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Een nieuw boek van Bettex! Is het nodig het met een aanbevelende voorrede bij het 
Nederlandsche publiek in te leiden? Mij dunkt van neen. Zijn tot nu toe verschenen 
werken hebben zich een plaats verworven in het hart van ieder, die ze gelezen heeft, en 
een "verlangen naar meer" er in opgewekt. Die lectuur is ook zo verkwikkend en fris, zo 
gezond en zo boeiend, en zo leerrijk, dat ik niet zou weten welken roman men er niet 
gaarne voor ter zijde zou leggen. Men behoeft ook niet te vrezen, dat een zeker Duits 
spreekwoord hier van toepassing zou zijn: "Des Guten zu viel" (kán men van het goede te 
veel krijgen?) want hoewel er éénheid is in het doel van de Schrijver, en die éénheid in al 
zijn geschriften uitkomt, is er van eentonigheid geen sprake. Er is afwisseling in zijn 
denkbeelden, er is verscheidenheid in de middelen, die hij gebruikt om tot zijn doel te 
geraken, en dit verleent aan ieder van zijn werken al het bekoorlijke van het nieuwe.


Dat een doel van professor Bettex is: God te verheerlijken, en de mensen hun behoefte 
aan de Heiland te leren inzien. Daartoe staan hem ten dienste diep, en toch helder 
denken, en grote gemakkelijkheid om wat hij denkt, duidelijk uit te drukken.


Het boek, waarvan de Hollandse vertaling thans aan onze landgenoten wordt 
aangeboden, behoort tot een der heerlijkste en edelste pennevruchten van de Schrijver. 
Het bevat drie afdelingen: "Onbekende werelden", "Twijfel" en "Openbaring". In de eerste 
afdeling wordt de lezer geboeid, als vastgehouden, door al het interessante op 
natuurkundig gebied, dat hem wordt meegedeeld. Het tweede gedeelte, "Twijfel", 
bespreekt niet slechts de twijfel der ongelovigen, maar ook dien, waardoor gelovige 
Christenen, kinderen Gods, worden aangevochten en gekweld. Die bladzijden zijn bij 
uitnemendheid stichtelijk, doen goed aan het hart, en kunnen onder Gods zegen tot grote 
hulp zijn in die bange strijd des twijfels. De derde afdeling: "Openbaring" wijst op zo vele 
en velerlei verschijnselen in de natuur en in de geschiedenis, waardoor ons God wordt 
geopenbaard als "een God der wijsheid, des rechts, des wetens, der schoonheid en des 
levens”, een God der gerechtigheid en der liefde. En dat alles wordt op des Schrijvers zo 
zeer eigen wijze bij uitstek verrassend en soms aangrijpend in het licht gesteld. 


Voor een boek van zo schone inhoud was een passend uiterlijk alleszins gewenst. 
Daarvoor is dan ook op uitnemende wijze door de uitgever gezorgd. Fraai papier en een 
heldere druk maken het lezen aangenaam, zonder enige vermoeienis voor de ogen; de 
band is even sierlijk als zinrijk en geeft door zijn allegorische voorstelling reeds veel te 
denken. Het gehele werk herinnert aan het woord van Salomo: "Gouden appelen in 
zilveren gebeelde schalen".


Moge het velen tot rijke zegen zijn.	 E. F.
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I. Onbekende Werelden 

"Wij zijn van gisteren en weten niets"  
                                                                                                                  JOB 8 : 9 

Terwijl ik eens op een warme zomerdag buiten zat en over vele raadsels van het leven 
nadacht, zag ik op de dwarslat van de schutting tegenover mij twee kleine insecten elkaar 
voorbijgaan; het ene, groen, dik en flegmatisch; het andere een wakker, zwart kevertje. 
Het eerste kijkt verbaasd op, beweegt zijn voelsprietjes - blijkbaar een apparaat voor 
draadloze telegrafie - heen en weer; maar het andere kijkt het eens aan, en gaat dan met 
veel drukte verder. Wat hebben die beiden gedacht? Waarom is het ene insect een 
ogenblik staan gebleven? Was het van verbazing, uit nieuwsgierigheid, of genegenheid? 
Heeft het aan het andere insect iets willen zeggen? En in welke taal dan? En het andere, 
zwarte, hardgepantserde wezen, heeft het er een seconde lang over nagedacht, of het 
zich op het hem tegemoet komende schepsel zou werpen, het zou worgen, om het dan 
op te eten en er zich aan te verzadigen? Maar het snelde voorbij. Welke overlegging, 
welke redenen, welke oogmerken, welke wensen of begeerten dreven het verder? Welk 
doel ijlde het tegemoet? Ontstond dus in deze kleine hersentjes een herkennen of 
onderscheiden, daarna een krachtig willen, een streven naar een doel?


Vervolgens zag ik een rode mier, die vreedzaam een zwarte mier voorbijging. Haar vriend, 
Sir John Lubbock, die gedurende vele jaren haar zeden en gewoonten heeft 
waargenomen, houdt haar voor de verstandigste van alle dieren, hond en olifant 
overtreffend en met haar duizendste van een gram hersenen, ons, mensen, het naast 
bijkomend. Hoe fijn zou dit nauwelijks zichtbare stofkorreltje wel georganiseerd zijn? Wat 
zou het zijn, indien zij, gelijk wij, er een een miljoen 300.000 maal méér van hadden? 
Immers komt het, zeggen Häckel en zijn medestanders, toch bloot op de hoeveelheid 
hersenen aan. Ook klopt in dit wezen een klein - hoe groot het is, heeft men nog niet 
kunnen vaststellen - deelnemend hart, want Sir John Lubbock heeft waargenomen, hoe 
mieren één van hen, die verminkt was en niet voort kon, vijf maanden lang voerden; en 
hoe een andere, bij de poging om een in het water gevallene te redden, zelf verdronk. Nu 
schijnt het, dat een rode en een zwarte mier niets tegen elkaar hebben. Eerst wanneer 
twee staten, een zwarte en een rode, al te dicht tot elkaar naderen - want ook voor de 
mieren is de wereld nog te klein - ontstaan tegen elkaar indruisende staatsbelangen, 
politieke kwesties, patriotisme, oorlog. Dan gisten en bruisen strijdlust en moed, 
doodsverachting en gloeiende rassenhaat in de harten, en bij honderden verscheuren zij 
elkaar in de moorddadige veldslag. Haat! Hoe ziet die er in zulk een microscopisch hart 
wel uit? Is hij ook daar een brandend, bijtend zuur; gaat hij ook daar met dorst naar wraak 
gepaard, en met een peinzen, hoe men de gehate leed kan doen en schade toebrengen? 
Of met een aanhoudend denken aan, en bewaren van de toorn in een hoekje van het hart, 
om na langen tijd te voorschijn te komen, zoals een hond nog na jaren woedend de man 
aanvalt, die hem eens een steen nawierp?


Evenals mosblaadjes of zandkorrels, als nietig door ons geacht, lopen, vliegen, kruipen en 
zwemmen talloze miljoenen, een ganse wereld van levende wezens om ons heen, die 
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voelen en willen, die vrezen, liefhebben en haten. Zij hebben een andere opvatting van de 
wereld dan wij; in hun brein spiegelt zij zich anders af dan in het onze. Ons hebben zij nog 
nooit gezien - immers strekt zich hun gezichtskring nauwelijks een paar centimeters ver 
uit - wellicht nu en dan de zolen onzer laarzen als neerstortende, alles verpletterende 
rotsblokken, of onze voeten als grote, weke vleesmassa’s. Maar wat zijn wij hun? Nog 
minder dan zij ons. Men zegt, dat er meer dan 200.000 soorten van insecten zijn. Van hun 
zo vele en verschillende levenswijzen, merken wij in onze koude luchtstreken slechts 
weinig. Maar in de tropische wouden van Afrika en Brazilië, in Indië en op de Antillen, 
waar in de gloeiende hitte uit zeldzame bloemen en bloesems bedwelmende geuren 
opstijgen, dáár huizen en verheugen zich in hun leven de grote Herkules-kever met zijn 
geweldige voorklauwen, de fraaie Goliath, de langarm met hand-lange voorpoten. Aan 
vermolmde boomstammen, overgroeid met lianen en orchideeën, glinsteren de 
"juwelenkever", de fraai lichtende lantaarndrager van Suriname. Daarbij groteske 
gestalten, het wandelende blad, de Godsaanbidster. Een ganse wereld, als men zich in 
haar beschouwing verdiept. Een wereld, wriemelend van afgrijselijke monsters; sommigen 
met fijn geciseleerde stalen pantsers, fraaier dan ooit door een ridder gedragen werd; hun 
doornige huid, als een woud van speren met schrikkelijke tanden gewapend, met lange 
voelhorens als hoge dennen; anderen, bezaaid met robijnen en diamanten, blinkend in de 
tropische zonnegloed met koninkli jke glans; velen als uit metaal gegoten 
oorlogswerktuigen uit blauw staal, of uit brons en goud; nog anderen, zachtgevederd, met 
gaasachtige en toch schier onverscheurbare vleugels, met ogen uit duizenden van 
granaatrode, of groenachtige weerschijngevende lenzen kunstig samengesteld. In hun 
doelmatige handelingen weten zij van geen dwaling, of twijfel; en zorgen op de beste 
wijze voor hun van hen gans onderscheidene nakomelingschap. 


Zij voorzien storm en koude, zomer en winter, herkennen op de eerste aanblik hun 
vijanden, ja ruiken ze van verre, en ook evenzo, en dan gerustgesteld, de wezens, die hen 
niet kunnen schaden. Welk een diepe intuïtie en fijne gewaarwording, die, zelfs al is zij 
wat nevelig, toch die der mensen, welke door duizenderlei dingen verward is, overtreft. 
Over de ganse aarde verbreid, huizen zij in boom en bos, onder mos en schors, in slijk en 
heet zand, in vijvers en in de lucht, moordzuchtig, schrikkelijk in hun blinde toorn, trots in 
hun kracht. Want de mier is sterker dan de leeuw, de meikever dan de olifant, de mug, die 
400 vleugelslagen per seconde (anderhalf miljoen in het uur) volbrengt, dan de adelaar. En 
welk een taai leven! Ook doorspiest blijven deze wezens nog stompzinnig dooreten, 
ontweid, bewegen zij nog uren lang hun voelhorens; in giftige vloeistoffen gedompeld, 
leven zij de volgenden dag nog weer op. Ook van een drievoudig leven als larve, pop en 
kever, onder de meest verscheidene voorwaarden, weten zij, kruipen traag en langzaam in 
slijk, om dan lang te sluimeren, en, tot nieuw leven ontwaakt, weer met prachtige vleugels 
in de zonneschijn om te gonzen. Wat rijke levenservaringen! en hoe verandert zich bij zo 
gans verschillend lichaam ook de ziel?


Hebben dan deze ons zo klein toeschijnende schepselen, die wij niet of nauwelijks 
opmerken, ook een ziel, een onzichtbaar levensbeginsel, een onstoffelijk iets, dat hun niet 
slechts levenskracht, maar ook karakter en individualiteit verleent? Van waar anders hun 
zo originele, individuele en karaktervolle vormen? Hoe onderscheiden echter moeten deze 
zielen zijn! Wat heeft die van de vlinder met die van de mol gemeen? Wat voor droom van 
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stof en geest dromen al die wezens? Door welk vermoeden van een boven hen staande 
wereld worden zij getroffen, welk verlangen naar boven, dat zich reeds in het groeien van 
kristal en plant uitspreekt? Welke rouw, welk leed van het schepsel drukt hen? "AI het 
geschapene zucht!" zei reeds de Romein. Van dit zuchten spreekt de apostel een groot en 
veelbetekenend woord: "Het ganse schepsel te zamen zucht, als in barensnood tot nu 
toe. Want het schepsel verwacht als met opgestoken hoofde, de openbaring der kinderen 
Gods." Ook hier blikken wij in ons onbekende rijken.


Waartoe deze insectenwereld? Is er door God iets doelloos geschapen? Waartoe 200.000 
soorten van onderscheidene zielen? En waartoe ook de soort? Er zijn dus 200.000 
"wereldbeschouwingen", hoe gering wij ze in onze onwetendheid en onze hoogmoed ook 
achten. Waarom niet 20.000 of 2000? Moest dit zo zijn? Zou de wereld slechter, de 
schepping minder volmaakt zijn, als zij er niet waren? Waartoe bestaan zij? En hebben 
deze miljoenen duizenden van jaren op aarde geleefd, en zijn zij vergaan, wat blijft er van 
hun bestaan voor de aionen der aionen (eeuwen)? Zij zijn ons een onbekende wereld. Is 
ons de plant, de boom, méér bekend? Ook hier duistere raadselen, grote mysteriën van 
het zijn en het worden. Wij wandelen onder die gewassen, gelijk voormaals Adam onder 
de boom des levens, welks vruchten hij niet mocht eten. (Genesis 3 : 22)


Een merkwaardig wezen is deze plant, edeler dan het dier, waarvan wij "dierlijk! 
beestachtig!" uitroepen; gelijk ook brood en wijn de hoogste symbolen zijn van de kerk 
van Christus. Gelijk God aan Adam opdroeg de hof van Eden te bebouwen, zo houdt zich 
ook nu nog verreweg het grootste deel der mensheid bezig met het kweken en verzorgen 
der planten. Een wondervol wezen is de plant. In duisternis geboren, strekt zij in de nacht 
des aardbodems haar tere, en toch sterke voeldraden uit, zoekt al tastend naar het 
voedsel, dat naar haar smaak is, want de ene bemint enige grond en stoffen, waarvan een 
andere ziek wordt en sterft. Deze stoffen neemt zij mee naar het licht, maakt uit deze 
dode elementen, levende, ook in haar omhulling en verpakking, schone, oorspronkelijke 
vruchten, en, dikwijls in één jaar duizenden van kiem- en levenskrachtige kinderen.


Een geheimnisvol laboratorium is dit schepsel Gods! dat jaarlijks vele duizend miljoenen 
centenaars voedsel voor de mensheid vervaardigt en miljoenen kilometers katoendraden, 
linnen- en hennepvezels voor haar spint. Dit wezen leeft van twee schone zaken, van het 
in zijn aangenaamheid, reinheid en kracht zo wonderbaar water, en van de nog schoner 
lichtstraal. In de macht van beiden neemt de plant aarde, humus, verweerd gesteente, en 
maakt er brood, olie, wijn, geurige vruchten, dodelijke vergiften, krachtige aromatische 
oliën uit, waarvan wij nog slechts het kleinste aantal kennen.


Wat groeit daar aan de weg? Onkruid, zegt gij verachtelijk. Ik geloof, dat het een wonder 
Gods is. Het bergt in zich de grote geheimenis: leven, de kracht van boven. Er zijn 
wonderen van vorm en schoonheid en doelmatigheid; inderdaad een kleine wereld van 
chemie en fysica, van hydraulica en mechanica in dit plantje. Konden wij eens daar 
binnen zien hoe zij zich zelf de voor haar bloedsomloop nodige trappen en spiraalvormig 
vaatwerk vervaardigt, zich puntjes en poriën maakt, en hoe daarin de sappen 
gedistilleerd, gemengd, chemisch verbonden, door zachte zonnewarmte gekookt worden! 
Reeds de architectonische bouw van de plant, van de boom, waarvan de grondvorm een 
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enkelvoudige getalsverhouding is, gelijk in de zonnebloem en de pijnappel gezien wordt, 
is een meesterstuk van sierlijkheid zowel als van doelmatigheid. Hoe smaakvol de 
onderscheidene bladvormen, en; onder de microscoop de steeldoorsnede van de 
adelaarsvaar of de clematis; hoe sierlijk de stercellen van de bies, die verbazende 
lichtheid met de grootste elasticiteit en spankracht verbindt, waardoor deze plant in het 
water zwemmen, en toch de stormwind trotseren kan. Hoe schoon onder het vergrootglas 
de geripte, of stekelige, gouden, blauwe, sneeuwwitte korrels van het stuifmeel! Voor 
infusiediertjes zouden het grote, geurende wereldlichamen zijn, asteroïden, die 
gevleugelde of gepantserde reuzen aan kracht en grootte henen wegvoeren in het 
wereldruim! Want insecten en planten, vlinders en bloemen, bijen en bloesems horen bij 
elkaar. Is er ten opzichte van vorm en kleur iets schoners te bedenken dan de rozenkever 
(cesonia) tien maal vergroot op een donkerrode roos?


Op de derde scheppingsdag gebood God, dat de plant haar zaad in zich hebbe. Ook iets 
onbegrijpelijks! Een zaadkorreltje bevat slechts een weinig meel en eiwit, en toch ligt 
daarin de wet der plant en de kracht van haar bestaan opgesloten. Zij moet rood bloeien 
en liever omkomen, dan zich naar rechts te keren, en na twee jaren moet zij sterven. Een 
andere mag slechts wit bloeien, moet zich naar links keren en lange jaren blijven leven: zo 
bijvoorbeeld de kleine erica, die eeuwen lang leeft, en de op het oog zo nietige, 
grauwgele korstmos op de rotsen, die zowel de koude der poolstreken, als de hitte der 
Sahara trotseert, zal dikwijls meer duizenden van jaren tellen dan de reusachtige 
mammoetsboom van Californië en heeft wereldrijken en volken overleefd. Dit, en daarbij 
nog de bouw, het uitwendig voorkomen, de symmetrie, de bloesem en de vrucht der 
toekomstige plant, haar levensgeschiedenis en haar schoonheid, ligt in het zaadje, dat 
weinigje meel, en is er onherroepelijk door de hand des Scheppers geschreven. Maar 
welk mens kan het er in lezen? Een taai leven heeft dit zaad! Een achterkleinzoon van 
Linnaeus vindt na 100 jaren in zijn herbarium gedroogde mossen, maar derzelver sporen 
leven nog altijd hun droomleven, en worden zij geplant, dan groeien er frisse mossen uit. 
Ook zaden, maanden lang in luchtledige buizen waren opgesloten - zij hadden dus even 
zo lang op de luchtledige maan kunnen zijn, zegt Dr. Bölsche - ontwaakten en ont-
kiemden weer.


Ook het groeien van de plant is een raadsel. Waarom groeit de stengel, de stam, 
opwaarts en streeft naar licht, terwijl de wortel naar beneden groeit en de duisternis zoekt 
- reeds hier de twee beginselen der schepping - en toch bestaan beide uit dezelfde 
cellen. De bekende proefnemingen met vliegrad en belichting stellen ons wel feiten vast, 
maar verklaren ze niet. Hoe weet de halm, dat hij na bepaalde tussenruimten tot 
vastigheid en samenhang weer een harde knoop om zich moet trekken, en de roos, dat zij 
thans, op deze of die plek, in plaats van groene bladeren uit hetzelfde sap kleurige, 
geurige bloembladen, meeldraden en stijlen moet vormen?


De plant, het kind der zon, gehoorzaamt ook levenslang haar moeder en koningin, keert 
zich tot haar, opent haar vrolijk bladen en bloemkelken, en sluit zich toe in de nacht, of 
ook dikwijls, als slechts een wolk haar het levengevende aangezicht bedekt. Chinezen 
hebben bloemenklokken, die van 2 uur na middernacht tot 8 uur in de avond de uren 
aanwijzen. In een groot, kringvormig bed vormen 18 bloemsoorten ieder een uurgetal, 
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waarop een van uit het midden zich bewegende wijzer heen wijst. Om 2 uur des morgens 
gaat de ochtendglorie open, om 12 uur de passiebloem, om 8 uur 's avonds maakt de 
salanum nigrum met sterkriekende bloem het besluit. Slechts 1 uur ontbreekt, daar wij 
geen bloem kennen, die om 1 uur namiddag bloeit. Hoe geheimnisvol is het, dat de ene 
bloem des morgens om zes uur opengaat, een andere pas om elf uur, of om zeven uur na 
de middag, en de koningin van de nacht slechts om één uur na middernacht! Waar liggen 
in de plant de organen, de zinnen, waarmee zij de zonshoogte, en ook in de nacht de 
stand der zon voelt, en hoe geschiedt die werking der zon op haar? Even onbegrijpelijk is 
het, hoe de boom het jaargetijde kent en weet, dat hij, na in de lente bladeren te hebben 
doen uitbotten, uit hetzelfde sap in de zomer bloesems en daaruit dan in de herfst 
vruchten moet maken. Dit spreekt toch zo maar niet vanzelf. Wat moeten wij denken, als 
wij zien, dat de krokus bij somber weer zijn bloemen toesluit, opdat het regenwater hem 
zijn stuifmeelkorrels niet zal bederven, of de boon en de eucalyptus bij grote zonnehitte 
hun bladeren loodrecht tegen de zonnestralen stellen, om niet al te veel te "zweten," of 
als aan de Congo een uit een rotsspleet groeiende ficus een volkomen rechtlijnige wortel 
van 12 meter lang uitschiet, om zich water te halen! (Commandant Lemaire). Nog een 
geheimnisvolle individuele uiting der planten is de aan elk harer bijzonder eigen geur, een 
voorbeeld en een bewijs dat ieder wezen zijn eigen atmosfeer heeft, waarin het leeft, en 
die er van uitgaat. Hoe vele miljoenen geurende elektronen worden door een roos of een 
anjelier in het wereldruim geslingerd? Of zijn het ethergolven? Hoe zijn zij onderscheiden? 
Hoe werken zij in op ons zintuig van de reuk, en daardoor op onze ziel. En ook na de 
dood stromen die geuren nog uit, en, met vetstoffen verbonden, zelfs vele jaren lang.


