . 998

904

reaértaJ wil 91

1

XLII Bat la Oed die eaa betligt
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