Talloze raadselen biedt ons de plant. Natuurlijk slechts de denker, want voor de 
"alledaagse" mens is alles "heel natuurlijk en eenvoudig!" en de ganse natuur een 
Neurenberger ark van Noach met houten mannetjes, vele diertjes en groene boompjes. 
Maar het grootste raadsel zijn de twee in haar zich openbarende beginselen van goed en 
kwaad, een erflating van de boom der kennis in het paradijs wellicht? In het bos groeien 
naast elkaar frambozen en zwart bilzenkruid. Door welke kracht en individualiteit haalt de 
één uit bosaarde zoete vrucht, en de andere een verdovend gif? Welke beginselen en 
krachten werken in een duivelszwam, waarvan een stukje, zo groot als een hazelnoot, der 
ziel onder hevig lijden de herinnering rooft en haar van de aarde wegvoert naar de 
eeuwigheid! De individualiteit is bij de plant al even ondoorgrondelijk als bij de mens. 
Voelt ook de plant, de bloem, als door een echo in de verte, het leed en de schuld, die de 
mens eenmaal in de wereld heeft gebracht? Ja, want dit stomme schepsel leeft, wordt 
geboren, hongert en dorst, ademt en slaapt, zoekt en streeft, wordt ziek, verwelkt, 
veroudert en sterft. Ook haar doorvaart de zucht van het "verwachten van het schepsel", 
Romeinen 8 : 19. "Vervloekt zij het aardrijk om uwentwil." Waarom? In welke verhouding 
staat de plant tot haar Schepper? Hoe ziet Hij haar? Maar wij geloven te weinig, dat God 
een volkomen, oneindige kennis heeft van het ganse leven van elk Zijner schepselen en 
zich verlustigt in Zijn werken. Voor Hem en Zijn engelen prijken en geuren jaarlijks in de 
ontoegankelijke, uitgestrekte moerassen van de Witte Nijl en de Bahr-el-Gazal miljoenen 
op miljoenen van heerlijke witte en rooskleurige lotusbloemen. Hem bloeien in de ijzige 
poolwoestenijen "bloembedden, als een veelkleurig tapijt uit vele soorten van bloemen 
geweven"; zo schoon, als zelfs de tropische zon ze nauwelijks voortbrengt. Hem wassen 
in de diepte der tropische zeeën grote prairies van sierlijke en prachtig gekleurde algen. 
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Hem leeft en ruist in de storm de reusachtig Himalaya-ceder in zijn pracht en kracht, bij 
afgronden en op rotsvlakten, die nooit door een mensenvoet werden betreden. Voor de 
tijd der verkwikking en verademing belooft Hij aan Zijn volk: "Ik zal in de woestijn de 
cederboom, de sittimboom en de mirteboom en de olieachtige boom zetten, Ik zal in de 
wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien, dat de 
hand van Jehovah zulks gedaan heeft, Jesaja 41 : 19, 20. Hoe heeft Hij deze aarde overal 
met de plant bekleed! In de eeuwige sneeuw groeit de Protococus nivalis, en in de 
verzengde steenwoestijnen van Namaqualand strekt de Welwitschia mirabilis, zonder 
stengel aan haar grote bloem, 10-12 voet lange, lederachtige bladeren uit! Waar het veel 
regent, zorgt de plant door vergroting der bladwaaiers voor behoorlijke verdamping; waar 
droogte heerst, doet zij magere, harde, weinig water van zich uitgevende bladeren 
uitbotten, of verandert ze in doornen, vermengt verdamping tegengaand natriumzout met 
haar sap, omgeeft zich met een waterdichte huid, en verzamelt in haar uitgebreid 
wortelwerk de watervoorraad. Zo moet op de regenloze hoogvlakte van Peru een cactus 
6000 maal minder water uitdampen dan bij ons een slingerplant van een gelijk gewicht.


Wat heeft God ons niet al met deze wereld der plant gezegd? Wél voedt en kleedt zij de 
mensheid, en de bloem vervrolijkt de armen en het kind, maar gelijk de schepping ons 
overal door God tot leerboek is gegeven, zo bestaat haar geestelijke gave daarin, dat zij 
ons de begrippen van wortel, en stam, en tak, van blad en schors, van bloesem en vrucht 
ontsluit. Zonder haar zouden wij die "vruchtbare" denkbeelden missen. Van de plant 
zouden wij veel kunnen leren. Hoe schoon, ook in geestelijke zin, is een oude boomreus, 
die zijn geweldige, gekronkelde armen naar de hemel uitstrekt! Vele eeuwen lang heeft hij 
zwijgend geduld en geleden, vele lange koude winternachten, vele hete zomerdagen met 
hun onweers doorstaan, geduldig droogte en stortregens van boven aangenomen, kalm 
en gelaten zijn plicht volbracht. Hij heeft in elke eeuw duizenden bladeren doen uitbotten, 
mens en dier schuilplaats en schaduw verleend, elk jaar duizenden vruchten, eikels of 
beukenoten aan zijn voet neergeworpen. Eens was hij jong, door het minste ademtochtje 
in de lucht heen en weer gewiegd; nu staat hij in storm en onweer groot en onwrikbaar 
daar, heft, als in stommen dank, smekende armen naar omhoog, en verbeidt waardig en 
zonder klacht de verdere jaren en het komend einde af. Een edel voorbeeld. In de Bijbel 
worden Godsmannen eiken van Basan en cederen van de Libanon genoemd. 


God bemint de plant. Eens heeft Hij zelf een hof in Eden geplant, en Hij had alle 
geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze. 
Eenmaal zal Hij op de nieuwe aarde deze bomen in een door ons nooit gedachte pracht 
doen groenen, en bloeien, en vrucht dragen; en dan zal Hij ons niet meer beletten om van 
de boom des levens te eten, Openbaring 22 : 2. En toch! hoeveel God ons ook met de 
plant geschonken heeft, blijven ons hier beneden de gewassen, waarmee Hij het aardrijk 
heeft bedekt, een verborgene onbekende wereld, en in het nieuwste prachtwerk over de 
planten met duizenden van waarnemingen en feiten herhaalt de geleerde nog steeds: "Wij 
verstaan de plant niet!"


Wat is daar in dat schaaltje? Een beetje water uit de vijver met wat slijm. Beschouw er 
een druppel van onder een sterk vergrootglas. Een reeds dikwijls beschreven en 
afgebeelde wereld! In het woud der fraaie spirogyren met hun smaragd chlophyllstrepen 
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wriemelt rusteloos het gewone, karakterloze volk der zich steeds van gedaante 
veranderende amoeben. Onder hen bevinden zich de voornamere, dromerige 
scheepjesalgen en bacteriën in kristallen fijngeripte omhulsels; doorzichtige raderdiertjes 
roeien op roof uit; wellicht zitten aan de alg raadselachtige Meibloemdiertjes, die 
zenuwachtig, en als door een elektrische slag getroffen, in elkaar krimpen op de thans 
spiraalvormig geworden stengel, die zich dan weer langzaam uitstrekt. Een fraai beeld.


Zijn dat planten? of dieren? of geen van beide? Maar huiveringwekkend komt bij de 
denker de vraag op: Wat is dit voor een wereld, wat is dit voor een leven? Welke geesten 
huizen daar? Organismen noemen wij zulke dingen. Maar velen van die wezens hebben 
geen organen. Een amoebe is slechts een uiterst klein stukje doorzichtig gelei. Wil zij 
voedsel tot zich nemen, dan heeft zij daartoe mond noch maag nodig. Aan het punt, waar 
zij de buit aanraakt, vormt zich een holte; het diertje, of de alg, wordt opgezogen, 
opgeslurpt en verdwijnt. De eenvoudigste - men mag wel zeggen de doelmatigste - 
manier van eten. Doch nog andere geheimenissen biedt ons deze kleinste, voor het blote 
oog onzichtbare, wereld. Die wezens bewegen zich niet slechts, zij willen ook, en kiezen 
zich onder velen een bepaalde buit, dien zij hardnekkig vervolgen. Zo beschrijft R. Francé 
hoe een collodictyon triciliatum dozijnen van zachte wezentjes, die hem voorbij 
scharrelen, steeds onopgemerkt laat. Komt echter een even grote en volkomen gelijk 
uitziende euglene aangezwommen, dan stort zich de collodictyon er terstond op; zij buigt 
naar rechts, hij ook; zij zwenkt naar links, hij ijlt haar na, volvoert de doelmatigste 
bewegingen om de alg (?) vast te houden en te kunnen verslinden. "Wat is dat", roept de 
natuuronderzoeker, "wat is dat, zo niet een bewust, doelmatig handelen!" Voor welke 
problemen staat men dan hier? Kan men zonder hersenen denken en willen, voelen 
zonder zenuwen, zien zonder ogen? Waartoe dan deze dingen? Waartoe bij de hogere  
wezens organen? Hoe, op wat wijze begeert, en zoekt, en geniet een stukje gelei? Een 
driewerf onbekende wereld van het kleinste leven, waarvan wij het bestaan duizenden van 
jaren niet kende, en zonder het microscoop niet eens zouden vermoeden!


En toch zijn er op onze planeet rijken, die voor het oog, voor microscoop en telescoop 
verborgen, nog moeilijker door ons te bereiken zijn. Er varen op de prachtige stoomboten, 
en "de Windhond van de oceaan" in het weelderig ingericht salon, Amerikaanse 
miljonairs, met diamanten getooide ladies en beroemde zangeressen; tussendeks 
emigranten met hun armoedige have, vol kommer of vol verwachting in het hart. Met 
hoop en vrees bevracht doorklieft het machtige schip de baren. Maar welke werelden, 
overrijk aan vormen, onmetelijk in aantal, verbergen zich daar beneden? Myriaden van 
vissen, kreeften, zeesterren en zee-egels in dichte ficuswouden! Welk een bestaan is dat 
der koralen en poliepen, waarbij het individu opgaat in de gemeenschap, de staat! Zulke 
vleesplanten doen uit haar fraaie kelk sierlijke bloesems bij honderdtallen uitbotten. Die 
bloesems vallen af, worden - nu vrij ronddrijvende - tot schoon gekleurde, grote medusen, 
en bevolken in ganse scharen de wateren. Uit haar ei glijdt een embryo, zet zich vast, en 
wordt weer poliep. Hoe kan een individueel levensbeginsel twee zo onderscheidene 
existenties doormaken, zonder verloren te gaan? Wat drijft ze daartoe aan? Wij spreken 
van een droomleven, welke dromen droomt hier de stof, en met welke krachten en met 
welke organen kan zij dromen? Vele duizenden meters onder die golven, daar beneden, 
dáár, waar de stormen der oppervlakte niet heen reiken, in de rijken der duisternis en der 
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stilte, groter dan gans Europa, leeft een wereld, die van de mens en zijn lotgevallen, zijn 
hopen en vrezen, en zijn beschaving, van het ontstaan en het verdwijnen zijner 
wereldrijken nooit iets geweten heeft, en nooit iets ervaren zal. 


In gindse duistere, ijskoude, met ontzaglijke waterdruk belaste diepten, luidde voor jaren 
de dogmatische uitspraak onzer wetenschap, is alle leven onmogelijk. Maar er heerst 
daar beneden een veelvoudig, bont leven. Negen uur lang valt het dieplood door het 
water, tot het onder de bewoners van die afgronden geraakt, en met een vernuftig 
ingericht toestel enige vangt en naar de oppervlakte brengt, waar wij ze vol verbazing 
aanstaren. Groteske, zwarte dieren, als schaduwen uit Hades, sommigen, schier niets dan 
een tandenknarsende muil met spitse tanden, anderen als levende pijlen, anderen een 
grote buikkogel met kleine muil, flikkeren heen en weer met kleurige ogen aan het einde 
van lange hoornen, vervolgen elkander, slingeren zich in elkaar, zonder enig geluid te 
geven, een geestelijk beeld van schepselen zonder zon, slechts blinkend en flikkerend in 
het licht, dat zij zelf uitstralen. Gelijk men dit in deze eeuwige koude nacht allicht zou 
denken, heerst hier geen eentonig, traag, nog nauwelijks dromerig leven. Het scherpe 
gebit, het nu eens domme, en dan weer kwaadaardig starende oog, de gehele 
huiveringwekkende gestalte spreekt van bewuste, grimmige, twistzieke boosheid, van een 
bestaan, dat loert, vreet, verplettert en verwoest. Heeft God eens in die van Zijn licht 
uitgeslotene afgronden aan de vorst der duisternis toegelaten om ook iets te scheppen, 
dromen der hel te verwezenlijken en aan deze stomme larven leven in te blazen? 
Openbaring 13 : 15; 9 : 3-11; 6 : 13. Slechts de allerweinigsten en kleinsten kennen wij. 
Welke monsters zouden daar beneden nog meer wonen, welke evenmin ooit naar de 
oppervlakte der oceanen komen, als onze olifanten, of nijlpaarden, of wij zelf naar de 
oppervlakte komen van de luchtzee, op welker bodem wij wonen. Verbergt zich daar de 
langwemelende en de kromme slang en de draak in de zee? Jesaja 27 : 1, die door het 
harde, grote, sterke zwaard Gods in het gericht gedood zal worden? Zie ook Amos 8 : 3. 
Onbekend is ons, sedert wanneer en waartoe deze wezens geschapen zijn, onbekend hun 
aantal en levensduur, de wetten van hun bestaan en het doel van hun doen en laten. 
Zoveel slechts is zeker: daar beneden leeft een wereld, die er niet is voor ons, en voor 
welke wij niet zijn. Nog dieper ligt het grote binnenste der aarde. Deze aarde, eens een 
verblindende, thans een overkorste zon, wier dunne, koude, zwarte korst wij, gelijk de 
mieren, bewonen, schijnt inwendig nog een vuurwereld te zijn met een inhoud van meer 
dan 1000 miljarden zegge: duizend maal duizend miljoen kubieke kilometer. (Flammarion).


Natuurkundigen berekenen naar de toeneming der warmte in de diepte, dat in het 
middelpunt een hitte heerst van over de 100.000 ºC bij een druk van miljoenen van 
atmosferen. Oceanen van gloeiende lava, en hoger op, zeeën van kokend water, grote 
holten, bij welker instorting de aarde beeft, hete ravijnen, waarin zich paleizen van 
gekristalliseerde metaal- en andere dampen formeren! Daar beneden heerst en gist en 
siddert een wereld, die nooit te doorvorsen is. En duisternis bedekt de afgrond.


Volgens een nieuwere zienswijze zou het binnenste der aarde koud zijn, en vulkanen en 
aardbevingen slechts lokale verschijnselen, door insijpeling van zeewater veroorzaakt. 
Maar dan zouden reeds voor lang, evenals op de maan, de gezamenlijke zeeën 
ingesijpeld en geabsorbeerd zijn. Deze mening wordt ook weersproken door de gestadige 
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toeneming der warmte naar de diepte heen, het gelijkmatige voorkomen van hete 
bronnen, het onderlinge verband tussen zeer ver van elkaar verwijderde vulkanen, en de 
gestadige, langzame opheffing van ganse landstreken, zoals Zuid-Amerika en 
Scandinavië, evenals de analogie met de ongetwijfeld hete Jupiter. Ook zijn, gelijk de 
bekende geograaf E. Reclus opmerkt, niet alle vulkanen in de nabijheid der zee; 
sommigen zijn er, zoals in Mandsjoerije en in het binnenste van Afrika, 1200 kilometer van 
verwijderd. Evenzo komen ook in het binnenland der continenten aardbevingen voor, 
zoals in Wallis, dikwerf in de Hongaarse vlakte, en in de vorige eeuw in de Himalaya. In 
elk geval bewijst ook deze zienswijze weer dat wij van het binnenste der aarde niets met 
zekerheid weten.


Dalen wij af van de laatste en eenvoudigste organismen in het ontzaglijke rijk der atomen, 
dan staan wij nog radelozer en onwetender voor het leven van de stof. Dat een kever, een 
rups, wilde, zocht, voelde, dat scheen ons nog "natuurlijk", gelijk wij zeggen van 
natuurlijke verschijnselen, die wij wel niet begrijpen, maar gewoon zijn dagelijks te zien. 
Maar chemische, onderlinge aantrekkingskracht, reactie, verbinding?! Een atoom, dus 
iets stoffelijks van bepaalde grootte, en toch ondeelbaar! Een volstrekte en laatste 
eenheid, en toch door verschillende eigenschappen van een ander, dat evenzo is, 
onderscheiden! In hoe ver, hoe, waarom is een atoom goud niet een atoom ijzer? Dus 
reeds hier, in deze aanvang en diepte der schepping de persoonlijkheid! En deze 
ondeelbare, onveranderlijke wezens moeten zich "verbinden"? Hoe? En zij zoeken elkaar 
en ontwijken elkaar, werpen zich gretig op zekere atomen en laten andere onverschillig 
staan; verbreken met woede hun banden, waarbij zij alles rondom zich met geweldige 
ontploffingen verwoesten! Zonder zich in het minst of geringst te veranderen, zullen zij, 
door een blote nadering gans onderscheidene lichamen formeren, nu eens schrikkelijke 
giften, dan weer gans indifferente stoffen. Hier eindigt alle begrijpen, en alle pogingen tot 
verklaring worden tot blote, expres gefabriceerde woorden. Zeggen wij het eerlijk: deze 
dingen zijn onverklaarbaar. In deze wereld heerst de strengste orde en tucht; geen 
individu mag zijn plaats ook maar voor het miljoenste deel van een millimeter verlaten. 
Wel is het aan het kalkspaat vergund om in tweehonderd verschillende vormen te 
kristalliseren; maar nooit zoals goud in een van de regelmatige systemen. In de sierlijkste 
vormen der sneeuwsterren en ijsbloemen mag het water overgaan, (wat bepaalt de keuze 
van één vorm boven een anderen?) maar onverbiddelijk worden zij allen beheerst door het 
getal zes. Welke verborgene wetten, krachten, vormen, zijn er in het glas water, dat wij 
drinken! Beschouwt men onder het microscoop het kristalliseren, bijvoorbeeld van aluin, 
dan ziet men, hoe plotseling van een centraal-atoom of molecuul de kracht en het 
commandowoord uitgaan, en gelijk regimenten en ganse armeekorpsen op een 
uitgestrekte vlakte, treden biljoenen van atomen in rang en gelid en vormen met 
wiskundige juistheid een in rechte linie opgesteld heir (leger). Van enkele centra echter 
gaat een nog machtiger kracht uit, die alle atomen in de nabijheid tot elkaar trekt, en tot 
een geweldig fraai geslepen rotsblok opbouwt. Van rondom ontstaat leegte en men 
gelooft soldaten te zien, die op eerbiedige afstand de veldheer omgeven.


Maar wat spreken wij nog van atomen? Zij zijn het laatste woord niet meer van de 
chemie. Als laatst legaat van de negentiende eeuw hebben wij immers het radium, 
revolutionaire theorie van de elektronen.
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Een waterdruppel bestaat uit miljarden van atomen. Hangt die druppel als een parel van 
dauw aan een grashalm, dan hebben er verwonderlijke voorvallen in plaats van formering, 
adhesie, spiegeling en gewicht, van licht en warmte; en, volgens Gaudin, verdampen in 
iedere seconde, lossen zich dus van hem op, vele duizend miljoenen atomen, dus een 
heelal, dat zich in zijn bestanddelen in de ruimte oplost, en dat voor een alles doorziende 
en doorgrondende God wellicht nog kolossaler is dan voor ons ons zonnestelsel. Maar 
wat is voor Hem groot? Het atoom is voor Hem even wonderbaar, even goddelijk als de 
zon, het zandkorreltje als het rotsgebergte, de waterdruppels als de oceaan; slechts voor 
ons, die in het relatieve leven, is er groot en klein, een perspectief der nabijheid en der 
verte. En met al hun apparaten en machines kunnen de mensen toch van die 
waterdruppel - of hij als damp bestaat, of als ijs - geen atoom zuurstof of waterstof 
vernietigen. Hij overleeft hen; als God hem niet vernietigt, is hij eeuwig. Wie telt de 
waterdruppels in de oceanen, door welke machtige stromen heentrekken, zoals de 
golfstroom, wier warmte volstaat om een Mississippi van gesmolten staal in vloeibare 
toestand te houden? Een rusteloos leven drijft deze ontzaglijke watermassa’s. "Als 
slechts op een vijfde van de Atlantische oceaan", zegt Maury, "dikwijls in een paar uur 
een duim hoog regen valt, dan geeft dit 300.000 miljoen ton (!) zoetwater, dat over het 
zoute water afvliet en het grote hart van de oceaan geweldig doet kloppen. Trekt echter 
een wolk over de zon, dan krimpen miljoenen ton zeewater ineen, worden zwaarder, en 
zinken, om voor lichtere plaats te maken." Met recht zegt ook diezelfde kenner van de 
zee: "ieder schelpdier verandert, terwijl het aan het zeewater kalkgehalte onttrekt, het 
evenwicht van de oceaan, en maakt er beweging in." In de huishouding Gods is het 
kleinste ontzaglijk groot. Alle begrip te bovengaand is de levenspolsslag in Zijn wereld! Zo 
kan bij het binnenstromen in het meer van Genéve de kleine Rhône bij aanhoudend 
regenweer daaraan 6.120.000 kubieke meter water in het uur toevoeren! Zoek op een 
aardglobe het meer van Constanz. Gij zult het nauwelijks als een stipje vinden kunnen. En 
toch kent men de berekening, volgens welke de gehele mensheid, 1600 miljoen, naast 
elkaar gesteld, er gemakkelijk plaats op zouden vinden. En als zij in dit meer verzonken, 
dan zou de waterspiegel zich niet meer dan 30 centimeter verheffen, bijgevolg hetzelfde 
als hetgeen door zware regens menigmaal in 24 uur wordt bewerkt. Machtig werkt dit 
kleine waterbekken als warmteregulateur. Zo heeft het (volgens de onderzoekingen van 
professor Forel) in de herfst en winter van 1890 18 miljoenen maal miljoenen warmte 
eenheden (calorieën) aan de lucht afgegeven, een warmte hoeveelheid, welke met de 
verbranding van 23.000 miljoen kilo steenkolen overeenkomt, de bevrachting dus van een 
spoortrein (à 10 ton per wagon) welker locomotief reeds aan de Noordpool stond, als de 
laatste wagen nog aan de Kaap de Goede Hoop was!


Onmetelijke stromen van kracht, warmte, licht en elektriciteit doorvloeien door een enkel 
Noorderlicht, onhoorbaar, en door ons onbemerkt en onvermoed, de aarde. En ook 
evenzo haar zuster-aarden, die met ons dezelfde zon omkringen. Uit verre verte 
beschouwen wij de schone Venus met haar reusachtige bergen, de rode Mars met zijn 
raadselachtige, nu eens duidelijk zichtbare, dan weer verblekende 3000 kilometer brede 
parallelkanalen, de koninklijke Jupiter met zijn gevolg van vier grote en drie kleine manen, 
gehuld in zijn dichte wolkengordel, door welke zijn vulkaan-uitbarstingen en lavazeeën 
roodachtig heen flikkeren; een uitdovende, in hete dampen gehulde zon; Saturnus, 
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tweemaal lichter dan water, van vele manen en brede ringen omgeven; en nog andere. 
Wellicht strekt zich nog ver het gebied der zon uit, waarin ons onbekende, koude 
planeten, langzaam in schemerende verte van de zon in vele eeuwen haar banen om de 
koningin eens zullen voleinden. Zijn deze werelden bewoond? Of zijn zij het geweest? of 
zullen zij het eens zijn? En door wie? Welke organismen en levensvormen heeft de God 
des levens, die op aarde, berg en zee, de lucht en de waterdruppels met levenskiemen 
heeft gevuld, op deze grote wereldbollen geschapen? Leven daar ginds gans andere 
wezens, - hogere of lagere dan wij zijn - een ander leven dan het aardse? Met welke 
vreugde? In welk lijden? Of zouden wij ons, indien wij ze konden zien, over hun gelijkheid 
aan, en hun verwantschap met ons, verbazen? Ach! er is geen brug, geen weg, naar deze 
onbekende werelden, en voor onze weetgierigheid en ons smachtend, reikhalzend 
verlangen blijven zij gesloten en onbereikbaar. Zullen wij ze eens daar ginds met andere 
ogen meer van nabij en beter bezien?


Maar al deze aarden, om de zon vergaderd, zijn toch nauwelijks een stipje in het 
wereldruim, van uit de miljoenen van reusachtige vuurkringen gezien, in vlammenzeeën 
gehuld, waarin onze kleine planeet als een korreltje buskruit zou ontploffen. Met 
schrikwekkende vlucht, door onweerstaanbare macht gedreven, vliegen zij door de hun 
aangewezene, veel duizendjarige banen, en wisselen hun stralende kleuren, en dansen 
paarsgewijze met sferengezang hemelse reien, en ademen, en nemen af, en weer toe aan 
licht en leven. Wij zien robijnrode zonnen en smaragdgroene, of, zoals in het 
driegesternte, of Andromeda één groene, en één blauwe om een oranjekleurige 
centraalzon haar banen doorlopen. Gods hemelse edelgesteenten! Wie waagt het te 
beweren dat deze machtige zonnen voor geen ander doel geschapen zijn, dan om zich in 
alle eeuwigheid om te om te wentelen? En aan gene zijde van deze daarheen snellende 
scheppingen zien wij in de telescoop in onmetelijke verte altijd weer andere zonnen, 
andere sterrenhopen en andere wereldallen. Sommigen als een vuurrad in spiraalvorm, 
alsof de schrikkelijkste ontploffingskrachten deze zonnen van uit een dwarrelend 
middelpunt in het wereldruim hadden geslingerd; anderen, waar tienduizenden van zulke 
zonnen zich, gelijk een ronddraaiende maalstroom, naar het centrum heenstorten. 
Duizend miljoenen van mijlen is ieder dezer zonnen en lichtstofjes, die ons toeschijnen 
elkaar schier aan te raken, van de andere verwijderd. Honderden miljoenen jaren zijn wel 
nodig geweest om aan dit verre wereldal zijn tegenwoordige gestalte te geven. Waarom 
zou God niet reeds toen met scheppen zijn aangevangen? Door hoe vele eeuwen zal het 
zich nog blijven omwentelen? Of zijn lang van te voren hemel en aarde voorbijgegaan, en 
zullen aan de nieuwe hemelen andere en schonere zonnen schitteren? Weet gij de 
ordinantiën des hemels, of kunt gij de heerschappij deszelven op de aarde bestellen?" 
"Kunt gij," vraagt Jehovah aan Job, "Mazzarôth voortbrengen, en de wagen met zijn 
kinderen leiden?" Wij weten thans, dat de helder blinkende sterren van de Grote Beer, 
deze geweldige zonnen, hoewel op onmetelijke afstand van elkaar verwijderd, toch, 
evenals schepen, die op zee gelijken koers houden, te zamen in gelijke richting door de 
oceaan der ruimte zeilen. Zullen deze werelden eens op haar reis aan de grenzen der 
schepping aankomen? En wat is er daarginds, waar geen wereldlichamen en geen stof 
meer is? Onbegrijpelijk sterk zijn de banden, die haar en ook de zonnen van Orion, Job 38 
: 31, te zamen houden; immers wordt reeds de kleine aarde door de zon met een kracht 
vastgehouden, gelijk aan die van een kabel van staaldraad van gelijke middellijn als de 
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aarde zelf. Het wereldruim is vol van Uw kracht! Want, "Uw is de kracht tot in eeuwigheid, 
El Gibbor, sterke God!" 


Wat weten al die zonnen van ons? Wat weten wij van haar? Onbekende werelden! "Wat is 
de mens, dat Gij zijner gedenkt?" Ook hier blijft ons weten slechts een uitwendig weten: 
een wetenschap der schalen en der omhulsels. Het ware zonder gehalte van het goede is 
waardeloos, en derhalve is weten nog geen wijsheid. Al zouden wij ook doorgronden 
welke nieuwe natuurwet zich in de zich regelmatig vullende en weer ontledigende 
parallelkanalen van Mars uitspreekt, van waar de zonnen haar vlucht, haar licht en haar 
kleur hebben, waarom reusachtige nevellichten aan de hemel aan licht af- en toenemen; 
kortom, hoe, waarom, waarvan dit heelal leeft, dan zouden wij toch, gelijk Socrates reeds 
klaagde, nog in het minste niet weten, waarom het voor ieder dezer talloze werelden goed 
is, dat zij zo is, en waarom het goede der enkelen ook het goede is voor het geheel. 
Waarom is het volstrekt goede, wijze, doelmatige en noodzakelijke dit ook voor ons; 
welke goddelijke waarde heeft het voor het heelal, dus ook voor de aarde, en voor iedere 
afzonderlijke mens, dat om bewoonde planeten duizenden jaren lang onbewoonde manen 
draaien, en uit ons onbekende verten komende kometen haar banen doorkruisen; of dat 
de poolster uit twee om elkaar draaiende zonnen bestaat, en de zon Mira Ceti in grote 
ademtochten nu eens onzichtbaar wordt, en dan weer vijfduizend maal sterkere 
lichtstromen uitgiet? Wij weten het niet; en gelijk onze materiële kennis der schepping, 
zoals van onze eigen aarde, letterlijk slechts een oppervlakkige kennis is, zo dringt ook 
geestelijke kennis nooit door tot de kern en het middelpunt, tot de betekenis en 
wezenlijke waarde van een wezen of een zaak, weshalve een hedendaags geleerde 
moedeloos vraagt: Waartoe houden wij ons eigenlijk met natuuronderzoek bezig?


Wij zien hoe alles in eeuwige beweging, in wording is; hoe alles zich op aarde met iedere 
seconde rusteloos verandert, en in verdampten of bevroren waterdroppel geen atoom 
onbeweeglijk en onbewogen blijft, hoe ook niet één van de miljoenen werelden aan het 
hemelgewelf ook maar een enkele seconde stil blijft staan, en wij spreken van een 
evolutie der wereld. Is er echter geen vast punt, geen onbewogen centrum der zichtbare 
schepping, waarnaar, en van waar uit al deze relatieve bewegingen beoordeeld en 
gemeten kunnen worden? Heeft dit heelal geen middelpunt, waarom heen alles zich 
wentelt? Wij weten het niet, en derhalve ontbreekt ook aan ons denken het vaste 
uitgangspunt, van waar het de wereld zou kunnen meten.


En toch alom dezelfde grote grondlijnen. Een gekristalliseerde druppel toont ons fraai 
vertakte mossen, een ander rotsgebergten, hoogvlakten en ravijnen. De ijsbloem schildert 
palmen; de sneeuwbergen der Alpen zijn reusachtige kristallen; in een glas water zijn eb 
en vloed; de lichtende nevel aan de hemel, quadriljoenen maal groter dan de aarde, zijn 
nevelstroken in het wereldruim; de zonnen rond, gesmolten druppels van dezelfde stoffen 
en metalen, die wij op aarde kennen. Overal hetzelfde getal, dezelfde krachten, dezelfde 
wetten, hetzelfde licht en dezelfde warmte, dezelfde fysiek en dezelfde chemie, en ook 
één en dezelfde stof; waarlijk, een enige God heeft het wereldal uitgedacht. 


Maar overal vergankelijkheid, dus schuld! Wat is daar boven misdaan, dat ook zonnen op 
elkaar stoten, miljoenen mijlen in de omtrek met vlammen vullen, en dan uitdoven en haar 
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as in het wereldruim laten verwaaien; of dat andere langzamerhand licht en levenswarmte 
verliezen, verstijven, en als reusachtige zwarte, thans onzichtbaar geworden bollen in het 
wereldruim omdwalen? Welke gevallen engelen drijven de dwaalsterren als met 
vuurroeden midden door het zonnestelsel, en waarom vergruizelen zij zich allengs tot stof 
van het heelal? Wat is de schuld, die ook sterrenhopen veroordeelt om eenmaal te zullen 
vergaan? AI het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden 
gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok." Jesaja 34 : 4. 
Vergaat, verwelkt en verrot het zondeloze en heilige, en de hemel der hemelen, waarin 
God woont en troont? Neen, en God had niet "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" 
behoeven te scheppen, indien niet ook deze hemelwerelden de over hen gestelde vorsten 
des lichts, gevallen waren. Toch is er troost gelegen in het grote, majestueuze woord, dat 
God "door Christus alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen, die op de 
aarde, hetzij de dingen, die in de hemelen zijn." Christus is het, door wie en tot wie alle 
dingen geschapen zijn, "hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden." 
Kolossenzen 1 : 20, 16. Hij is heengegaan, om ook op deze door Hem geschapen 
lichtwerelden - "door wie God ook de werelden gemaakt heeft" - het rijk in bezit te 
nemen.


Zo leven wij in het onbekende en onbegrepene. Heeft professor Dubois-Reymond eens 
voor een vergadering van natuuronderzoekers de stelling uitgesproken, dat er zeven 
wereldraadselen zijn, die op aarde wel altijd met alle navorsing de spot zullen drijven, wij 
denken, dat er wel meer dan zeventig maal zevenmalen van die raadselen zijn. Wij 
zwemmen in het wonder, en in ons is een wonder. Het tarwegraan verrot, sterft, en staat 
weer op van de doden. Uit geel slijm in gesloten omhulsel ontstaat door warmte een 
levend, voelend, willend dier met harde snavel, klauwen en gekleurde veren! De rups 
wikkelt zich in, legt in de doodkist haar tot op dit ogenblik geleefd leven af; zij, die nog 
nooit heeft gevlogen, beschildert zich daarbinnen grote vleugels, maakt zich in het 
onbedrieglijke voorgevoel der toekomst, in plaats van tanden een slurf voor de nog nooit 
geproefde bloemenhonig, daarbij nog zachte voelsprieten, komt dan uit haar omhulsels te 
voorschijn en zoekt met een nieuw zieleleven bloemen en zonneschijn op. De kleine, vast 
aangegroeide, landenvormende poliep wordt een schone vrij rondzwemmende meduse, 
die de zeeën vult "als sagosoep" zegt Scornsby, en de meduse weer poliep, twee in één 
stof afwisselende individuen en zielen. Dieper in de stof, in het nooit aanschouwde 
laboratorium der schepping, zoeken en verbinden zich onophoudelijk volgens 
geheimnisvolle wetten de atomen, veranderen zich steeds door allerlei combinaties in 
nieuwe wezens en blijven zelf onveranderlijk; en in de waterdruppel, in de oceanen 
dwarrelen naar mathematische wetten deze atomen, en ook in het wereldruim om elkaar 
de parallelzonnen, en immer weer vergaan en ontstaan de werelden. Radeloos staat het 
menselijk verstand voor de vraag, of deże schepping eindig of oneindig is, want beide 
accepties zijn even verwarrend; en verbaasd, verbijsterd, de wonderen en het uitvorsen 
moede, geeft de menselijke geest het op om het onverklaarbare te verklaren en het 
onbegrijpelijke te begrijpen.


Ook door praktisch onoverklimbare muren en omheiningen is ons onderzoekingsgebied 
omsloten. Door middel van microscoop en telescoop dachten wij ons een onbegrensde 
kennis van het kleinste en het grootste te verwerven. Maar wij vergisten ons. Wél hebben 
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zij ons veel schoons en nieuws te aanschouwen gegeven, maar ook deze kunstmatige 
ogen zijn aan de grenzen van hun diensten gekomen. Zo zal de microscoop reeds wegens 
de onmogelijk dichtere nadering aan het object ons de inwendige bouw der bacillen en 
nog minder der moleculen, waaruit zij zelf opgebouwd zijn, niet kunnen blootleggen. Zo 
zullen nog grotere telescopen, reeds wegens de atmosferische, het beeld uitwissende 
golvingen, ons nauwelijks iets meer te zien geven dan de tegenwoordige, en de 
sterrenkundigen zijn eenstemmig van gevoelen, dat middelbare vergrotingen bruikbaarder 
zijn, ja soms meer te zien geven, dan de sterkste.


Onbekend zal ons steeds de ganse wereld van het ontstaan blijven; het worden en 
groeien van de plant uit het zaad, van de vogel uit het ei. Wel roept de door Gods Geest 
bezielde zanger uit: "Ik loof U, omdat ik wonderbaarlijk gemaakt ben. Mijn gebeente was 
voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel 
gewrocht ben in de nederste delen der aarde", Psalm 139 : 14, 15. Onbekend ook de 
wereld van het bestaan, en de dagelijkse, wonderlijke omzetting binnen in ons van de 
voeding, van de dode stof, van de lijken, die wij eten, in levende organen, in hersenen, 
waarmee onze ziel denkt, in ogen, waarmee zij de wereld beziet, in zenuwen, in het hart, 
waarmee zij smart voelt en blijdschap; onbekend de onophoudelijke wisselwerkingen 
tussen ziel en lichaam, en tussen het lichaam en de stof en de krachten, die het omgeven, 
in één woord: de wet onzes levens.


En onbekend ook de wereld van het vergaan. Onophoudelijk vervalt en vergaat alles om 
ons heen. De bloem verwelkt, de boom valt, het mugje en het wormpje sterven, evenals 
ook de mens, de heer der schepping. Hoe sterft men, en waarom? Waarom houden 
verschijnselen plotseling op, die jaren lang geregeld zijn voortgegaan, en worden wezens 
uitgeblust, als een lamp? "Ik weet waarlijk niet, waarom wij sterven", riep na lang zinnen 
en nadenken de natuurkundige Zwammerdam. Dat weet niemand. Maar de Bijbel zegt: 
"De dood is de bezoldiging der zonde".


________


Gelijk de wereld des stofs ons een raadsel is, is ook de wereld des geestes en van zijn 
wezen dit niet minder. Kennen wij misschien onze medemensen, deze alom bekende 
schepselen, van welke de wereld vervuld is, die wij bij elke schrede ontmoeten, met wie 
wij onophoudelijk, willens of onwillens, moeten omgaan, en zij met ons? Neen, wij kennen 
hen niet. Ieder, die u kalm of haastig voorbijgaat, u vriendelijk groet, of hoogmoedig en 
onverschillig aanblikt, is een onbekende, voor u gesloten wereld. Hij is een andere kring 
met een ander middelpunt, vanwaar hij de wereld anders aanziet, anders opvat en ze zich 
anders opbouwt dan gij. Deze, zijn wereld is niet uw wereld; de gronden voor zijn liefde, 
zijn hopen en peinzen is anders. Indien gij heden nacht uit deze wereld zoudt verdwijnen, 
en in een andere eeuwig zalig of eeuwig verdoemd zoudt zijn, het zou in zijn kring geen 
stoornis teweegbrengen. Hij is een ik-heid, een geheimenisvol, huiveringwekkend, 
ondoorgrondelijk iets, een magische sfeer, waarin alleen de Schepper zien kan, en gij ziet 
slechts het wandelend omhulsel, het masker, door welks holle ogen nu en dan een ander 
leven dan het uwe flikkert. En al zou ook zulk een medemens u met gloeiende woorden, 
met tranen en glimlachen zijn ziel blootleggen, en u smeken zijn heiligdom binnen te 
treden en het altaar te beschouwen, zou hij toch weldra ontmoedigd verstommen: de 
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diamanten grendel schuift hij niet weg: het aardse woord ontsluit de deur der ziel niet, gij 
kunt tot hem niet inkomen, en hij niet tot u. Als elkaar onbekende werelden gaan wij 
elkaar voorbij, volgen wij ieder ons eigen spoor, ons eigen doelwit tegemoet.


Kenden wij tenminste dit spoor, en dat doel, en ons zelf! Wel is een ieder van ons het 
middelpunt van zijn wereld, en zichzelf de maatstaf en de spiegel der schepping. Maar 
kennen wij dien maatstaf en zijn grootte? Wist toch mijn in de wereld binnengevallen ziel, 
waarom zij deze wereld zo liefheeft en zo veracht, waarom zij haar zo gretig en rusteloos 
zou willen aangrijpen, en bezitten, en genieten, terwijl zij toch weet, dat zij haar eens, 
weldra, wellicht nog heden, zal ontvlieden! Wist zij, waarom zij, die zichzelf toch boven 
alles liefheeft, het niet kan dragen, gelijk Pascal zegt, met zichzelf alleen te zijn; waarom 
zij, die steeds naar rust verlangt, het leven van zich af zou willen werpen, als zij niets 
meer had te wensen, over niets meer had te klagen, voor niets meer behoefde te zorgen. 
Waarom hoopt zij, die de doorleefde jaren van leed en zorg niet graag nog eens zou willen 
doormaken, nog vele jaren van leed en zorg op aarde te zullen hebben, en wenst zij die 
voor haar geliefden. Waarom bruist in mij de rusteloze strijd tussen de tegenstrijdige 
gewaarwordingen van het goede en het slechte; waarom is al mijn streven door ijdelheid 
en zelfzucht doortrokken; waarom is al mijn doen zo nietig, mijn wijsheid zo kinderachtig? 
Waarom ben ik zo ongelukkig en smacht ik zo zeer naar geluk? Wat ben ik, en wat is 
hetgeen ik smart en vreugde noem? Ach! der vragen komt geen einde. "En een zot wacht 
op antwoord." Mijn ziel, de bron mijns levens, de bronwel van mijn vreugde, en helaas! 
ook van mijn smart en mijn schuld, blijft mij "de grote onbekende."


Arm voelt zich deze pelgrim op aarde ook bij alle weelde van goud- en diamantenpracht; 
arm bij al haar studie, en zij vraagt: En al zijn nu al deze geleerde "beschouwingen" waar, 
wat dan? Arm bij haar kunst, en zegt: Waartoe mij deze Hecuba? (Griekse mythologie: 
koningin van Troje) En immer is daar de honger, en de ongeleste dorst en de leegte van 
het bestaan. Een vreemdelinge voelt zij zich in deze schepping, waarin zij slechts een 
gehuurde woning heeft en altijd in de onzekerheid leeft wanneer haar de huur er van 
opgezegd zal worden. Zij zou zich deze wereld willen toe-eigenen, en weet niet hoe - hoe 
zal ik een boom "bezitten"? - zij zou haar willen doorgronden, en kan niet indringen in 
haar binnenste, zij zou haar honger, willen genieten, en haar zintuigen zijn er te zwak toe. 
En heeft zij zich enige jaren aan deze wereld afgesloofd en getracht er zich huiselijk in te 
richten, dan worden haar de handen slap, de voeten kreupel, de ogen dof, alles ontgaat, 
alles ontwijkt, de wereld ontvalt haar, en wenend vliegt zij weg. Waarheen?


Voorwaar! deze ziel is het grootste wereldraadsel, en alles aan haar is wonderbaar. Zo 
bijvoorbeeld reeds het feit, waar toch zo weinig acht op wordt gegeven, dat zij een derde 
van haar aardse leven in volkomen onbekende werelden doorbrengt. Dagelijks valt na 
korte arbeid het vermoeide lichaam neer en slaapt. Dan gaat de ziel heen, wandelt door 
de rijken van de nacht, stort zich in onnaspeurlijke diepten, ziet met andere ogen, hoort 
met andere oren, spreekt een vreemde beeldspraak. Wat aanschouwt zij daar ginds? 
Welke vreugde en welk leed doorleeft zij er, dat zij nu eens in tranen, of door angstige 
voorgevoelens gefolterd, en dan weer verkwikt en getroost ontwaakt, alsof zij brood van 
Boven en water des levens geproefd had? Wat mogen deze voorstellingen wel voor 
waarde, deze ons onbewuste oorzaken wel voor gevolgen in het leven hebben? Wat 
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brengt haar terug, als zij uit de diepte weer omhoog stijgt? Wat zand en slik, gebroken 
schelpen, afgescheurde algen, een waardeloos aanspoelsel, brokstukken van een wrak en 
dingen, die tot lijken hebben behoord, nu en dan ook fraaie koralen of paarlen. En uit haar 
droombeelden bemerkt zij menigmaal verbaasd, dat zij daar ginds - daar beneden? daar 
boven? - haar toekomst heeft aanschouwd, tot aan de poort der benedenwereld is 
doorgedrongen, ja met de bewoners van Hades is omgegaan.


Opent deze uit een vreemde wereld teruggekeerde de ogen, dan ontvlieden die verbleekte 
beelden snel, gelijk nevelen, die door de wind worden verjaagd, en met honderd 
poliepen-armen omvat haar weer de ganse ellende en alledaagsheid van het wakende 
leven en de stof. Ja, een ondoorgrondelijke, ontzaglijk grote, onbegrijpelijk nietige wereld 
van tegenstelling en tegenspraak is het geheimenisvolle, dat wij in ons hebben, en dat wij 
ziel noemen. "J'étouffe dans cet univers, trop petit pour moi" (Ik stik in dit voor mij te 
kleine heelal) riep J.J. Rousseau, en de wijze Seneca klaagt: "Onze ziel breekt door het 
hemelgewelf, onwillig om alleen het zichtbare te kennen." Maar J.J. Rousseau beroofde 
om een zijden lintje een onschuldige van haar goede naam, en Seneca kocht zich over de 
honderd tafels van zeldzaam citrushout. Want ook met weinig is deze onsterfelijke ziel 
tevreden. Een gebroken glas of een inktvlek kunnen stormen in haar teweegbrengen. Een 
paar el stof, waarmee zij zich omhult, wat leer en hout tot nieuwerwetse meubels 
bearbeid, maken haar vreugde en haar trots uit, en velen denken, dat de angstvallige zorg 
voor, en het afstoffen van, deze have hun levenstaak is, terwijl een goed aangelegde 
soirée, met alles "in de puntjes" netjes en zoals het behoort, of een theevisite met 
verkwikkend geklets, bloesem en kroon is van hun bestaan, en na de stoffige arbeid van 
het beroep vergeet de onsterfelijke geest aan de biertafel bij het kaartspel het aardse leed 
en de aardse moeite, en ook het gehele, ontzettende, Gode mishagende van zijn bestaan. 
Eens - het was Kersttijd in een Christelijke Staat - nam ik een lokaal blad op en las: 
berichten van enige ongelukken, verscheidene misdaden, waaronder een van ontzettende 
bestialiteit; daarbij nog zes zelfmoorden, van een officier, twee zusters, scholier, enz.


In enkele regels een wereld van smart en schuld, van verderf en vertwijfeling! lemand, die 
naast mij zat, nam het blad op, las het snel door en geeuwde. Op oudejaarsavond op reis 
zijnde, trof ik in een voornaam lokaal enige heren, die onder het drinken van wijn op het 
nieuwe jaar wachtten. "Ik ben nu vijftig jaar oud", riep een van hen, "waar zullen wij in nog 
eens vijftig zijn?" Waar wij zijn zullen?" antwoordde een ander, "bij de duivel en zijn 
grootmoeder!" En zij lachten.


Van de ziel van die mens kan men niet zonder spot zeggen, dat zij hierin Gode gelijk is, 
dat haar niets te groot en niets te klein is! Toont haar de sterrenkundige in de telescoop 
sterrenhopen uit duizenden van zonnen bestaande, vele miljoenen maal miljoenen mijlen 
ver, en daarachter nog andere in nog verdere verte, dan vraagt zij onverzadigd: En wat ligt 
daar nu nog achter? En zegt men haar, dat sterrennevels in honderd miljoenen jaren zich 
tot zonnen vormen, dan vraagt zij onvoldaan: En wat gebeurt daarna? Want zij duldt geen 
banden en geen grenzen, en het nóg zo onmetelijke is haar te gering, zij wil oneindigheid. 
En dan verzinkt zij, aan wie het zichtbare heelal te klein is, wederom in het stof, woelt in 
het zand, strijdt onstuimig om een ordelintje, of een bankje van honderd gulden, en kampt 
even vurig en hartstochtelijk om diamanten en vuilnis, om slijk en om paarlen. Zij jaagt 
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immer naar het nieuwste, want zonder verder onderzoek houdt zij het nieuwe voor beter 
dan het oude, en daarbij bewaart zij, "uit piëteit" - allen weten zij niet recht, wat zij 
daarmee zeggen willen - als relikwieën, gepoeierde haarstaarten, van mot doorknaagde 
familiegewaden, oude lijsten, waaruit al lang de schilderstukken zijn gevallen, en neemt 
het hun zeer kwalijk, die niet, evenals zij, in kerk, staat en ambt, in school en huisgezin 
deze bestoven relikwieën vereren, en hun openbaar en huiselijk leven niet gedachteloos 
naar conventionele menselijke dogma's, die zin noch betekenis meer hebben, en 
overgeërfde zeden inrichten. Gretig jaagt zij naar aards geluk, naar bezit, naar eer en 
genot, en weet, dat dit alles haar klein, en zwak, en blind maakt; terwijl ongeluk en lijden, 
dat zij zo zeer ontvlucht, haar groot, rijk en sterk maakt.


Voorwaar! bittere hoon is mij het woord van een, die voor wijs heeft gegolden: "Ken u 
zelf!" Hoe zal ik dat? Waarmee zal mijn ziel haar wezen, haar leven, haar denken 
doorgronden? Juist met dit wezen, met dit leven, met dit denken. Zeg tot het oog, dat het 
zich zelf moet zien, en de atomen moet beschouwen, waaruit het is samengesteld, en de 
wetten moet doorgronden, tengevolge waarvan het ziet. Ik ben mij zelf een onbekende 
wereld. Geen wonder, dat in deze zichzelf niet kennende ziel, de wereld zich in gebroken, 
scheve, verwarde lijnen voordoet, en de schepping als een chaos van stof en geest, van 
oorzaak en werking, van goed en van slecht. Dof beslagen, gebroken is de spiegel, 
waarin zij Gods schepping moest beschouwen; met moeite zoekt zij de scherven weer bij 
elkaar en immer weer aanschouwt zij er op de voorgrond haar eigen, raadselachtige, 
moedeloze, nevelachtige gestalte, die haar het uitzicht belemmert.


En toch! wijl zij van God afstamt, is deze gevallen ziel nog Goddelijk. Ja, een chaos zou 
zij zijn, woest en ledig, en duisternis zou de afgrond bedekken, indien zij in haar 
binnenste niet, als onverwoestbaar diamant, de bewustheid van het Goddelijke, het 
goede had. Er is een goed en een kwaad; het goede zult gij doen en het boze laten, tegen 
die categorische imperativus - dit onvoorwaardelijk bevel - tegen deze glanzende 
waarheid helpt geen leugen. Ook de hardnekkigste materialist, met zijn letterlijk 
geesteloze wereldbeschouwing, kan zich van de ijzeren wet des geestes en van het 
goede niet losmaken, en wil voor een waarheidzoekende, ja deugdzame mens gelden, en 
springt op als men hem van leugen beschuldigt. Als, naar zijn theorie koolstof en 
waterstof deugd en het goede en boze voortbrachten, kon hij dit toch niet helpen. Het is 
alles slechts de mechaniek der atomen.


Maar bij dat eerste rotsvaste bewustzijn in de ziel: er is een waar en een goed, komt het 
tweede even onafwijsbare: "Het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet 
wil, dat doe ik."


Schuld is het woord dat door het heelal weerklinkt, het ontzettend tragische van ons 
bestaan, dat zich door geen kunst, geen arbeid en geen verstrooiing laat afwijzen. 
Vertroost er de door de Furiën (Griekse mythologie: wraakgodinnen) vervolgde 
moordenaar mee, dat zijn schuld, zijn gewetenswroeging slechts het voortbrengsel zijn 
van toevallige verbindingen van de stof! Een nog groter dwaas dan zij, die hem dat 
prediken, zou hij moeten zijn, indien hij het geloofde; maar daar komt hij niet mee klaar. 
De schrikkelijke tegenstelling tussen God en de wereld, de aangeboren vijandschap dezer 
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wereld tegen God, het grote "neen!" dat Zijn schepselen, bewust of onbewust, hun 
Schepper dagelijks in het aangezicht slingeren, de ganse vijandschap tegen God van ons 
bestaan, met één woord de zonde, deze is het, die, na het geloof in God, het 
wereldraadsel oplost, of juister gezegd, ons verklaart, waarom wij het niet kunnen 
oplossen.


Deze zonde houdt ons de ogen toe, zodat wij de zalige en onzalige wereld, die ons 
omringt, niet zien. De engelen, die altijd het aangezicht des Vaders in de hemel zien, 
behoeden de kleinen; de geesten in de lucht en hun vorst en god dezer wereld omgeven 
ons, in hun toorn peinzende om ons te verderven; en dagelijks, met ieder uur, verdwijnen 
onze medemensen en vallen weg in het grote ginds de eeuwigheid. Wat doet de ziel daar 
ginds? Waar houdt zij zich mee bezig? Op welke bodem; in welke omgeving? Met wie 
gaat zij om, en hoe? Wat hoopt en wat vreest zij; wat ervaart, wat verwacht zij, en van 
welk geestelijk voedsel leeft zij? Een onbekend bestaan!


________


Zo leven wij, onszelf en anderen onbekend, onder het onophoudelijk rondwentelen van 
nooit te doorgronden werelden, steeds bedreigd door het onbekende. Zonder einddoel, 
dringen wij ademloos voorwaarts, gedreven door de onbarmhartige wet van de tijd, immer 
verder, onder de neerdrukkende menigte en het zwaarwichtige der feiten, als verdwaalden 
in een "jungle" een dicht begroeid bos. Dat is treurig. Dat is zeer treurig. Nog treuriger is 
het, dat wij er ons zelf, de anderen, onze kinderen, onze leerlingen, onophoudelijk, 
stelselmatig, oneerlijk over misleiden en bedriegen. In plaats van op hun vraag: "Wat is 
een plant? Wat is een dier?" eerlijk en rond te antwoorden: "Ik weet het niet, wij weten het 
niet, niemand weet het het", doen wij, alsof wij het heel goed wisten, en leren, dat alle 
viervoetigen vier voeten hebben, maar dat de mens er slechts twee heeft. Wisten wij nu 
slechts waarom! Wij spreken veel van "natuurkrachten"; vraagt men echter wat een kracht 
is, dan weet de wetenschap slechts: "Kracht is de tot verklaring van een verschijnsel 
aangenomen oorzaak, welke alleen door haar werkingen wordt aangeduid." Weinig 
genoeg! Maar waar begrippen ontbreken, stellen wij woorden, en zo spreken wij van 
"aandr i f t der natuur" onbewuste gewaarword ing, pr ikke lende werk ingen 
"reflexbewegingen," alsof wij wezenlijk wisten wat dat alles eigenlijk is; en in het 
denkbeeld van onszelf te verheffen, als wij anderen vernederen, betwisten wij aan het dier 
ik heb dit zelf zo horen doceren zelfbewustzijn, bewustheid der wereld, bewustheid van 
God, en verklaren, dat het onvatbaar is voor gevoel van schuld en van plicht, van 
beschaming en van eer, beweringen wier driestheid dan slechts gerechtvaardigd zou zijn, 
indien zij op ervaring gegrond waren, en de geleerde professor, zelf jaren lang een oester 
of een kameel geweest ware. Het laatste, de kameel, is overigens een dier, waarvan door 
reizigers in het Oosten de fijngevoeligheid en het hoog overleg wordt geroemd, zo lang 
het niet door de omgang met slechte mensen bedorven en onhandelbaar wordt.


Wij bewijzen omstandig wat wij niet begrijpen. Wij weten niets en verklaren alles. Wij 
bedriegen elkaar met woorden, waarachter niets is, en, gelijk het lid van de Franse 
academie, Brunetiére, zegt: "wij verklaren dingen, die wij weinig begrijpen, met dingen, 
die wij in het geheel niet begrijpen." Bij voorbeeld zwaarte door aantrekkingskracht, 
zekere verschijnselen door "positieve en negatieve elektriciteit", stofverbindingen door 
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"chemische affiniteit". Het licht verklaren wij door lichtgolven en lichtstralen. Maar beide 
woordduidingen en voorstellingen weerspreken ten ene male het eenvoudige feit, dat 
biljoenen van deze gewaande golven of stralen zich in de kleinste ruimte, door het oog 
van een naald, doorkruisen, zonder elkaar in het minst te storen, of te vernietigen, zodat 
van duizend in een zaal vergaderd, ieder een ander maar toch helder en duidelijk beeld 
verkrijgt. Wel zegt hieromtrent Flammarion: "Hoe meer ik sedert jaren nadenk over het 
licht, hoe onbegrijpelijker het mij wordt." Dat een onweerstaanbare kracht, een 
geheimzinnig, onbekend iets, hetwelk wij evolutie noemen, de schepping, de plant en de 
poliep, het atoom en de mensheid en de vaste ster door de aionen en het wereldruim 
heen, naar een onbekend, hoger einddoel heen drijft, zien wij, maar weten wij het 
waarom, en kennen wij het einddoel? Wel spreekt de schepping zich hiermee steeds 
duidelijker en vollediger uit, maar voor wie? Verstaat zij dan zich zelf? In geen geval 
verstaan wij haar. Met grote woorden spreekt de materialist van "de almacht der 
substantie", als van zijn god en schepper der wereld, en wil die god met aquaria, 
zeldzame planten koperen hemelglobes versierde tempels oprichten. Wat is deze 
substantie? Wat bedoelt hij met die kinderachtigheden? Gelooft hij daarmee het 
verpletterende leed der mensheid en de oorzaak daarvan, namelijk de zonde, de wereld 
uit te helpen, of ook maar een enkele ongelukkige, een versmachtende, een stervende te 
troosten? Zien wij dieren met onfeilbare wijsheid het hun nuttige en heilzame voedsel 
opzoeken, of met mathematische juistheid hun cellen opbouwen, of op de voortreffelijkste 
en doelmatigste wijze voor hun nakomelingschap zorgen, dan spreken wij van "instinct" 
en geloven iets gezegd te hebben. Is het instinct, als een berin of een walvis zijn jongen 
tot in de dood verdedigt, en zich eerder zal laten doden dan ze te verlaten? Of als een 
kanarievogel uit hartzeer over de afwezigheid van zijn meesteres sterft? Of als een hond 
een uur ver hulp gaat zoeken voor zijn heer, die van een boom is gevallen, of door een 
wilddief werd aangeschoten, en zo op velerlei andere manieren trouw en zelfopoffering zal 
betonen, mishandelingen met gehoorzaamheid, kwaad met goed zal vergelden? Dan zou 
aan vele mensen meer instinct toe te wensen zijn. 


"Instinct", zeggen wij heel wijs, "is een onbewuste aandrift van de natuur." Ook al een 
zinneloos woord! De natuur drijft aan; wie is deze natuur? hoe drijft zij? wat drijft zij aan 
het dier? En dat "onbewust?" Weten wij dan, hoe bewust of onbewust de hond en de aap 
handelt en voelt? Is de aangrijpende doodsangst van het vervolgde wild, de smekende 
blik van het mishandelde paard, de wanhopige pogingen van de kleine rode watervlo om 
te ontkomen, als de waterdroppel onder het microscoop langzamerhand verdampt, en de 
doodsangst het diertje overvalt, slechts instinct en onbewuste aandrift? Waar, in welk 
orgaan ligt in de rups de aandrift, het onbewuste bewustzijn (!) het voorgevoel van een 
ander, schoner leven, de CAUSA, die haar in vlinder verkeert? Wij spreken bij een 
onbegrijpelijke aanerving van "een eenvoudig overslaan van de eigenschappen der 
ouders." Ja, hoe dan? Zo eenvoudig is de zaak niet. Omdat de botanie het winden der 
slingerplanten steeds minder verstaat, spreekt zij van "innerlijke oorzaken". Wat moet ik 
mij daarbij denken? Wij praten geleerd van een "levensbeginsel." Wat is dat? Waar zit dat 
levensbeginsel, - materieel, of immaterieel, dus geest? - in het dooier van een ei of in het 
meel van het zaadkorreltje? Waar gaat het heen, wat wordt er van, als de korenkorrel 
sterft, of, gelijk wij zeggen, de "kiemkracht" - ook al een onbegrepen woord - ophoudt? 
Waar blijft het, als bij de proefnemingen van Sir John Franklin karpers zo bevriezen, dat 
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men ze gelijk glas aan splinters kan slaan, maar die na langere tijd in warm water 
gebracht, weer vrolijk rondzwemmen? Of bij de bacillen, die -220 °C (!) uithielden 
(Professor Pictet), een koude dus, die de verstijfde moleculen stil doet staan, de 
chemische kracht doet ophouden en waarbij zuur niet meer aantast. Men schrikt bij de 
gedachte, dat hier "het leven" des geestes (?) het leven der stof overleeft. Al zou ook het 
ganse stoffelijke heelal bevriezen, dan zou dus de "levenskracht" nog ongedeerd blijven!? 
Als bovengenoemde wezens dagen, weken lang bevroren bleven zonder het minste teken 
van leven te geven, en toch nog in het leven zijn gebleven, waarom dan ook niet jaren 
lang? Of duizenden van jaren? Waar verbergt zich het leven? Wat brengt de klok, die stil 
bleef staan, weer in beweging? Wij weten het niet.


Maar neen! Wii weten alles; wij verklaren alles. De theoloog verklaart God, stelt zijn begrip 
vast, stelt vast, wat Hij is, en wat Hij kan en niet kan. De professor kent nauwkeurig de 
wetenschappelijken grond van alle verschijnselen. Wij hebben pedagogische, 
antropologische, fysiologische, psychologische congressen, waarop feestredenaars 
elkaar gelukwensen met de ontzaglijke vooruitgang van het menselijke weten en zij allen 
kennen het abc der schepping niet, weten niet en zullen nooit weten, wat de stof is, wat 
de geest is, vanwaar en wat hun eigen ziel is, of - ook een A. van Humboldt heeft het 
erkend - waartoe het leven dient; ja deze "vorsten der wetenschap" weten niet eens - zij 
zeggen het dikwijls - of er een God is!


Immer hoger stijgt de vloed der onware, anti-christelijke rede. "Is het ook dat God gezegd 
heeft?" vraagt de Bijbelkritiek en, in plaats van het Woord, dat "een kracht Gods is tot 
zaligheid een ieder, die gelooft", predikt zij wijsheid (?) en een waterige zedenleer; en een 
doctor in de theologie schrijft "een leven van Jezus", dat naar men zegt, een smaad is 
voor onze literatuur, en slechts van zijn volslagen onwetendheid omtrent Jezus en 
Godsdienst getuigt. En de materialist, de monist, spreekt van de "eeuwigheid der stof en 
der kracht, die door proefnemingen (!) bewezen is" (Büchner), van "de almacht der 
substantie", daarvan, dat "ook atomen willen en ervaringen hebben" - hoe kan hij dat 
weten? - en dat "het leven door een toevallig samenkomen van atomen koolstof, 
waterstof, zuurstof en zwavel ontstaan is." Was hij er bij? En hoe komt het, dat in onze 
laboratoria, in onze retorten en smeltkroezen nooit een nóg zo gecompliceerde, dus 
hogere  chemische verbinding, begint te leven en te kruipen, te schreien en te lachen?


Wij maken misbruik van het woord wetenschap. Als reeds de vernuftige Seneca klaagt: 
"Wij lijden aan overmaat van wetenschap" (en deze Romeinen bezaten wetenschap: 
logica, retorica, taalkunde, staats- en krijgswetenschap, waarbij nog een ongelooflijk 
ontwikkelde en smaakvolle beroepskunst), hoe dan niet wij? Het rusteloze onderzoeken, 
navorsen, arbeiden in allerlei overtollige, nietige specialiteiten is geen teken van 
geestkracht, maar van koortsachtige opwinding en zwakheid. Ons ontbreekt de grote, 
schone, blijmoedige rust, de scherpzinnigheid, die het grote groot en het kleine klein ziet. 
Hierin waren de ouden onze meerderen. Wat moet van jaren lange microscopische 
onderzoekingen van "het embryo van de bladluis" denken? Oppervlakkige koppen 
houden er zich voortdurend mee bezig om ook het meest bekende, het onbeduidendste 
en de meest nutteloze "wetenschap" te behandelen, ten einde zich met de "resultaten der 
nieuwste onderzoekingen" "sur des riens" (van nietigheden - "ijdeler dan de ijdelheid 
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zelf.") in de geïllustreerde en niet-geïllustreerde pers te kunnen produceren. Heb ik niet 
gelezen, hoe naar aangehaalde "wetenschappelijke metingen" de lucht op bergen meer 
stofvrij is dan in steden! Dat deze kleine geesten met grote ernst en zelfbewustheid 
vliegen vangen, en gelijk de Noordlander zegt, uit zand touwen draaien, zou men kunnen 
laten begaan, maar hun doen strekt zich uit naar belangrijker gebied. Hedendaagse 
leraars en leraressen, die van God en godsdienst niets meer weten of willen weten, 
daarentegen de twijfelachtige voedingswaarde van de aardappel en de boon en het 
tandvormsel van het zwijn onontbeerlijk achten voor de vorming en opvoeding hunner 
leerlingen, opperschoolraden, die in hun uitgemergelde pedagogie reeds lang vergeten 
hebben - indien zij het ooit hebben geweten - wat kind en kinderlijk heet, zullen, zo God 
niet helpt, de hoofden van het volgende geslacht heel zorgvuldig met stro vullen. Dan zal 
de reactie niet uitblijven. Reeds verheft zich menige stem tegen ons ganse geleerde, 
geest- en individualiteit verlammende schooldressuur, en de ernstige navorsers kunnen 
het wel bij het rechte einde hebben, die voor deze eeuw de ontgoocheling - het lid der 
Franse academie, Brunetiére, zegt "het bankroet" - der wetenschap verkondigen. Treurig 
genoeg is het, dat wij haar ontdekkingen immer meer gebruiken om de oorlog te land en 
ter zee tot altijd wreder, gruwzamer mensenmoord te maken!


Waar wij gaan en staan worden wij dagelijks met de wetenschappelijke verklaring van 
alles onder de zon, met de verwaand geleerde rede geestelijk doodgeslagen, en dat alles 
is erbarmelijke, kinderachtige, verachtelijke leugen. Wij weten niets, en maken ons zelf 
wijs, dat wij alles weten. Dat maakt ons zo verlicht en zo beperkt, zo hoogmoedig en zo 
oppervlakkig, gelovig en zo lichtgelovig, zo lichtzinnig en zo nietig, zo gekunsteld en zo 
houterig. Dat rooft ons de gezonde eenvoud en de heldere blik en het krachtige zich 
verheugen in het bestaan, in de schepping in het eigen leven en het leven van vreemden.


Overal, in het bijzondere, zowel als in het openbare leven, een zichzelf bedriegen, een 
pralen en pronken met nietszeggende woorden en versleten officiële spreekwijzen, gelijk 
Bismarck van een "frasenbehoefte in de diplomatie" sprak. Wij hebben het in een 
presidentiële boodschap aan een grote natie gehoord: "De goede genius van Frankrijk zal 
ook verder de handel, de industrie, de landbouw, de wetenschappen en kunsten 
bevorderen." Waar is de goede genius? Waar zit het manneke met de fakkel? Zo spreekt 
men tot ernstige mannen! Zo spreekt een mensheid, die niet eens een God meer heeft, en 
daarbij fier en trots "op de hoogte des tijds" staat. Lachen daarbij de onsterfelijken, of 
zuchten zij medelijdend? 


O die leugen dezer wereld en haar ijdele frasen, die hoe holler zij is, hoe meer zij zich 
opblaast, hoe lediger zij is, hoe hoogdravender zij zich voordoet, hoe onwetender, hoe 
meer wetenschappelijk, hoe onbijbelser, hoe godsdienstiger wil schijnen, hoe meer 
onwaar, hoe meer zij zich op haar "waarheidsliefde" laat voorstaan, die ons met woorden 
bedriegt, waarin zich de ganse domme hoogmoed en onwetendheid van de gevalen mens 
afspiegelt en zijn diepe afkeer van het Goddelijke! Wie zal er ons van verlossen? Ach! dat 
wij Christenen, ten minste, ontdaan ook van de stichtelijke woordenpraal, en van de 
koorts van ons eigen doem, waar waren, dat wij de vijanden der waarheid een rots, voor 
onze medemensen, mannen broeders, tegenover God, kinderen, en met een Christendom 
zonder veel woorden en uitwendig vertoon, zonder gezalfde spraak en vormvroomheid, 
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zonder een gezocht te pas brengen van de "lieve Heiland", eenvoudig wandelen voor 
onze God met de zinspreuk: "God alles, ik niets." Minder willen weten, gij Christenen, en 
méér Godsbetrouwen! Daartoe zijn wij kinderen van de Schepper aller dingen en bij Hem 
in genade. En Hij heeft ons beloofd, dat wij eens "alles zullen beërven," Openbaring 21 : 
7, en ook zullen verstaan! Kunnen wij niet wachten?


________


Waarom weten wij niets? Wij verlangen toch zo vurig te weten! Op hoeveel nauwgezette 
arbeid, hoeveel zweet, hoe vele doorwaakte nachten, doorstane gevaren, moeilijke 
onderzoekingen is der mensheid haar wens: "Ik wil weten", niet te staan gekomen! 
Waarlijk, niet zonder oprechte hoogachting staan wij, leken, voor zo vele ernstige 
mannen, die geen moeite geschuwd hebben, ja zelfs hun leven er voor over hadden, om 
iets te weten. En toch, de grootsten en besten moesten het erkennen: "Het is schier alles 
te vergeefs!" Na zijn diepzinnigste onderzoekingen komt een Newton tot de erkentenis: 
"Ik kom mij zelf voor als een kind, dat op het strand staat, en met een schelp de zee leeg 
wil scheppen." Een Goethe - toch waarlijk geen onbeduidende geest - roept met zijn 
Faust: "Ik zie, dat wij niets kunnen weten, en dat zal mij schier het hart verbranden."


Heeft niet eenmaal de Schepper zelf ons tot onderkoningen en regenten over deze Zijn 
schepping aangesteld? Heeft Hij niet gezegd: "Vervult de aarde en onderwerpt ze, en 
hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al 
het gedierte, dat op de aarde kruipt?" Maar ach! wij hebben de volmacht misbruikt, uit 
kracht waarvan Adam aan de dieren namen gaf. Toen werd zij ons ontnomen. Waarom 
kennen wij zelfs onze medeschepselen en onze woonstede niet meer? Waarom wandelen 
wij als onwetende vreemdelingen, zonder te huis, onder de grote, hemelse scheppingen 
des hemelse Vaders, en verstaan ze niet, evenmin als zij ons? Zal de zoon des huizes niet 
weten, wat de vader doet? Heeft een enige God uit één gedachte, met één wijsheid, naar 
een enkelvoudig plan, naar dezelfde wet der stof en des geestes deze talloze schepselen 
geschapen? Hebben zij allen een bron, een oorsprong, een grondoorzaak en een Vader, 
hoe komt het dan, dat zij elkaar zo in het geheel niet verstaan, in het geheel niets van 
elkaar weten, en onbekommerd om elkaar hun eigen wegen gaan? Zullen deze wegen niet 
heenvoeren naar hetzelfde doel, naar hetzelfde vaderhuis, naar dezelfde eeuwige 
woonstede?


Hierop weet de menselijke wijsheid geen antwoord te geven. En daar de wereld ons 
Christenen graag beschuldigt, dat wij lijden aan een pessimistische wereldbeschouwing 
en een diep ingeworteld vooroordeel tegen wetenschap en vooruitgang, zullen wij de 
woorden aanhalen van een natuuronderzoeker, die men van geen Christendom zal 
verdenken: "Nergens vindt ons oog in de chaos van het hedendaagse weten een 
rustpunt, maar overal een hopeloos heendraaien om de talloze vraagtekens, die zich in de 
wereld des natuur-onderzoekers voordoen en hem het vergezicht ontroven. Het 
natuurwetenschappelijke wereldbeeld, het ontstaan van het levende, de metamorfose der 
vormen, de vraag naar de oorsprong des levens, op alles wat wij vragen geen 
antwoord." (R. Francé, "Der Wert der Wissenschaft".) Wel schrijft A. Titus: "Wij hopen van 
de voleinding van wetenschap en kunst, dat zij ons tot vrij geboren mensen zal maken." 
Gij armen! Lasciate ogni speranza! (= Laat varen alle hoop - Dante.) Want immer kan 
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wetenschap en kunst u slechts van het zichtbare en het eindige bericht geven; maar de 
ziel leeft van hetgeen onzichtbaar en oneindig is. En ook daar is de schuld, de 
ontzettende; en van haar zal wetenschap noch kunst u bevrijden!


Maar het woord, dat onze Schepper ons gegeven heeft, opdat wij niet in duisternis en 
afgrijzen zouden ondergaan, spreekt. Ja, toen God de wereld schiep, "toen de 
morgensterren te zamen vrolijk zongen, en alle de kinderen Gods juichten", Job 38 : 7, 
toen hebben Zijn schepselen Hem en zichzelf begrepen, en Adam kende de dieren, en 
noemde ze met namen die hun innerlijk bestaan aanduidden. Maar de mens, door Satan 
verleid, is van zijn Schepper afgevallen. Toen verduisterden zich te eigener stonde zijn 
ogen. Toen zijn zijn zintuigen verstijfd. Wij horen de harmonie der sferen niet meer en het 
gezang der schepping; wij horen de wondervolle, diepzinnige melodie der dingen niet 
meer en de muziek van het getal in alles wat bestaat; wij kunnen de prachtige hiërogliefen 
der eeuwige waarheden, die ons omringen, niet meer lezen. In ons sluimert de schijndood 
van de geest, als de pop in haar omhulsel; het hart is dood, de ziel lam, door hartstochten 
omgedreven als een schip zonder roer, door lage driften van vleselijke lusten, lust der 
ogen en hovaardij, beheerst.


Harde woorden. Wie kan ze horen? In geen geval een mensheid, die zich hoog verheven 
acht en machtig van geest, omdat zij duizenden van jaren gebruikt heeft om eindelijk tot 
de kennis der krachten op straat te geraken en te bemerken, dat er in de wereld 
stoomkracht is, en aardmagnetisme, elektriciteit en nog enige dingen. Waarlijk! die 
eigenlof schreit ten hemel, die ijdele verheerlijking, dat onophoudelijk prijzen van ons 
weten en ons kennen, waarvan onze leerboeken en ons onderricht zo vol zijn, waarvan 
onze katheders en kansels en onze pers weergalmen, en reeds daarom moet God ons 
immer meer door aardbeving, vulkaanuitbarstingen, en wervelstormen (Prof. Bettex 
schreef dit vóór de laatste uitbarsting van de Vesuvius en de aardbeving in Californië.) 
door de geesten der onderwereld, beduiden, dat wij noch alwijs, noch almachtig zijn, en 
over Zijn natuurgebied niets te zeggen of te bevelen hebben, want anders zouden wij voor 
tijd en eeuwigheid door onze inbeelding te gronde gaan! Want er is in de wereld veel dat 
groot, merkwaardig en schrikkelijk is; maar niets dat kleiner en verachtelijker is dan het 
schepseltje, als het zich boven zijn Schepper verheft, God en Zijn Woord bedilt, en 
waarbij dan nog de dwazen zeggen (vroeger zeiden zij het in hun hart, maar thans op 
straat): "Er is geen God!"


Is het te verwonderen, dat een mensheid thans in onwetendheid en dwaling verkeert, die 
de Schepper uit Zijn schepping heeft weggedaan, en de levende God loochent, 
onverschillig of zij dit doet met dorre atheïstische woorden, of er een onpersoonlijk iets, 
zonder menselijke eigenschappen, een arme slaaf der natuurwetten, of wel het toeval, 
voor in de plaats stelt. Gaat de zon onder, dan bedekt duisternis het aardrijk; met al hun 
kunstlicht tasten de mensen rond in het duister, en de wereld blijft hun verborgen. Wordt 
de oorspronkelijke bron afgeleid, dan verkwijnen de beekjes. Kennen wij de oorzaak aller 
oorzaken niet, hoe kunnen wij dan de daaruit afgeleide begrijpen? Hoe kunnen mensen, 
die als causa causarum (de oorzaak van elke oorzaak), en als eerste grond van het al 
slechts het niets in de oernacht kennen, iets anders dan nacht en niets daaruit afleiden? 
Een filosofie zonder God, een natuuronderzoek zonder God, een wetenschap zonder 

24



God, een kunst zonder God, een zedenleer zonder God, een pedagogiek zonder God; dat 
alles kan slechts leugen zijn. Al blijven de feiten waar, hun verklaring en verwezenlijking is 
vals, en uit nóg zo veel weten wordt nooit wijsheid. Haar "beginsel is de vrees des 
Heeren."


Zullen wij ooit iets weten? Op die vraag heeft reeds de Griekse wijze geantwoord: Indien 
niet iemand van boven komt en ons Goddelijke waarheid brengt, zullen wij van uit ons zelf 
nooit tot kennis komen. Maar God heeft Eén gezonden. "En het Woord is vlees geworden, 
en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als des Eniggeborene van de Vader vol van genade en waarheid." Wat leert 
ons dit Woord? Dat de schuld der wereld haar onophoudelijk ten eeuwige verderf voert, 
maar dat God zich ontfermd en het Lam Gods in de wereld gezonden heeft, dat de zonde 
der wereld wegneemt, opdat een ieder die in Hem gelooft, zalig zal worden.


Waarom geeft ons dat Woord niet ook ontwijfelbare inlichtingen ten opzichte van de 
schepping, het atoom en het infusiediertje, de kever en de vaste sterren? Zeer eenvoudig. 
Want ten eerste: wat zullen de miljoenen van lichamelijk en geestelijk armen, die door 
zware arbeid ter aarde gebogen hun brood verdienen, met honderden van boekdelen over 
alle geheimenissen der stof en der organismen aanvangen? Ten tweede: ook de meest 
ontwikkelden en geleerden zelfs zouden ze toch niet begrijpen, want de volstrekte 
waarheid over het doen Gods laat zich door geen aardse taal der gevallen mensheid 
uitdrukken. De geleerde vindt het dikwijls reeds zeer moeilijk uitdrukkingen te vinden voor 
zijn onderzoekingen, en is een werk over de chemie of mathematiek voor verreweg de 
meesten onbegrijpelijk, hoe dan niet een Goddelijk-wetenschappelijk boek met een 
inhoud van oneindig hogere  waarheden? In de derde plaats zwijgt het Woord Gods 
hierover, omdat de tijd, onze tijd, te kort is. Leefden wij tien- of honderdduizend jaar op 
deze planeet, dan zou God ons wel vele inlichtingen en verklaringen kunnen geven over 
hetgeen ons verborgen is.


Maar hoe vliegt ons leven voorbij! Gisteren nog een kind, heden een jongeling, dan een 
man, morgen een grijsaard; en overmorgen weet de wereld niets meer van ons, en wentelt 
zich onbekommerd verder voort. "Behoud uws levens wil, zie niet achter u om", zei de 
engel tot Lot, toen de zwarte met vuur bezwangerde wolken des gerichts zich reeds 
boven Sodom samenpakten. Als het huis in brand staat, zullen wij dan nog lang op ons 
gemak de schilderijen aan de muur blijven bekijken? "Werkt uws zelfs zaligheid met vrees 
en beven", dat is het ene nodige.


Zullen wij nooit in Gods gedachten ingeleid worden, nooit bekend worden met Zijn doen, 
nooit vertrouwd worden met Zijn werken? Zullen wij Zijn scheppingen nooit begrijpen? 
Voorzeker! Als wij eens bij Hem te huis zijn, dan zullen wij als Zijn kinderen zien wat de 
Vader doet. Een vreugde zal het Hem zijn, - triomferende vreugde der majesteit is immers 
een eigenschap Gods - de verborgenste schatten Zijns huizes voor ons te ontsluiten, en 
dan zal er aan de bewondering, het juichen en aanbidden geen einde zijn. "Verzadiging 
der vreugde is bij uw aangezicht; liefelijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwig!" Dan 
zullen de hemelen der hemelen, met alles wat zij bevatten, ons bekende, immer beter 
gekende werelden zijn.  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II. Twijfel? 

"Is het ook dat God gezegd heeft?"  
                                                                                                            GENESIS 3 : 1 

De jaren gaan voorbij, en met ieder nieuw jaar staan wij voor grote vragen, duistere 
raadselen, onnaspeurlijke wegen, daar de volkeren, willoos gedreven door onbekende 
machten, hierheen en daarheen trekken, terwijl ook de verstandigsten het door wolken 
omhulde einddoel niet kennen. Onrustig en bezorgd vragen de mensen: Waar gaan wij 
heen? Hoe zal alles eindigen? En allerlei twijfelingen sluipen in hun ziel, en schudden haar 
gelijk de storm de bomen des wouds schudt.


Inderdaad, met al ons hooggeloofd weten en kunnen, en al de vooruitgang en verlichting, 
waarvan men zo hoog opgeeft, leven wij in een eeuw van bange twijfel. Zullen wij dan 
nooit in de oceaan des tijds het anker kunnen uitwerpen? Welk doel ijlt deze aarde 
tegemoet, die in haar ontzaglijke vlucht midden door miljoenen van werelden heen ons 
met ons leed en onze schuld, met ons gewichtig en ons beuzelachtig doen (futiel, 
onbeduidend, nietig) voortdraagt? Vliegt zij heen naar het punt in het heelal, waar haar 
een wereldcatastrofe en de vuurdood wacht? Of zal zij langzaam in haar vlucht verstijven, 
afkoelen, met miljoenen van schepselen bevriezen, om nog lang als zwarte, dode 
wereldbol doelloze kringen te beschrijven, en eindelijk uiteen te vallen en haar stof in het 
wereldruim te strooien? Is het Gods vinger, die haar de weg wijst? En bekommert zich 
deze God om de lotgevallen, de vreugde en het leed van ieder der 1000 miljoenen 
schepselen, die voor een kort ogenblik op deze planeet uit het niet tevoorschijn treden, 
om te wenen en te zondigen, en dan te sterven en van de aarde te verdwijnen? Ziet Hij 
neer op ons en onze moeite, onze nood en onze arbeid, en kent Hij ons doen? Is er een 
God? Waar is Hij? Ik zie Hem niet, ik hoor Zijn stem niet. Hoort Hij mij en mijn vurig, 
smachtend verlangen? Wil en kan Hij mij verhoren? Toch zie lk om mij heen duizenden 
handen, die smekend naar de hemel worden opgeheven; hoor ik miljoenen armen en 
ellendigen zuchten:"O God!"; hoor ik duizenden anderen, die toornig uitroepen: "Er is 
immers geen God!" Zullen die allen een niets, biddend aanroepen? Zullen zij een niets, zo 
zeer haten?


En deze schepping? Zij zou mij iets willen zeggen, en ik versta haar niet, ik kan haar 
hiërogliefen niet lezen. Is zij, wat zij schijnt, of slechts een bedrieglijk omhulsel, een grote 
leugen? En wat ben ik? Vanwaar en waarheen? Moet ik? Wat moet ik, en waarom moet ik, 
en kan ik niet? En waarom ben ik zo ongelukkig en van duisternis omgeven, daar ik toch 
voor het geluk en het licht ben geschapen? Of is dit niet zo, ben ik, en is alles, en het al 
het doelloze waardeloze product van het onbewuste, eeuwige niets? Uit de eeuwige 
nacht, en in de eeuwige nacht?


Overal bange vragen en kwellende twijfel? En om mij heen wankelt het heelal, welks 
middelpunt en maatstaf ik denk te zijn. Ben ik werkelijk, en ben ik, die ik ben? Wanneer, 
waar ontstond de twijfel? Wie schiep hem? Adam in het paradijs twijfelde niet; hij 
aanschouwde een Goddelijke natuur in de door God geplante hof van Eden, erkende er 
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de Goddelijke natıuurwet in, en durfde de in de hof wandelende Christus-Jehovah vragen 
doen. Maar toen de slang tot Eva sprak: "Is het ook, dat God gezegd heeft?" en haar 
voorloog: "Gij ook, zult de dood niet sterven!" Toen ontstond in de menselijke ziel de 
twijfel aan Gods Woord, en het onderzoeken. Is het ook waar? En uit de vruchten van de 
twijfel bleek ten duidelijkste, wie er de vader van is: de vader der leugen. De eerste twijfel 
was reeds de val.


Sedert dien tijd zijn wij allen door de twijfel besmet als door een binnensluipende 
krankheid, een gift dat ons in merg en gebeente is ingedrongen, en dat maakt ons krank 
en ongelukkig. Wij twijfelen aan God en voelen ons verweesd en als in de oneindigheid 
verzonken; aan Zijn liefde, en zijn vol van vrees; aan Zijn almacht, en zien geen hulp; aan 
Zijn wezenlijkheid en geven ons over aan de schijn; aan Zijn gerechtigheid; en weten niet 
meer wat goed en wat kwaad is, aan Zijn waarheid en waden in de leugen. Waartoe 
dienen de ogen, als nergens licht is? Waartoe een ziel, als er geen waarheid is? 


En het einde van de twijfel is de buitenste duisternis: vertwijfeling. Dat wil ook de vader 
van de twijfel, wiens leven in de vuurangst een eeuwig, woedend vertwijfelen is. Hij 
fluistert de mensen toe: Er is geen waarheid, geen goed, geen recht, geen troost, geen 
hulpe! Wat baat u het steeds wederkerende licht der zon? Zij geeft geen licht aan uw ziel, 
zij stelt slechts uw ellende in het licht. Wat deze ganse natuur? Zij verstaat u niet, en gij 
zult haar nooit verstaan. Wat baat u het leven? Gij kunt er toch niets mee aanvangen. 
Werp het weg! En jaarlijks zijn er honderdduizenden, dagelijks duizenden van mensen op 
aarde, die zich, van alle hoop ontbloot, in de eeuwige nacht storten, om dan daar ginds 
onder het hoongelach der helse machten te ontwaren: Er is iets zekers, iets ontwijfelbaars  
… de eeuwige vertwijfeling!


Maar aan anderen, die onverschilliger zijn en meer traag in het denken, wordt door de 
geest der leugen toegefluisterd: Men kan niets met zekerheid weten, en dus moeten wij 
het er maar op aan laten komen. Waartoe zich met onderzoeken en twijfelen te kwellen? 
De ware levenswijsheid is en blijft: Laat ons het korte leven genieten; laat ons eten en 
drinken, want morgen sterven wij! Daarmede geloven zij een onschuldig, of ten minste 
een verschoonbaar, niet verantwoordelijk bestaan te leiden, zoals de vogel op de tak en 
het in de zonneschijn dansende mugje. Onzalige misleiding! Immers, wij zijn naar Gods 
beeld geschapen, en dus aan Hem verantwoordelijk, en wij kunnen slechts óf tot Hem 
naderen, of ons van Hem verwijderen. En bij dit genoegelijke eten en drinken de ganse 
dag door legt zich een last op de ziel, worden er onbemerkt steeds zwaardere ketenen 
der stof om gewikkeld, wordt de blik verduisterd, het verstand verlamd, de kennis 
beneveld, en zinkt zij langzaam in het moeras, tot zij er in verzinkt, en ook zij eindelijk met 
plotselinge schrik voor de dood en eeuwigheid staat als voor een volstrekte gewisheid, 
terwijl de wereld voor haar ogen verbleekt, genot en levenswijsheid haar verlaten. En 
dan? Het zonlicht, dat haar aardse leven verlichtte en haar bevredigde, is uitgeblust, en 
duister is het in Hades.


Aan weer andere, weetgierige naturen stelt de ader van de twijfel het twijfelen voor als 
iets rechtmatigs, ja als iets edels, dat met de menswaarde strookt, een bewijs van 
geestkracht in de hogere mens, die goed en kwaad, waar en onwaar kritisch onderzoekt, 
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nauwkeurig afweegt, en zich het recht voorbehoudt om hetgeen aan zijn verstand helder 
en duidelijk is, dus hetgeen aan zijn ziel behaagt, als waarheid te erkennen. Met 
minachting ziet zo iemand neder op hen, die geloven. "Gijlieden, die nooit twijfelt, die 
nooit onderzocht, nooit getoetst hebt, die vreest voor het denken, en opzettelijk de ogen 
sluit voor alles wat u in uw geloofssluimering zou kunnen storen, gij doet afstand van de 
hoogste waardigheid van de mens, van het recht des onderzoek!"


Wij, gelovigen, kennen dit verwijt. Het laat ons onbewogen. Het is niet waar, dat wij nooit 
getwijfeld en nooit onderzocht hebben. Het is niet waar, dat ook wij niet waarheid, 
waarheid alleen zoeken willen; niet waar, dat wij ter wille dezer waarheid niet geworsteld 
hebben, geen zware strijd er om gevoerd hebben. Maar, juist omdat wij in deze strijd, in 
deze worsteling tot het inzicht zijn gekomen, dat de waarheid niet in ons, noch bij andere 
mensen, doch alleen bij God te vinden is, hebben wij ons eigen leven en ons eigen weten 
opgegeven, en zijn doorgedrongen tot de waarheid, dat het geloof hoger en dieper is, van 
meer verstand en geest getuigt dan de twijfel. Gelooft hen niet, die hun twijfelen en hun 
kritiek voor geestkracht en ruimte van blik uitgeven. Gelooft, omdat de Bijbel het zegt; 
gelooft, omdat uw eigen geweten het u betuigt; gelooft, omdat duizenderlei ervaring het 
bevestigt, dat er meer kracht, meer leven, meer waarheidszin, helderheid en kennis, 
kortom, meer geest toe behoort om te geloven dan om te twijfelen.


Zo twijfelt de ongelovige, wiens oog dof omfloerst en verzwakt is door de zonde, zodat hij 
de waarheid in haar zonneglans en helderheid niet vermag te aanschouwen. Zo twijfelt hij, 
wiens hoofd vervuld is van zorgen en van aardse zin, van het streven naar eer, rijkdom en 
genot, die bezwaard is door zelfzucht, altijd naar de aarde is gebogen en de blik niet 
vermag op te heffen naar de hemel en zijn werelden van licht. Zo twijfelt, en wil twijfelen 
de eigengerechtige, die zich voor wijs houdt, en met zijn verstand de dwaasheid Gods 
bedilt, hij, die zich in zijn hart verzet tegen een waarheid, die hem, zijn doen, zijn woord 
en zijn wijsheid veroordeelt, en voor welke hij arm en naakt, als een opgeblazen leugenaar 
daar staat. Aan hem, die zijn twijfelingen liefheeft, ze koestert en kweekt, worden zij door 
God niet ontnomen.


Wilt gij twijfelen, o mensen, zo twijfelt aan u zelf, en gelooft aan God. Twijfelt aan uw 
weten en kunnen, daar hebt gij alle reden toe. Aldus hebben te allen tijde de grootsten 
onder ulieden getwijfeld, een Salomo en een Socrates, Plato en Seneca, ook een Goethe 
en Schopenhauer en Hartmann; en twijfelend en vertwijfelend verzonk een Nietzsche in 
waanzin. Twijfelt aan de onfeilbaarheid van uw verstand. Heeft het niet altijd het grote en 
verhevene en alle belangrijke wereldontdekkingen eerst geloochend, belachen en bespot? 
In plaats van te spreken van één verstand, spreekt juister van enige miljoenen van 
onderscheidene elkaar tegensprekende verstanden, gelijk zij zo fraai in onze parlementen 
en rijksdagszittingen, in onze letterkunde en in de pers over recht, Godsdienst, 
opvoeding, zedenleer, wereldopvatting en levensopvatting met elkaar twisten, terwijl ieder 
beweert het enige verstand te zijn! Twijfelt aan uw filosofie. Eeuwig verborgen blijft ons 
het waarom der dingen, en de twintigste eeuw is daarin niet verder gekomen dan 
Democritus, Plato, Aristoteles, Epictetus, Boeddha en Confucius. Twijfelt aan uw 
wetenschap; wél heeft zij miljoenen van feiten opeengehoopt, of als paarlen aan een 
hypothesen-snoer geregen, maar u toch nooit de oergrond, de eerste oorzaak van enig 
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ding blootgelegd. Haar theorieën zijn broze krukken voor het aarzelende, wankelende 
denken, en elke nieuwe, meestal toevallige, ontdekking bewijst dagelijks dat wij, 
denkende atomen op een dwarrelend zandkorreltje in het wereldruim, tot nu toe het niet 
recht wisten, en nog altijd niets weten, dat recht is. Twijfelt, gij dagvliegen! Bildad had 
gelijk: "Wij zijn van gisteren en weten niets." (Job 8 : 1)


Twijfelt aan uw staatkunde en sociale wijsheid! Uwe regeerstelsels vallen uiteen, zij 
bevredigen niemand. Dagelijks moet gij onder twist en strijd nieuwe wetten uitdenken en 
ze weer afschaffen, en met de sociale revolutie komt gij niet klaar. Maar kinderachtig ook 
zijn uw schetsen van een toekomst-staat met wereldvrede, drie-urige (!) arbeidstijd, gelijk 
lonen, algemene tevredenheid en deugd en paradijstoestanden. Dat heeft Mohammed 
beter geweten, toen hij zei: vóór alles behoort daartoe, dat de aartsengel Gabriël op Gods 
bevel de mensen de zwarte druppel uit het hart perst. En de ellendige Russische revolutie 
heeft u geleerd, als gij deze les nog nodig had, dat socialisten, die door wargeesten en 
fanatieke dromers, zoals Tolstoj en Bebel, op een dwaalspoor geleid zijn, wél moorden, 
branden, roven en plunderen kunnen, maar uit puin en as niets blijvends en bruikbaars 
kunnen opbouwen.


Twijfelt aan uw psychologie en pedagogie. Woorden, woorden! Of weet gij thans wat de 
ziel is, hoe het willen, voelen, kennen in haar diepten ontstaan, hoe de niet gewilde 
aaneenschakeling der denkbeelden geschiedt, en wat de herinnering is? Zijn onze zonen 
en dochteren ten gevolge van de Herbart-Zillersche leer verstandiger, gelukkiger, naar 
lichaam en ziel gezonder dan hun vaderen, of de jonge Perzen van Cyrus, die leerden de 
waarheid te zeggen, hun ouders te gehoorzamen en de goden te eren? Gave God, dat gij, 
hedendaagse volksopvoeders, dit der jeugd inprent van Berlijn, dit middelpunt van het 
geestesleven van Duitsland! Dan zouden wij aan u geloven! Twijfelt aan uw kunst. Zij 
zoekt naar schoonheid en loochent het volstrekt schone, en brengt karikaturen voort, 
ethische misgeboorten, en met weinig uitzonderingen, gezochte, verknoeide en 
verflauwde kopieën. 


En twijfelt aan uw woord! Wel golft en ruist het om de aarde in duizend talen en tongen, 
en dwarrelt, gelijk stof, dat door de storm wordt voortgedreven, en ieder wil er mee 
pronken en pralen en een ander overstemmen. Maar hoe weinig waarheid en wijsheid is 
daarin! Welke onbeduidende redevoeringen, welk een eigen lof verkondigende frasen, 
orakelspreuken der wetenschap of der politiek, of der humaniteit op het spreekgestoelte 
en de katheder; hoe vele onware, onbijbelse woorden, ook op de kansel; hoe vele 
hatelijke, lasterlijke, vuile woorden op straat en in de herberg! Met al uw woorden wordt 
de wereld niet beter, daarmee krijgt gij de krankheid en de dood, de krijg en de ellende, 
het gemor en gemopper van de aarde niet weg.


O voorzeker! gij mensenkinderen, twijfelt aan u zelf; daar doet gij wél aan, en "haat het 
eigen leven," gelijk Jezus dit van Zijn discipelen verlangt, het leven der wereld in de 
begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens! 
Het is niet waard, dat men het liefheeft. En hebt gij genoeg getwijfeld, zo vertwijfelt niet, 
maar gelooft.


________
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"Maar," zegt gij, "twijfelt dan slechts de ongelovige, de wereldling? Wordt niet ook hij, die 
oprecht de waarheid zoekt, ja dikwijls hij bovenal, die ernstig en met vrees en beven zijn 
zaligheid zou willen werken, door vele zware twijfelingen aangegrepen? Voorzeker! Gelijk 
er een spottend twijfelen en willen twijfelen is, een hoogmoedig bedillen der waarheid, zo 
is er ook een twijfelen binnen het geloof en in weerwil van het geloof. Zo lang wij in een 
wereld leven, welker god de duivel is, heeft deze god macht om ons te verzoeken, en ons 
van tijd tot tijd te ziften als de tarwe. Onophoudelijk zoekt deze "verklager onzer 
broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht", twijfel in ons te verwekken, 
en ons aldus de blijdschap en de kracht van het geloven, het vertrouwen op God en Zijn 
Woord te roven. Hij weet, dat hij, als wij door twijfel verzwakt, moedeloos en versaagd 
geworden zijn, met allerlei verzoekingen en zondige gedachten licht ingang zal vinden in 
de vesting van ons hart, en ons dan tot algehele afval zal kunnen brengen.


Maar een aangevochten, angstig heen en weer wankelend geloof is toch ook, en 
desniettegenstaande, een geloof, en elk angstgevoel, alle droefheid en bezorgdheid 
vanwege onze twijfel, die op ons drukt als een last, de oprechte wens om er van bevrijd te 
worden, de strijd, dien wij er tegen voeren … dit alles is een duidelijk bewijs, dat wij niet 
behoren tot hen, die twijfelen en vertwijfelen, maar tot hen, die, gelijk zo vele 
Godsmannen in de Schrift, de twijfel overwinnen door geloof. Want God zal ons niet laten 
verzocht worden boven hetgeen wij vermogen. Menigeen twijfelt en gelooft, en zou willen 
geloven, die met tranen uitroept: "Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp!" Want 
voor de beginner en leerling zijn er vragen en twijfelingen, die voor de Meester niet 
bestaan. Zo twijfelt, en gelooft evenwel, een Thomas, hij wenst te zien, en het wordt hem 
toegestaan. Zo is hij, die in de Schrift nog allerlei, meest eigengemaakte zwarigheden 
vindt, als de half genezene blinde, die mensen ziet, alsof hij bomen zag. (Markus 8 : 24) 
Christus zal hem volkomen genezen.


Overigens, let er wel op: de twijfel is niet daar buiten, niet in de dingen, niet in de natuur; 
hoe zou de schepping de Schepper tegenspreken? Hij, de twijfel, is in u. Oorzaken van de 
twijfel zijn: geestelijke zwakheid en onzelfstandigheid; het opgaan in velerlei en allerlei, de 
overschatting van het eigen verstand en de eigen wijsheid, alsof wij ten slotte op alle 
vragen een beslissend antwoord konden geven; eindelijk, de innerlijke onrust, dat is: het 
ontberen van "de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat." Wél is het onderzoeken 
en beproeven van het bereikbare en kenbare gerechtvaardigd, en werkt mee tot 
ontwikkeling en volmaking der ziel; doch ook daarin hebben sedert 6000 jaren alle 
mensen en alle Christenen het niet verder gebracht dan tot het inzicht: er moet 
voortdurend geloofd worden. Wij moeten door blijven geloven. Wees niet kleinzielig en 
angstvallig in uw doen, als het slechts in eenvoudigheid en zonder zelfzucht geschiedt. 
Wij hebben een groothartige God. Zie niet op alle godsdienstige doen. Ook lieve kinderen 
Gods kunnen recht domme dingen doen. Ik zeg niet iets slechts; want dat zou in 
tegenspraak zijn met het woord van de goede boom en zijn vruchten. Maar domheden 
zijn geen vruchten, het zijn waterloten, die nutteloos het sap tot zich trekken en 
afgesneden moeten worden. Daartoe behoren uitwendigheden, waaraan veel gewicht 
wordt gehecht, en van elders ingevoerde manieren in het koninkrijk Gods. Als de Vader 
bouwt of plant, en zijn kindje komt ijverig allerlei, ook onbruikbaars, stro en stoppelen, 
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aandragen, dan zal de Vader met een goedige glimlach het onverstand aanzien. Blijf niet 
hangen aan iedere kleinigheid! Kom niet dadelijk af op elk lokaas, dat de duivel uitwerpt! 
Meer eenvoud! Houd u aan de grote, heerlijke waarheden van het Woord, en wat gij niet 
kunt rijmen laat daar van af. Denkt gij bij geval, dat wij in het aardse leven ooit alle vragen 
omtrent God en de wereld kunnen oplossen? Daartoe is dit leven te kort, en zijn wij, gij en 
ik, te dom. Gelooft gij met 1400 gram hersenen de oneindige schepping en het eeuwige 
doen en denken van God te vatten? Toch zal God u, als gij het eerlijk en oprecht meent, 
allengs meer licht schenken, en na een leven lang ootmoedig, ernstig zoeken naar de 
waarheid, zal u de dageraad opgaan, en zult gij een innerlijke aanschouwing der waarheid 
hebben, waarbij gij glimlacht om twijfel en om bewijzen. Wees hemels vrolijk. Hebt gij 
geen levenstaak? Laat af van de twijfelingen, die u verlammen, en doe, al is het in 
onvolkomenheid en zwakheid, het werk, dat God u op de handen heeft gezet. Belijd, al is 
het ook met stamelend woord, die God, Zijn naam, Zijn Woord en Zijn waarheid; waartoe 
zijt gij anders op aarde? en wacht hier op Zijn barmhartigheid, en hier Boven op Zijn licht.


________


Letten wij op de twijfelingen, die in het bijzonder tot onze tijd behoren, dan zien wij, dat zij 
bij velen, bij voorbeeld vele jongelieden, natuurwetenschappelijk zijn. God heeft de 
mensen Zijn schepping gegeven, "of zij Hem daarin vinden mochten." Maar zij vinden 
Hem er niet in, omdat zij er Hem niet in zoeken, ja, omdat het hun liever ware, dat Hij 
maar niet bestond. En zo hebben wij, helaas! een ganse, tegen God vooringenomen, van 
atheïsme, en dikwijls ook van lasteringen doortrokken natuurwetenschappelijke literatuur, 
die er ijverig op uit is, om aan vele onloochenbare, interessante feiten op elk gebied, een 
Godloochenende strekking en betekenis te geven, die zij op zichzelf volstrekt niet 
hebben, of ze gans en al te verdraaien. Dringend en onafwijsbaar doet zich voor ieder 
denkend mens de alles beslissende vraag voor: Is er een God? Maar het bevestigend 
antwoord op die vraag brengt zware gevolgen mee, die het geweten hem met 
schrikwekkende logica voorhoudt. Die gevolgen zijn hem lastig, in de grond der ziel haat 
hij ze, dus moet op de vraag maar ontkennend geantwoord worden, en nu zoekt men met 
grote moeite alles bij elkaar wat schijnbaar daartoe dienen kan, en daarbij deinst men ook 
voor geen onwaarheid terug. Zo bijvoorbeeld als een Häckel en zijn medestanders in 
tegenstelling met alle logica de stelling verkondigen: "De leer der ontwikkeling heeft ons 
er van overtuigd, dat een "schepping" nooit plaats heeft gehad, en dat het heelal van 
eeuwigheid af bestaat." 


Dit voorgewende "resultaat van het onderzoek" is een leugen. Gelijk Dubois-Reymond, 
Secchi, Lord Kelvin en andere natuuronderzoekers zeggen, en ook ieder schrander, 
scherpzinnig mens erkent, juist die leer der ontwikkeling bewijst, dat de wereld niet 
eeuwig is, daar anders de ganse evolutie al lang voorbij en een toestand van volledig 
evenwicht tussen alle krachten van eeuwigheid af ingetreden moest zijn. De eeuwigheid 
der wereld is een wetenschappelijk overwonnen standpunt. En ongerijmd, van meet af, is 
de bewering: natuurhistorische feiten bewijzen, dat er geen God is. Hoe zullen zij dit 
aanleggen? Zo hebben ernstige natuuronderzoekers genoegzaam bewezen, dat Häckels 
voorgewende "biogenetische grondwet" in waarheid niet bestaat. Zo is het niet waar dat 
geologie en Bijbel elkaar tegenspreken. Voorname geologen hebben de overeenstemming 
er van aangewezen (vergelijk: Bettex: "Het lied der schepping"). En wat de vierde 
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scheppingsdag betreft, de hedendaagse sterrenkunde leert dat de aarde vele miljoenen 
jaren vóór de zon ontstaan is, en dat op een zonloze planeet, of op een afgekoelde, 
donkere zon, organisch leven zeer goed mogelijk is (Flammarion, e. a.) Kortom, de 
natuurwetenschappelijke bewijzen van het ongeloof kunnen nergens tegenover een 
grondig, wezenlijk onbevooroordeeld onderzoek stand houden; in het licht vertonen zij 
zich als vergeefse pogingen zich voor het aangezicht des levende Gods tussen de bomen 
van de hof te verbergen, omdat men zich naakt gevoelt. Zo zouden vele Darwinisten - en 
daarin gaan zij verder dan Darwin, die aan een Schepper geloofde - deze God door de 
oercel en haar krachten willen vervangen. Maar die oercel zou even wonderbaar en 
onbegrijpelijk zijn als het Bijbelse "In de beginne" en daarbij zegt zij ons niet, vanwaar het 
leven en het bewustzijn komen, waarom, wanneer en hoe zij zelf ontstaan is.


Hoe veel tijd en geestkracht verbruiken velen aan dat Darwinisme! Doch horen we hoe 
een hedendaags vakman er over oordeelt: "In werkelijkheid zijn de Darwinistische leringen 
als proeve van opheldering van de wereld der verschijnselen van zeer ondergeschikte 
betekenis, en zij zouden dit ook zijn indien zij niet als theorieën, maar als onaantastbare 
waarheden vaststonden; dat zij dit echter niet zijn weet ieder bioloog maar al te goed. 
Tegenover de problemen van selectie en soortvorming staat de biologie volkomen 
radeloos." (R. Francé: "Der Wert der Wissenschaft"). Zo heeft de ernstige geleerde, en 
ook de waarlijk ontwikkelde, slechts een treurig glimlachje voor de pogingen van het 
ongeloof om met protoplasma, eiwit-afleidingen, chemismus (scheikundige gang van 
zaken) der hersenen en dergelijke meer, de grote wereldraadselen op te lossen of zelfs de 
ontzaglijke geheimenissen des levens met beuzelarijen te doorgronden, bijvoorbeeld als 
men "met chloroform-druppels, die schellakdraden in zich trekken", de voedingsopname 
der amoeben verklaart, en der rhizopoda (wortelvoetigen) nabootst door in olie gedoopte 
glasschilfers in spiritus te brengen." En daarmee de schalen wil men de levende God, de 
almachtige Schepper van hemel en aarde. uit Zijn schepping verdrijven! Trots al die 
pogingen en alle kleingeestige verklaringen en draaierijen, blijft het daarbij, gelijk de 
bekende sterrenkundige Dr. Klein zegt: "Beweging is niets dan beweging, en een hoop 
heen en weer schommelende atomen blijft een hoop heen en weer schommelende 
atomen."


Meer helder denken, meer geestelijke zelfstandigheid, gij Christenen! Uw discussies met 
het pedante en moedeloze "Als en "maar" zijn dikwijls niet aan te horen. Oordeelt toch 
ook in de kracht en in het licht van Gods Geest, en denkt niet met valse nauwgezetheid, 
dat gij iedere wetenschappelijke (?) beuzeling moet onderzoeken. Hebt de moed van het 
niet weten en het niet-willen-weten, en weest niet bang om op het verbaasde: "Gij hebt 
dat boek niet gelezen!" kalm te antwoorden: "Neen" - "Maar gij moet het lezen!" - "Neen." 
Zegt mij een monist, dat 2 x 2 eens gelijk was aan nul, dan schaf ik mij zijn wiskunde niet 
aan. Leert een ander, dat God geen wonder doen kan, dan heb ik aan zijn voorgewende 
bewijsvoering geen behoefte. Loochent een modern theoloog de Godheid van Christus, 
dan kan mij zijn Christelijke ethiek geen zier schelen. Het is niet waar, dat de leugen als 
"brug naar de waarheid" dienen kan. Een kwade boom kan geen goede vruchten 
voortbrengen, en als ik door de wijn te proeven bemerk, dat hij verzuurd en ongezond is, 
dan zal ik er het gehele vat niet van leegdrinken.
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O gij, door wetenschappelijke twijfelingen gekwelde jongeling, in plaats van armzalig te 
blijven steken in de doornstruiken van duizenderlei hypothesen, tendentieuze beweringen, 
nietige bezwaren en tégenwerpingen, en er bloedend gescheurd in rond te spartelen, 
verhef u boven die lage doornstruiken, en kom tot een helder overzicht. Sla eens een blik 
op de grondleggende stellingen, de grote lijnen van het ongeloof. Ik wil er nu niet eens 
van spreken, dat een Christen zich met geen atheïstische wereldbeschouwing afgeeft; 
niemand zal toch van mij veronderstellen, dat ik over kleurbreking, spectraal-analyse en 
het aanzien der natuur zal twisten met iemand, die reeds dadelijk verklaart, dat er geen 
licht en geen is, en evenmin, dat ik in mijn bibliotheek een boek zal plaatsen, dat vol is 
van smaad en laster over mijn getrouwe echtgenote, of mijn geliefde en geëerde 
overleden vader. 


Het zou ons Christenen wel passen, met meer heilige toorn voor de eer onzes Gods, Zijns 
Zoons, Zijns Woords en Zijns naams, die geheiligd moet worden, op te komen, daar toch 
ieder onzer opstuift, als zijn eer aangerand, zijn waarheidsliefde betwijfeld wordt. Als nu 
echter zulke atheïsten met de bewering bij mij aankomen, dat de wereld eeuwig is, of uit 
zich zelf is ontstaan (is zij eens ontstaan, dan is zij ook niet eeuwig), dus: dat het Niet, 
zonder grond of oorzaak, zonder het te weten of te willen, lets, en wel een verbazend 
gecompliceerde natuur is geworden; dat de dood het leven, het ledige de vorm, het van-
niets-wetende het bewustzijn heeft voortgebracht, het toeval en de atomen het 
Godsbegrip, de plicht en het geweten hebben gefabriceerd, en dat de onbegrijpelijke 
wijze en doelmatige inrichting der schepping bewijst, dat er geen Schepper is, dan 
houden voor mij verstand en logica en bijgevolg ook de discussie op. Lees ik dan, hoe die 
mensen, na van mij verondersteld te hebben aan zo ongelooflijke wonderen te geloven, 
het Goddelijk wonder als onmogelijk verwerpen; hoe zij al het bestaande, als het 
rechtmatig voortbrengsel der alwijze, onfeilbare stof (Spiller) tekenen en daarbij 
Godsdienst en geloof aan God, dus ook voortbrengselen dezer stof, met fanatieken haat 
bestrijden; hoe zij de mens de ziel betwisten, maar aan het willen en voelen, het 
beminnen en haten der atomen geloven; met de Goddelijke gerechtigheid spotten, 
daarentegen de "allerrechtvaardigste wereld-ether" prediken en bij deze "algerechtigheid" 
der stof toch een vergelding hiernamaals en een laatste gericht loochenen, dat heb ik met 
deze kinderen van het Niet, gelijk zij zich zelf noemen, - "notre Pére, le néant" (Onze 
Vader, het Niet.) roept Renau uit - afgedaan. Zie ik ten overvloede, hoe ook hun leven vol 
is van inconsequenties en tegenspraak: hoe zij de wetenschap tot hun afgod maken, en 
daarbij ontkennen, dat er een onvoorwaardelijke waarheid is; de geest loochenen, en toch 
geestig, vernuftig willen zijn; hoe zij zedelijkheid, waarheid en recht voor slechts 
chemische fabrikaten uitgeven, en toch boos worden, als men hun onzedelijkheid en 
leugen verwijt; hoe zij zich als strijders voor recht en waarheid voordoen, en daarbij dat 
Godloochenaars, zoals een Häckel, Ladenburg en Kalthoff om de wille der eer van 
mensen leden blijven van een Evangelische kerk (!) dan - aan hun vruchten zult gij ze 
kennen - behoef ik mij waarlijk niet nog door hun boeken heen te worstelen, veel over 
lappaliën (beuzelingen) zoals de gastrula, de pijnappelklier en het apenbloedserum, aan te 
horen, om mij het hoofd met eindeloze, zogenaamde verklaringen en willekeurige 
beweringen te vullen, om ten slotte met een latere onderzoeker na zijn studiën over 
materialistisch natuuronderzoek in de klacht van Faust uit te breken: "Daar sta ik, arme 
dwaas, nu, en ben even wijs als te voren."
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Men verwijt ons Christenen, dat wij de wetenschap verachten. Ja, wij verachten - en 
daarin zijn wij het eens met alle ware geleerden - veel van wat zich wetenschap noemt, en 
als zodanig snoeft en hoog van zich opgeeft, veel windmakerij en frasen, onwetendheid, 
eigenwaan, vooringenomenheid, veel onzedelijke en goddeloze tendentie; en daar doen 
wij wél aan. Maar wij beminnen zeer, en achten hoog, en erkennen dankbaar de 
wetenschap van mannen van betekenis, nauwgezette en bescheiden mannen, die gelijk 
Arago, Tyndall, Bessel, Lockyer, Helmholtz, E. v. Baer, Frauenhofer, Kirchhoff, Bunsen, 
Lord Kelvin, Röntgen, Becquerel, Marconi, de ontdekkers van het radium, de Heer en 
Mevrouw Curie en vele anderen met grote vlijt en opoffering naar kennis en weten 
streefden, al zijn wij het overigens met hun wereldbeschouwing niet eens. Maar ook tegen 
de zekerheid, waarmee in wijd verspreide boeken zogenaamde wetenschappelijke 
resultaten voorgedragen worden, koesteren wij een gerechtvaardigd wantrouwen. "Het is 
zonderling", schrijft een nauwgezet onderzoeker, "dat alleen het populaire boek 
triomfkreten kent; van de dodendans der twijfelingen, welke de fraaie hypothesen ten 
grave dragen, schrijft niemand "populair"." Zo stelt Häckel in geschriften voor het volk als 
feiten voor, wat hij in boeken, die voor geleerden bestemd zijn, met meer bescheidenheid 
slechts als hypothesen aanbiedt.


Voldoet u, twijfelaar, het Woord Gods niet, en hebt gij ter bevestiging er van behoefte aan 
menselijk gezag, zo luister naar de warme mannen der wetenschap en geleerden van 
naam, die, gelijk de onderzoekers, op wier ontdekkingen onze natuurkennis berust - een 
Newton, Kepler, Cuvier, Linnaeus, en anderen, ook in nieuwere tijden een Mädler, Secchi, 
Faraday, Liebig, Robert Mayer en velen van de bovengenoemden - weliswaar vele 
schakeringen in het Godsdienstig geloven doen zien, maar het daarin met de bekenden 
sterrenkundige, Dr. Klein, eens zijn, als hij zegt: "Wij erkennen, dat de ordening der wereld 
een zodanige is, dat zij door een hoogst verstand, dat tegelijk over een onmetelijk 
scheppingsvermogen gebood, kan ingesteld zijn. Het "bestaan van zodanig een verstand 
volgt even ontwijfelbaar en noodwendig uit het ganse samenstel der natuurverschijnselen, 
als het bestaan van een aantrekkingskracht in de zon uit de beweging der planeten om 
haar in gesloten banen." (Kosmol. Briefe, S. 28) Vergelijk: "Gods onzienlijke dingen 
worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide 
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn." 
Romeinen 1 : 20. Lord Kelvin (vroeger W. Thompson) wel de grootste onder de levende 
natuurkundigen, zegt: "De strenge natuurwetenschap wijst op een natuurwet, die een 
tijdelijk einde - "Hemel en aarde zullen voorbijgaan", Mattheüs 24 : 35 en daarmee ook 
een tijdelijke aanvang "In de beginne schiep God de hemel en de aarde" - van ons 
wereldal bepaalt. 


Er heeft een vernietiging der energie en een afneming van alle werkingsgeschiktheid in de 
natuur plaats tot aan nul, waarmee dan het einde der dingen bereikt is." "Dan zal het 
einde zijn." "Het einde aller dingen is nabij", zegt de Schrift, 1 Petrus 4 : 7. Evenzo ook 
Klausius, Secchi. "Indien," zegt Dr. Klein, "een almachtige wil niet nieuwe stof schept." 
"Ziet, Ik maak alle dingen nieuw", Openbaring 21 : 5. En aan onze ganse 
natuuronderzoeking en wetenschap vraagt God met majestueuze spot: Waar waart gij, 
toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Gij weet 
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het, want gij waart toen geboren, en uw dagen zijn vele in getal", Job 38 : 4, 21. Laat ons, 
in plaats van met het onbeschaamde ongeloof veel te disputeren, der Salomonische 
vermaning gedachtig zijn: "Antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet, opdat gij ook hem 
niet gelijk wordt." Maar ook: "Antwoord de zot naar zijn dwaasheid, opdat hij in zijn ogen 
niet wijs zij." Wenden wij ons af van de Godloochenaars met het ernstig woord: "De 
dwaas zegt in zijn hart: Daar is geen God," en laat ons de critici der Schrift antwoorden 
wat Christus de leugenaar van de beginne geantwoord heeft, kort en ernstig: "Er is 
geschreven." Men beveelt het dikwijls Christelijke studenten aan om zich met het 
standpunt en de tegenwerpingen der tegenstanders vertrouwd te maken, om ze recht te 
kunnen beoordelen en weerleggen. Waar worden wij in de Schrift hiertoe vermaand en 
opgewekt? Nergens! Maar wél waarschuwt zij ons voor de gehele wijsheid dezer wereld, 
om ons niet "als een roof te laten vervoeren door de filosofie", en zij stelt vast dat God de 
mens niet door verstand en wetenschap tot het geloof wil brengen. "Eén ding is nodig", 
en veel strijden over Boeddha en Nietzsche, Büchner, Darwin, Häckel, Hartmann en 
Harnack is nog meer onnut dan de zorgen en bekommernissen van Martha. Vele 
kundigheden, waarover de vromen ijverig disputeren, zijn "schatten op de aarde, die de 
mot en roest verderft." Zegt men dit echter aan onze Christelijke jeugd, en verlangt men 
van haar, alles te verkopen om Jezus te volgen, dan "gaat de jongeling bedroefd weg, 
want hij heeft vele goederen." Geen wonder, dat zulke, ook door de platste 
tegenwerpingen tegen de Bijbel en het Christendom aangevochtenen, in Christelijke 
bladen klagend vragen: "Hoe kom ik weg uit de twijfel?" Wie zich voortdurend met 
goddeloze natuurwetenschap bezig houdt, mag zich over geen onzekerheid en 
verwardheid zijner wereldbeschouwing verbazen; wie van alles, wat ongezond is proeft, 
en van allen verknoeide wijn een klein teugje drinkt, mag over geen maaglijden klagen.


Hetzelfde geldt van veel lectuur, die ook Christenen zich veroorloven. Wie de werken van 
Zola, Maupassant, Tolstoj, Ibsen en Sudermann, Gorki's Nachtasyl of Hilligenlei daartoe 
kiest, begaat een onrecht aan zijn eigen ziel. Hij vervult en belaadt haar met denkbeelden 
en schilderingen, die hij wel schijnbaar weer opzij verschuiven, vergeten, overpleisteren 
kan, maar die er toch nooit uit verdwijnen; gelijk ik van een Christen de klacht hoorde dat 
hij thans nog moeite heeft met een woord, dat hem in zijn jeugd in het oor was 
gefluisterd. Ieder woord, dat gij hoort, elke regel, die gij leest, iedere afbeelding, elk 
prentje, dat gij ziet, modelleert, beitelt en schildert in uw ziel, en graveert er zich met een 
diamanten stift in, gelijk gij ten dage, wanneer al het vergetene weer te voorschijn treedt, 
bemerken zult. Wilt gij het edele, Goddelijke beeld in u, dat voor de hemel bestemd is 
ijverig, met het stof en vuil der aarde bezoedelen? Zult gij uw hongerend zoontje spoeling 
en giftige kruiden te eten geven? Kunt gij schilderingen van echtbreuk en zelfmoord, de 
beschrijving van dingen, waarvan de apostel zegt, dat zij onder Christenen niet eens 
genoemd moeten worden, met belangstelling en genoegen lezen? Hoed u en de uwen. Er 
zijn giften, die men niet meer uit het gebeente weg kan krijgen! "Zalig zij, die hun kleren 
gewassen hebben."


Bij vele andere mensen is het het wonderbare en bovennatuurlijke in de Schrift, dat de 
twijfel bij hen opwekt, waarbij zij zich dan troosten met de illusie, dat zij toch in de 
grondwaarheden van het Christendom geloven, en slechts zwarigheid hebben tegen 
onbeduidende bijzonderheden. Maar hun ontbreekt juist het geloof aan de 
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grondbeginselen. Met de mond belijden zij een almachtige God, doch zij kunnen niet 
geloven, dat die God letterlijk, te allen tijde, ogenblikkelijk uit stenen der woestijn 
Abraham kinderen kan verwekken, Mattheüs 3 : 9. Zij geloven, dat God alwetend is en 
alles bestuurt; maar in het dagelijks leven schrijven zij aan de omstandigheden, de 
natuurkrachten, de gebeurtenissen, ja ook aan een beetje toeval, een zekeren invloed toe. 
Zij spreken van de lieve God en lezen het grootste gebod; maar het is hun diepste smart 
niet, dat zij Hem niet van ganser harte liefhebben, en zij geven zich ook geen moeite om 
hun naaste lief te hebben als zichzelf. Zij kennen het verbod: "Zijt niet bezorgd"; de 
uitspraak: "Gij kunt niet God dienen en de mammon." Maar zij zijn bezorgd en beproeven 
het, God en de mammon te dienen. Zo is het een beledigen van God, als zovele 
Christenen en Christinnen onder zwaar lijden de arts afgodisch vereren, zijn woorden als 
orakels aannemen, dag en nacht er op bedacht zijn zijn voorschriften op te volgen; en 
deze blinden zien niet, hoe de Heere des levens, trots hun en zijn wijsheid, lijden en 
sterven naar Zijn raadsbesluit beschikt. Er is geschreven: "Ik ben de Heere, uw 
Heelmeester", Exodus 15 : 26. Het a b c, de elementen des geloofs zijn het, niet 
"onbelangrijke leerstellingen" die aan zulke Christenen ontbreken, en wijl de wortel krank, 
en losgewoeld is, wankelt de gehele boom, en wee hem, als de storm losbreekt! Wie, 
gelijk Culman zegt, werkelijk gelooft, dat Christus de Opstanding en het Leven is, twijfelt 
er niet aan, dat Hij ook van de doden is opgestaan: wie Hem als het ware Brood van de 
hemel geproefd en gesmaakt heeft, verwondert er zich niet over, dat Hij met vijf broden 
en twee vissen duizenden gespijzigd heeft; wie Hem kent als het Licht, dat in de wereld 
gekomen is, vindt het gans natuurlijk, dat Hij een blindgeborene ziende maakt. Wie de 
daden van Jezus niet gelooft, gelooft ook niet aan Zijn leer, gelooft ook niet aan de Zone 
Gods. Het is een der platte leugens van een moderne theologie, dat het geloof aan 
wonderen voor het Christendom onnodig is, heel goed gemist kan worden, en dat men 
zonder aan de wonderen te geloven, toch zeer goed een Christen kan zijn. Wie zegt dat 
God geen wonderen kan doen, begaat majesteitschennis aan de levende God, maakt de 
Bijbel tot een sprookjesboek, beschuldigt de Zone Gods zulke sprookjes geloofd en 
geleerd te hebben, en verklaart het gebed - waar is een volk, dat ooit een godsdienst 
zonder gebed kende? - voor zelfbedrog en beuzelarij. Want gebedsverhoring is een 
wonder, en gebed zonder het geloof gehoord en verhoord te worden, is leugen en 
huichelarij. Er is tegen het wonder geen bewijs, en het kan er ook niet zijn, er is slechts 
een inwendige tegenzin er tegen, en een loochenen er van. Zo wanneer Büchner in 
"Kracht en stof" na allerlei getallen en vele feiten en natuurverschijnselen te hebben 
aangevoerd, plotseling uitroept: Er zijn geen geesten! Er is nog nooit een wonder 
geweest! Welk verband is hier dan? Zo ook wanneer de critici van de Bijbel alles wat hun 
in de profeten en in de evangeliën niet aanstaat, eenvoudig als "ongeloofwaardig" 
verklaren, en van Christus' wonderen en opstanding uitroepen: "Nooit zullen wij geloven!" 
Dat is geen onderzoek, geen logische gevolgtrekking, maar eenvoudig een niet-geloven-
willen. Daarmede wordt niets bewezen.


Ook van het wonder hebben vele Christenen een enge, beperkte opvatting. Wonder is 
voor hen het wandelen op de zee, of de opstanding van een dode, of de 
vermenigvuldiging van brood en vis. Maar dat zijn slechts enige bloesems aan de grote 
boom, enkele golven op de oceaan van het wonder, waarin wij en alle schepselen 
zwemmen. Het gepraat van een verbreken der natuurwetten is voor de Christen ijdel 
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gepraat. Er is in het heelal slechts een vast, voortdurend, Goddelijk willen en werken, om 
het even, of deze Vader hetgeen Zijn kind reeds bekend is dagelijks herhaalt, of iets 
nieuws en onverwachts doet. Dat God elke dag 80.000 nieuwe zielen schept, en door 
haar nieuwe lichamen bezielt, zijn 80.000 dagelijkse wonderen, elk op zichzelf even groot 
als wanneer Hij een dood lichaam weer levend maakt. Een even groot wonder is het, dat 
Hij miljoenen van grote en kleine omstandigheden, voorvallen, verschijnselen, 
natuurwerkingen tot een voor ieder mens verstandig en doelmatig geheel ordent, en deze 
onophoudelijke stroom van dingen en van daden tot een prachtig geheel samenweeft, 
zodat het kleinste mij, maar ook evenzo anderen gelovigen, ten goede dient, maar evenzo 
anderen ten gerichte. Zonder deze leiding zou ieder ogenblik de ontzettendste chaos 
moeten ontstaan. Eindelijk de nieuwe geboorte in de Christen is even wonderbaar, even 
reëel en voor de engelen zichtbaar, als lichamelijke geboorte. De zichtbare wonderen, die 
wij noemen, moeten er ons slechts de tekenen van zijn, dat God steeds voor ons 
onzichtbare wonderen werkt.


Met het twijfelen aan het wonder geraken wij in het vaarwater der Bijbelkritiek en der 
ontkenning, die heden ten dage aan vele Christenen zoveel hoofdbrekens kosten, en 
ongetwijfeld ook hier, omdat zij aan het enkele en het kleine blijven hangen. Beschouw de 
toestand met ruime blik. Zoals de zaken staan, is of de Bijbel óf de kritiek een grote 
leugen, een derde is er niet. Deze kritiek leert: De wet van Mozes, waarvan Christus zegt, 
dat er, zo lang hemel en aarde bestaan zullen, geen tittel of jota van zal voorbijgaan, en 
die Hij noemt: "De Schriften van Mozes", is een kolossale vervalsing van vele onbekende 
schrijvers, en Mozes zelf is een fictie. Het is niet waar, dat, gelijk Jezus zegt, David van 
Hem geprofeteerd heeft; hij heeft de psalmen niet geschreven; profetie is er niet, en een 
Daniël heeft nooit bestaan. De evangeliën zijn ten dele onecht, en de daarin vermelde 
wondere sprookjes, Jezus, de jonge, door de begrippen zijns tijds bevangen, Joodse 
rabbi, is niet Gods Zoon, en niet zelf God. Hij is niet ontvangen van de Heilige Geest, en 
niet gestorven om onze zonden; Hij is niet opgestaan van de doden, en is niet "gezeten 
aan de rechterhand der kracht Gods", en Hij zal niet wederkomen om te oordelen de 
levenden en de doden. Hemel en hel bestaan niet, en als er een voortbestaan is na de 
dood, kunnen wij er toch niets van weten. Eindelijk: hun onpersoonlijke God, die aan de 
natuurwetten is gebonden, kan geen wonderen doen, kan zich noch door woord, noch 
door daad openbaren, kan het gebed noch horen, noch verhoren. Waartoe dan nog een 
God? "Wij hebben deze hypothese niet van node", zegt de sterrenkundige Laplace, om 
de mechaniek des hemels te verklaren.


Als gij dit nog Christendom, of in het geheel nog godsdienst noemt, dan hebben wij 
elkaar niets meer te zeggen. Onze ganse wereld- en levensopvatting is zo totaal anders, 
dat het der moeite niet waard is, hierover nog met u te disputeren. Indien gij u echter met 
droefheid en toorn afwendt van een leer, ingegeven door de "geest, die steeds ontkent", 
van een leer, die zich Christelijk noemt en Christus in het aangezicht zich weerspreekt, 
Zijn woorden loochent of verdraait, zo wees toch consequent en stem dan ook niet ten 
opzichte van enkele dingen in met de kritiek. Een Christen kan haar geen concessies 
doen, kan geen verdrag met haar aangaan. Aan hun vruchten zult gij de valse profeten 
kennen, die komen in de naam van Christus. De boom, die zulke vruchten voortbrengt, 
kan geen goede boom zijn. De wetenschap, die naar zulke resultaten voert, kan niet waar 

37



zijn. Weg met haar! Wij willen de Schrift niet zo verklaren, dat zij met onze meningen 
strookt, wij willen haar geloven; wij willen haar niet kritiseren, maar ons door haar laten 
richten; wij willen haar niet bedillen, wij willen haar gehoorzamen. Wij willen Hem geloven, 
die alleen de Weg, de Waarheid en het Leven is. Laat ons berouwvol ook onze kritische 
twijfelingen neerleggen aan Zijn voeten. Zijn waarheid zal ons vrij maken. "Heere, tot wie 
zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens."


Laat u ook niet misleiden door de modernen, die heden met groot geschetter tegen 
"dorre dogma’s", "verouderde leerstellingen", "dode formules" aanstormen, en "bevrijding 
van een dood, letterknechtig geloof en belijdenis" aanprijzen. Er is geen mathematiek 
zonder axioma’s en geen wereldbeschouwing zonder dogma's. Gij hebt slechts de keus 
tussen het geloof aan de Bijbelse dogma's en de dogma's van het ongeloof, van het van 
zelf ontstaan der wereld uit niets, de zelf-evolutie der oercellen, van de eeuwigheid en 
onbewuste alwijsheid der stof en der natuurkrachten, van de onfeilbaarheid van het 
verstand, en van een verlossing door eigen kracht. Zonder dogma's komt gij er niet; en 
kunt gij uw geloof niet met juiste, duidelijke woorden uitdrukken en belijden, dan is het 
waardeloos; gij bedriegt u zelf met verwarde, religieusmorale frasen. De moderne 
predikers zeggen: Niet hetgeen de mens gelooft is van enig belang, daarop komt het niet 
aan, maar wel daarop, wat hij is, en wat hij doet. Alsof zijn doen, zijn werken niet de 
bloesems en vruchten waren van het innerlijke sap, de uitwendige verschijning van de 
wortel, en de oorzaak niet even gewichtig was als de uitwerking. "Toon mij uw geloof uit 
uw werken", zegt de Schrift.


Wél smacht in de diepste grond de ziel, deze adem Gods, naar waarheid, dorst dus, zij 
het ook onbewust, naar God, "naar de levenden God", en zo doet zich heden ten dage 
van vele zijden, ook als reactie tegen de steeds meer snoevende leugen, een drang naar 
waarheid voelen, een honger naar godsdienstige waarheid. Maar waarom komen deze 
zoekenden niet tot de waarheid? Waarom worden zo velen door vele zogenaamde 
verkondigers der waarheid op een dwaalspoor geleid? Omdat zij nog aan hun eigen 
wijsheid en gerechtigheid geloven, en de waarheid in hun eigen hoofd zoeken, in plaats 
van haar af te smeken van Hem, die gezegd heeft: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij." Daarom is ijdel hun ganse filosofie en 
hun willekeurige uitlegging van de Bijbel, waaraan zij hun inzichten ten grondslag leggen, 
en zeer wonderlijk springen zij om met de mannen, die er in voorkomen. Er behoort wel 
zeer veel van de godsdienstige inbeelding van ons geslacht toe om van de "afdwalingen" 
van een Elias te spreken, en van de "Neurasthenicus Paulus", en zich in zijn Christendom 
groter en beter te achten dan de eerste Christenen en kerkvaders, die stonden tegenover 
de wereld, terwijl een orkaan van smaad en haat om hen heen gierde, hun goed, hun eer, 
hun leven en ook het leven hun geliefden dagelijks in gevaar zagen, en toch vast stonden, 
wonderen van broederliefde en van een rotsvast geloof waren, een heldere juichende 
belijdenis aflegden, en "hun leven niet liefgehad hebben tot de dood toe."


Een vrucht van deze inbeelding is het idee-fixe van moderne godsdienstverkondigers, dat 
zij het Goddelijke overeenkomstig de tijd moeten vermenselijken, en de eeuwige 
waarheden moeten schikken en plooien naar de geest des tijds, waarvoor zij zich buigen; 
dat zij het harde, strenge Bijbelwoord naar de smaak van een sentimenteel, zenuwzwak 
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geslacht moeten omwerken. Een kleinzielige opvatting, die tussen Goddelijk en menselijk, 
het eeuwige en het vergankelijke niet onderscheiden kan! Vandaar dat hun bloot tijdelijke 
godsdienst heden opbloeit en morgen verwelkt. De zon vraagt niet naar onze horloges, en 
richt zich niet naar de midden-Europese tijd. Treurig is het, dat dit ingebeelde, 
warhoofdige geslacht ook ten opzichte der eenvoudigste waarheden niet tot klaarheid en 
rust komt, en dat Christenen naar redevoeringen willen luisteren, waarin men tot hen zegt: 
Wie was Jezus?" "Wat heeft Christus gewild?" "Wat heeft Boeddha, wat heeft Christus de 
moderne tijd aan te bieden?" Boeddha was een arme zondaar, die slechts de vernietiging 
van het nirwana kende. Christus is van eeuwigheid God, en heeft ons het eeuwige leven 
gebracht. Heeft men daar nu nog vele woorden bij nodig?


Ook gelovige predikers tobben nog over de vraag: Hoe zal men tot de mensen uit onze 
tijd het Evangelie brengen? Wel! precies zoals aan de eerste mens, met de Goddelijke 
vraag: "Adam, waar zijt gij?" en antwoordt hij, dat hij vreest, wijl hij naakt is, zo biedt men 
hem de witte kleren des heils in Christus.


Zonder de dogma's van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van de verlossing door het 
bloed van Christus, van Zijn opstanding en wederkomst ten gerichte, zult gij, dogma-
verachters, in het leven niet kunnen bestaan, en in de dood tot de kennis komen, dat gij 
bedrogen zijt en dat dit u uw zaligheid kost. In het dogma hebben wij kracht, in de 
belijdenis blijdschap, wetende wie en wat wij geloven. Het ongeloof wil het apostolicum 
uit de kerk bannen. Wij zullen het ons niet uit het hart laten scheuren: aanbiddend zeggen 
wij het "Gloria", en wij houden vast aan elk woord van het majestueuze Niceesche 
symbool. Bij zulke rotsgebergten vertonen zich hedendaagse belijdenissen als 
molshopen. Wij hebben het dogma nodig van de plaatsbekledende dood van Christus en 
van Zijn Godheid, want wij hebben een Verzoener nodig. "Ik moet", zegt Luther, "Eén 
hebben, die macht heeft over zonde, dood, hel en duivel en alle creaturen, opdat Hij hun 
kunne gebieden, mij niet te schaden; Eén die mij uit en door kan helpen, opdat ik vrij op 
Hem kunne bouwen en vertrouwen." Wel ons deze dogma's!


________


Na het meer algemene twijfelen komen voor verdergevorderden de persoonlijke 
godsdienstige twijfelingen in aanmerking, hoe zij te allen tijde ook hen aanvielen, die de 
ongelovige tijdstromingen overwonnen hadden en reeds jaren lang het geloof hadden 
gewandeld. "Er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de 
winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen", Mattheüs 7 : 25. De 
Bijbel is één grote geschiedenis van geloof en twijfel. Hij stelt vast, dat het geloof een 
vaste grond is der dingen, die men hoopt, een niet twijfelen (naar de Duitse overzetting) 
aan de zaken, die men niet ziet, Hebreeën 11 : 1. Hij verklaart, dat God ons, gelijk aan 
Abraham, "dit geloof tot gerechtigheid rekent", en Paulus voert in zijn brief aan de 
Hebreeën ons ten voorbeeld aan, wat de mannen Gods in het geloof niet al gedaan 
hebben. Van de andere kant bericht ons de Bijbel ook, hoe zelfs deze mannen Gods, door 
de duivel verzocht zijnde, dikwijls met zwaren twijfel hadden te kampen. Wat verhaalt ons 
het boek Job anders dan een poging van Satan om Job aan het twijfelen te brengen, en 
aan het vertwijfelen aan zijn God? Hoe schilderen, ons ten troost in zulk een toestand, de 
Psalmen Davids, de man naar Gods hart, als hij van buiten en van binnen, van menselijke 
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en geestelijke vijanden wordt aangevallen, maar zich, als hij twijfelen wil, toch aan Gods 
beloften vastklemt en uitroept: "Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet 
toelaten, dat uw Heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken: 
verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uwe rechterhand, 
eeuwiglijk." Zo is het eeuwige verwijt, dat Christus herhaaldelijk aan Zijn jongeren doet, 
zoals aan de in zee zinkende Petrus: "Waarom twijfelt gij?" (Mattheüs 14 : 31; naar 
Luthers overzetting). Zo gaat door de gehele Schrift de strijd tussen geloof en twijfel, en 
het overwinnen van de twijfel door het geloof.


Met recht heeft de overleden predikant Rochat er op gewezen, dat de belegering van 
Jeruzalem door de afgodische veldheer Rabsake een beeld is van deze bestorming der 
ziel door de duivel. Laat ons dus het drievoudig Bijbels bericht in dat licht wat van 
naderbij bezien. De vrome koning Hizkia, die "deed wat recht was in de ogen des 
Heeren", "op de Heere, de God Israëls betrouwde, zodat na hem zijns gelijke niet was 
onder alle koningen van Juda, noch onder degenen, die vóór hem geweest waren", die in 
alles voorspoedig was, omdat "de Heere met hem was, overal waarheen hij uittrok", werd, 
in weerwil van zijn godsvrucht door een machtige vijand in zijn hoofdstad ingesloten en 
belegerd. En nu bespot hem Rabsake, en hoont hem: "Wat vertrouwen is dit, waarmee gij 
vertrouwt?" Jesaja 36 : 4. Uw Godsvertrouwen is nietig en zal u niet helpen! Zo spreekt 
de vijand. Want ons vertrouwen op God, ons geloof is het, waartegen hij aanstormt, ten 
einde ons schild en pantsier te ontnemen. Dit reeds moet hun tot troost zijn, die door 
zulke twijfelingen worden aangevochten. Juist deze aanvechting is een bewijs, dat zij 
kinderen Gods zijn. Satan valt het geloof, de hoop, niet aan van hen, die geen geloof en 
geen hoop hebben. Dieven breken niet in in de hutten der armen. Zoeken zij in te breken 
in een huis, dan kan men veronderstellen, dat dit huis een schat bevat. Ziet de duivel een 
ziel, die een kostelijke parel bezit, dan richt hij zijn aanvallen tegen die ziel. Maar hen, die 
het geloof niet hebben, laat hij rustig in hun ongeloof liggen, van hen is hij zeker; of hij 
tracht hen te overtuigen, dat zij Christenen zijn, en dat alles dus goed met hen staat. Zie 
hen aan: zij worden door geen twijfel beangstigd. Sommigen spotten, praten van de 
kwezelarij der "fijnen" en van "schijnheiligheid", en leggen zich met ijver toe op hun zaak, 
jagen naar gewin en genot; anderen zijn van hun "fatsoen" en hun deftigheid en 
godsdienstigheid overtuigd, en zeggen openlijk! dat God wel zeer onrechtvaardig zou zijn, 
als Hij hun de hemel niet opende.


Ook met nog ander geschut komt Satan aan, om, zo mogelijk, de burcht van ons geloof in 
puin te schieten. Ook al gelijk Rabsake, roept hij ons toe: "Gij spreekt fraai en stichtelijk 
er van, hoe gij "in alles meer dan overwinnaar zijt", en hoe gij alles vermoogt in Christus 
die u levend maakt. Maar, waar zijn dan nu die grote daden en uw wereldoverwinnend 
geloof? Waar hebt gij de wereld overwonnen? Gij zijt immers, in alles wat gij doet, vol van 
eigenliefde en zucht naar roem, weerspannig en moedeloos, en hoe meer gij wilt geloven,  
hoe meer ellende en zonde gij in u zelf vindt. Zulke twijfelingen hebben des te meer 
kracht, naarmate de verzoeker onder de leugen ook waarheid vermengt. Hij houdt ons 
daarin ons vlees voor ogen, waarin geen goed woont, gelijk ook Paulus van de vleselijke 
mens klaagt: "Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet."
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Gelijk de zonde de oorzaak is van alle twijfel, zo is zij in het hart van de Christen het 
voorwerp van de sterkste twijfel. En daar het voor tijd en eeuwigheid de gewichtigste 
vraag is: Heb ik vergeving van zonden en word ik zalig, tracht de duivel voornamelijk 
daarover twijfel te doen ontstaan. Hoe is dit, vraagt het kind Gods, ik ben door Christus 
bloed en gerechtigheid verlost; Hij zegt tot mij: Ga heen in vrede! uw zonden zijn u 
vergeven; Hij belooft mij, dat de waarheid mij vrij zal maken; en toch is er nog dezelfde 
slavernij in mij, de last, het harde juk der zonde, het bederf van vlees en bloed, "en 
zevenmaal daags" val ik. En geloof ik eindelijk vrij te zijn van de zonde, dan overvalt zij mij 
nog plotseling en onvoorziens, en met Job moet ik klagen: "Indien ik mij was met 
sneeuwwater, en mijn handen zuiver met zeep, dan zult Gij mij in de gracht induiken, en 
mijn kleren zullen van mij gruwen", Job 9 : 30, 31. En toch hoor ik andere Christenen, die 
mij verzekeren, dat ik zondeloos kan, en zal, en moet worden, gans en al heilig; want de 
apostel zegt: "Die uit God geboren is, die doet de zonde niet." Ben ik dan niet uit God 
geboren, en is het misleiding en bedrog, dat mijn zonden vergeven zijn?


Maar de leer der Schrift is duidelijk. De oude mens, de oude Adam, is door de erfzonde 
en zijn persoonlijke zonde voor het rijk Gods ongeschikt. "Vlees en bloed kunnen het 
koninkrijk Gods niet beërven". Vlees en bloed kunnen zich niet bekeren, en de oude 
Adam in u kan slechts zondigen en zal zondigen, zo lang als gij leeft. Maar gelijk God 
eens Adam schiep, kan en wil Hij in u een nieuwen mens scheppen, een nieuwe geboorte 
doen plaats hebben. En van nu voortaan zullen er in u, zo lang gij op aarde zijt, ter 
onderscheiding van de kinderen dezer wereld, twee mensen zijn, een zondige mens, die 
slechts zondigen kan, en een uit God geborene, die niet zondigt. Zo kan de apostel, na zo 
even gezegd te hebben, die uit God geboren is, zondigt niet, voortgaan en zeggen: "En 
indien iemand zondigt" … De Schrift weet er dus niets van, dat de oude mens zondeloos 
wordt, en even weinig weet zij er van, dat de nieuwgeboren mens in ons zondigen en van 
het geloof afvallen kan, Johannes 10 : 29; Markus 13 : 22; Mattheüs 24 : 24. Gelijk de 
oude mens zich niet kan bekeren, zo doet hij ook geen boete; maar de uit God geborene 
bedroeft er zich over, dat hij in vlees en bloed met het zondigen verbonden is, gelijk de 
onsterfelijke ziel met het vergankelijk lichaam, en zijn zonde moet dragen, gelijk de ziel de 
zwakheid en krankheid des lichaams moet dragen. Van de oude, zondige mens in zich 
roept Paulus: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen lichaam dezes doods?" Maar als 
nieuw geborene in Christus, zegt hij: "Indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu 
hetzelve niet meer, maar de zonde, đie in mij woont." Dat het uit de Geest nieuw 
geborene in mij zich dagelijks bedroeft en boete doet over het bederf van het vlees, dat 
bevordert wel niet zijn verbetering, want het is zondeloos, maar wel zijn wasdom, en zo 
werken naar een heilige, niet te misbruiken geheimnis, ook alle zonden van de Christen 
mee ten goede, gelijk alle deugden de wereldling tot schade en nadeel strekken. Naar de 
in de ganse schepping Gods geldige wet (zie Markus 4 : 26-28) vangt ook de nieuwe 
geboorte in de Christen klein aan, als een zaadkorrel; hij wordt kind, dan jongeling, 
daarna volwassen man, en naarmate de uit God geborene wast neemt de oude mens af, 
wel niet aan zonde, maar aan kracht en macht over het binnenste, tot hij als een dor, 
uitgedroogd omhulsel en bezoedeld kleed in de dood afvalt.


Met deze leer der Schrift is ook de vraag beantwoord, of een Christen op aarde ooit 
volkomen, naar lichaam en ziel, vrij kan worden van de zonde. Neen! antwoordt met alle 
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beslistheid de apostel Paulus, en na hem de grootste Godsmannen uit alle tijden. "Indien 
wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelf, en de waarheid is in ons 
niet", 1 Johannes 1 : 8, zegt de discipel, dien Jezus liefhad. Ook de andere vraag, of een 
Christen in onafgebroken gemeenschap met God leven kan, wordt ons hiermede 
duidelijk. Voorzeker heeft de wedergeboren mens in ons even onafgebroken 
gemeenschap met God, als het hart in de borst onafgebroken klopt, zo lang de mens 
leeft. Indien hij die gemeenschap niet had, zou hij sterven, gelijk een rank, die van de 
wijnstok is afgesneden, zegt Christus. Maar deze innerlijke gemeenschap blijft onze ziel 
zich niet voortdurend bewust, gelijk wij ons in de slaap niet bewust zijn, van het kloppen 
van ons hart. Ook vindt God het in Zijn wijs raadsbesluit dikwijls goed, nu en dan Zijn 
aangezicht voor Zijn kind te verbergen. Maar ook als wolken de zon omhullen, straalt 
deze toch niet slechts in onveranderde heerlijkheid voort, maar zij blijft nog steeds door 
de wolken heen de aarde en alle schepselen verlichten, verwarmen en verlevendigen. Het 
is niet de grote zaak, of wij onze gemeenschap met God voelen, maar wél, dat God in Zijn 
onwankelbare trouw, de werken Zijner handen niet zal laten varen, en in de uit Hem 
geborene en voortaan met een onverbreekbare band aan Hem verbondene, "het goede 
werk, dat Hij begonnen heeft, zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus." Blijf dus, o 
Christen, tot aan het einde uws levens een arm, ellendig zondaar, wiens leven een 
voortdurende boetedoening is, en wees daarbij een kind Gods, onstraffelijk, zondeloos, 
volmaakt in uw God, die in u, als Zijn nieuwgeboren kind in Christus geen gebrek, vlek 
noch rimpel ziet.


Vele hedendaagse Christenen geloven hun zonden ook openlijk te moeten belijden, ten 
einde enigermate er van bevrijd te worden, en verlangen dit ook van anderen. Als ik een 
ander onrecht heb aangedaan, dan is het mijn plicht hem om vergeving te vragen. Maar, 
Heere, "wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen!" 
Niet, dat ik deze of die zonde gedaan heb, maar dat ik een zondaar ben, dat is het 
ontzettende. Dat wij in een zee van vervreemding van God en van de aanbidding van het 
eigen-ik rondzwemmen, het ontzettend God-mishagende van geheel ons bestaan, dat is 
de zonde. Wat belijdt David, nadat hij echtbreuk en een lafhartige moord op zijn trouwe 
dienaar gepleegd heeft? "Zijt mij genadig, o God! tegen U, alleen, heb ik gezondIgd, en 
gedaan, dat kwaad is in Uw ogen." Zal ik hier mijn zonden belijden, dan zeg ik: "Ik beken, 
dat er niet één Goddelijk gebod is, dat ik niet overtreden heb; ik beken, dat er niet één 
mens die ik ontmoette, aan wie ik niet gezondigd heb; ik beken, dat ik nooit de 
allergeringste goede daad gedaan heb; dat ik nog nooit een seconde lang zonder zonde 
geweest ben." Hier helpt mij geen onderscheiden tussen grote en kleine, bewuste en 
onbewuste zonden, zonden van doen, en zonden van nalaten. Zo lang ik God niet liefheb 
met mijn ganse hart, met mijn ganse ziel met al mijn vermogen, zondig ik voortdurend 
tegen het grootste en voornaamste gebod. Niet met de uitroep: Hier komt een heilige! 
maar met de smeking: "Heere! wees mij zondaar genadig!" wil ik eens aan de deur des 
hemels aankloppen.


Maar terug naar onze geschiedenis. Rabsake gaat voort: "Hebben de goden der volkeren 
ieder zijn land enigszins gered uit de hand des konings van Assyrië? Waar zijn de goden 
van Hamath en van Arpad en Sefarvaïm? Ja, hebben zij Samaria uit mijn hand gered? 
Welke zijn ze onder alle goden der landen, die hun land uit mijn hand gered hebben, dat 
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de Heere Jeruzalem uit mijn hand redden zou?" Zo vraagt de verzoeker: Gelooft gij, dat 
uw God u helpen zal? Is er niet geschreven, dat er velen zijn, die wandelen op de brede 
weg, die ten verderf voert? Dat er slechts weinigen zijn uitverkoren? Heeft God niet de 
meeste mensen ter verdoemenis geschapen? Hoe weet gij, dat gij tot de weinige 
geredden behoort? Ook andere goden, op welke de wijsten en de grootsten zich hebben 
verlaten, filosofie en theosofie, kunst en wetenschap, en navorsing en verstand hebben 
hen niet gered. Zij zijn gevallen, misleid; ook zij, die gelijk gij, de waarheid zochten, zijn 
vertwijfelend gestorven met de uitroep: "Deugd, gij zijt slechts een hol woord!" "Behoorde 
niet ook Samaria tot het volk Gods? Heeft uw God ze uit mijn hand gered?" vraagt 
honend de vijand ook aan het kind Gods. Laat varen uw geloof en vertwijfel!


Ja, Gods wereldbestuur kan bij de Christen veel aanvechting en twijfel doen ontstaan. Wij 
kunnen iets verstaan van Zijn gerechtigheid, als wij de door bloedvergieten ontstane en 
groot geworden wereldrijken in bloed zien ondergaan, gelijk dit eens ook met al de 
tegenwoordige geschieden zal, Openbaring 19 : 17-21. Wij buigen ons voor Zijn gericht, 
als een volk met zijn wereldstad, gelijk de Joden met Jeruzalem, gelijk Ninevé en 
Babylon, Carthago en Rome, op een dag "in zijn zonde sterft." Maar hoe is het, dat het 
recht en de goede zaak zo dikwijls niet zegeviert. Toen de Hervorming zegevierend over 
Frankrijk, Engeland, Duitsland trok, zouden die landen, indien zij vreedzaam in hetzelfde 
geloof verenigd waren, de ganse wereld tot zegen hebben kunnen zijn. Waarom heeft God 
toen gewild, dat Hendrik VlI in het pausdom terugviel, dat in Duitsland de ontzettende 
dertigjarige oorlog zulke schone bloesems verdierf, en Lodewijk XIV met één 
pennenstreek het Edict van Nantes herriep? Waarom moet de rechtvaardige lijden? Deze 
vraag heeft Job reeds ter aarde neergeworpen. Door velen wordt zij slechts oppervlakkig 
opgevat. Er is nu eenmaal veel lijden in het menselijk leven, en dus moet ook de Christen 
er zijn deel van hebben; dat strekt hem tot oefening en versterking van zijn geloof, enz. 
Dit is wel waar, maar het raakt de kern der zaak niet. Hoe meer de Christen door Gods 
werking toeneemt in Godzaligheid, hoe groter, geweldiger, huiveringwekkender hem de 
vraag wordt: waarom moet het goede, dus het Goddelijke, lijden, en, zij het ook slechts 
tijdelijk en voorbijgaand, het onderspit delven; daar hem toch onvoorwaardelijk macht en 
overwinning toekomt, en "het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid Godes is tot in 
eeuwigheid?" Is dan God, het beginsel van het goede, niet oneindig machtiger dan de 
god der wereld en het beginsel des kwaads? Heeft de Almachtige niet de macht en de 
wil, het boze te overwinnen en Zijn kinderen te beschermen? En is Hij niet verplicht hen te 
allen tijde, en in alle omstandigheden, aan een heerlijke, glansrijke overwinning te helpen? 
En toch geeft Hij hen - wij zien het duizendwerf in de wereldgeschiedenis bijvoorbeeld in 
de martelaren - als weerloze schapen de verscheurende wolven ten prooi. Op het 
schreien en smeken der mishandelden zwijgen de donders der Goddelijke gerechtigheid, 
en er is geen hulp. Hun as verwaaien de winden, en de duivel en zijn kinderen triomferen! 
Hier volstaan geen stichtelijke overdenkingen, dat de zege van de boze slechts schijnbaar 
is, enzovoorts. Ontzettende, duivels uitgedachte folteringen, maandenlange kwellingen, 
onmenselijke kerkers en daarna een langzame vuurdood waren voor duizenden van 
belijders geen bloot schijnbare dingen, maar ontzettende werkelijkheid, en wij weten 
weinig in welke afgronden van angst en ontsteltenis, van de nacht en van de hel de 
gefolterde zielen moesten afdalen, terwijl zij door de ganse wereld gehoond en door God 
aan de vijanden overgelaten werden.
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Maar toen Jehovah de hierover twijfelende, en schier vertwijfelende Job uit het onweer 
heeft geantwoord, is Hij met geen enkel woord op deze vragen ingegaan. Daarop 
antwoordt Hij niet, maar met hoge wijsheid vraagt Hij: "Wie is hij, die de raad verduistert 
met woorden zonder wetenschap?" en Hij wijst hem niet op de openbaring Zijner wet, die 
Job niet kende, maar op die zijner macht en wijsheid in de natuur. Waarom? Omdat de 
ontzaglijke vraag over de aardse zege van de boze over het goede tot de "verborgene 
dingen" behoort, "die Godes zijn." Omdat zij, evenals de val van Satan, haar oorsprong 
heeft in de aionen der aionen, toen Adam nog niet geschapen was. Omdat het ons niet 
betaamt, zulk een diepe blik te willen slaan in de strijd tussen de twee oppermachten, de 
beide beginselen, in de tweekamp tussen de waren God en de god dezer wereld. Omdat, 
al zou God ons ook op die vraag antwoorden, wij dit antwoord toch niet zouden verstaan. 
Gelijk er in de mathesis onoplosbare vergelijkingen en problemen zijn, zo zijn er ook in de 
hemel en in de hel dingen, die door geen aardse taal kunnen uitgedrukt worden. Gelijk in 
de Edda de boze Loki brutaal de Walhala-zaal binnen dringt, zich tegenover Odin op 
rechten beroept, die deze hem gezworen heeft, toen zij nog vrienden waren, zo ziet het 
ook in het grootste toneel uit bij de aanvang van het boek Job, alsof Satan nog zekere 
rechten had uit de tijd, toen hij nog "een beschermende, gezalfde cherub was, wandelend 
op Gods heiligen berg, te midden der vurige stenen, volmaakt was in al zijn wegen, van 
de dag af toen hij geschapen werd, tot aan de dag, toen onrecht aan hem gevonden 
werd", en alsof de rechtvaardige God hem deze rechten zo lang liet behouden, totdat 
Satan ze door aanhoudende eedbreuk verliest en in de poel des vuurs de tweede dood 
ten buit wordt. Zo ver te denken is ons geoorloofd, maar het is de mens verboden om met 
de vraag: "Waarom?" in de geheimenissen binnen te dringen en met God te rechten. 


Openen zich dus hier voor u, twijfelende en versaagde, altijd diepere afgronden van het 
denken: oorsprong van het kwaad? Moest Satan vallen? waarom? voorbeschikking en 
uitverkiezing? vrije wil? verantwoordelijkheid? eeuwige straffen der hel? herstelling van 
alle dingen? - en het duizelt de navorser dan geef ik u deze raad: Buig u in het stof voor 
de grote God en zeg: Wie ben ik, een aardworm, die gisteren nog niet was, dat ik de 
hemelse raadsbesluiten zou verstaan en bedillen, die Gij, o God, met de Zoon "in de 
heerlijkheid" "van voor de grondlegging der wereld" genomen hebt? Ik erken en belijd, 
dat het een vergrijp is van de menselijke hoogmoed, rekenschap van U te vorderen 
nopens het verborgene, en dat het willen weten van hetgeen niet geopenbaard is, een 
vernieuwde zondeval is, een willen eten van de verboden boom der kennis des goeds en 
des kwaads. "Het komt u niet toe te weten", zegt Christus, en Hij heeft ons een groot 
voorbeeld gegeven. Zolang Hij als Mens op aarde heeft gewandeld, wilde Hij, die toch 
met de Vader een is, de dag en het uur niet weten, "die de Vader in Zijn eigen macht 
gesteld heeft", en In ootmoed deed Hij afstand van Zijn Goddelijke alwetendheid, ten 
einde ons"in alles gelijk te zijn." Daarom vraagt God u uit een onweer: "Wie is hij, die de 
raad verduistert met woorden zonder wetenschap?" Antwoord in beschaamdheid des 
aangezichts met Job: Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor 
mii te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in 
stof en as." Job 42 : 3-6 Dan zullen wind en golven tot bedaren komen, en gij zult 
vergeving vinden voor uw aanmatigend vragen, en in plaats van twijfel zult gij vrede 
hebben.
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Ook in het persoonlijk leven van de enkele mens zijn er ogenblikken, waarin de ganse 
smart der aarde als een bruisende vloed de ziel overstelpt, haar de bodem onder de 
voeten wegspoelt, en dreigt haar in de diepte te doen verzinken. Dan treedt Satan haar 
voor ogen, schokt en schudt haar met de vraag: Waar is uw God? Ik had een vriend, een 
artist, aan wie het niet aan talent ontbrak. Maar hij was te bedeesd om zich op de 
voorgrond te dringen, en zo had hij eenzaam en arm geleefd, en was na een vruchteloze 
strijd met het leven en onder zwaar lijden in het hospitaal gestorven. En toen stonden wij, 
een twaalftal elkaar onbekende personen, op een sombere winterdag om zijn graf. Treurig 
gierde de wind over de kale hoogte, grauwe wolken joegen elkaar voort aan de hemel, 
enkele koude regendruppels sloegen ons in 't gelaat, en het werd ons onbeschrijfelijk leeg 
om het hart. En toen de predikant woorden van dank sprak voor de Goddelijke leidingen 
in het leven van de afgestorvene, kwam de oude mens in opstand en zei bitter: Moeten 
wij nog danken! Danken, omdat wij ellendig en rampzalig door het leven heen worstelen, 
om na veel lijden, teleurgesteld te sterven en in die kuil geworpen te worden? En dat is 
het einde van onze moeite en ons verdriet? De wolken drijven voort aan de hemel, ons 
bidden, en zingen, en danken wordt door de wind verwaaid, en aan de grauwe hemel is 
stem noch antwoord. Laat varen het geloof, en de liefde, en de hoop, en sterf ook gij, 
even ellendig als de anderen! Maar machtiger verhief zich een andere stem: En toch! mijn 
God, mijn God! U verlaat ik niet! En al zou ook mijn lichaam en mijn ziel versmachten, zo 
zijt Gij, God, toch te allen tijde de troost mijns harten en mijn deel. Gij zijt mijn hoop in het 
land der levenden!


Bij anderen daarentegen is het het onbeduidende en eenvormige van het leven, dat de 
twijfel bij hen doet ontstaan of er eigenlijk wel van een leiding Gods sprake kan wezen. 
Alles gaat zijn gewone, natuurlijke sleurgang; wie geld heeft, heeft het; wie arm is, blijft 
arm; wie ziekelijk ter wereld kwam, blijft ziekelijk. Men verwacht iets buitengewoons, iets 
van grote betekenis, een grote vreugde; men wenst zich voor een grote taak gesteld te 
zien, men zou iets groots en aangrijpends willen beleven; en er geschiedt niets. De jaren 
gaan voorbij, men wordt oud en moe; moe het beroep, of het niets om handen hebben; 
moe hetzelfde kleine, doelloze, immer wederkerende zorgen. En dan vraagt men: Waar is 
in mijn leven het doen van de grote, almachtige, wonderbare God? Er geschiedt precies 
wat geschieden moet, en veel er van is nog maar toevallig! Want de zich verborgen 
houdende God regeert ons onzichtbaar, met onbeduidende middelen en kleine 
gebeurtenissen. Toch laat Hij, meestal tegen het einde des levens, Zijn kinderen inzien, 
hoe Hij alles, ook veel schijnbaar te vergeefs wachten, en veel dat niet geschied is, hun 
ten goede gegeven en geleid heeft. Na lange jaren erkennen zij van zo veel, dat zij 
toenmaals niet verstonden: het was goed zoals het was, wijs en doelmatig verordineerd, 
en met de blijde uitroep kunnen zij uit het leven scheiden: De Heere heeft alles wel 
gemaakt! Want daarbij blijft het: "De haren uws hoofds zijn allen geteld"; de hemelse 
Godsregering strekt zich uit over enkele musjes, Mattheüs 10 : 29, en wij gaan vele 
musjes te boven. Terwijl gij over het nietige en ledige van het aanzijn klaagt, arbeidt Hij, 
zonder dat gij er u van bewust zijt, in het diepste uwer ziel, "en brengt tot stand, wat Hij 
naar Zijn raad verordineerd heeft."
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Maar gelijk op de oceaan de afgematte zeelieden adem scheppen, als de orkaan voor een 
ogenblik zwijgt, maar weldra wind en baren met vernieuwde woede het half ontredderde 
schip aanlopen, zo pleegt ook Satan na een korte pauze zijn aanvallen op het door twijfel 
geschokte arme mensenhart te verdubbelen. Gelijk Rabsake speelt hij thans zijn laatste 
troef uit, en na hem honend toegeroepen te hebben: Gelooft gij, dat God u uit mijn hand 
zal redden? vraagt hij thans - want op een zich tegenspreken en een leugen meer of 
minder komt het bij hem niet aan - "meent gij dat ik zonder de Heere ben opgetogen 
tegen dit land om dat te verderven? De Heere heeft tot mij gezegd: Trek op tegen dat land 
en verderf het!" Jesaja 36 : 10. Gelooft gij, zondaar, dat ik u slechts in mijn eigen macht 
beoorloog? Wilt gij u daarmee troosten, dat het slechts aanvechtingen van de duivel zijn, 
die gij verduurt? Neen, God zelf verlaat u! Deze heilige en rechtvaardige God is ten 
laatste, vanwege uw voortdurend zondigen, uw herhaalde afval, uw leugen, daar gij Hem 
immer beterschap belooft, en immer weer met uw hart vol van onreinheid zondigt, in 
toorn tegen u ontstoken: "Zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid 
ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een 
schrikkelijke verwachting des oordeels." Hij heeft tot mij gezegd: Deze is u ten verderve 
overgegeven! Zijn geduld is ten einde. Gij hebt de zonde tegen de Heilige Geest 
gepleegd, gij zijt verdoemd! Vertwijfel, en geef u aan mij over!


"Het geschiedde als de koning Hizkia dat hoorde, zo scheurde hij zijn kleren, en bedekte 
zich met een zak." Daarna zond hij tot Jesaja, de profeet, en liet hem zeggen: "Deze dag 
is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering. Hef dan een gebed op 
voor het overblijfsel dat gevonden wordt." Wél was het een dag der benauwdheid. 
Omringd door een overmachtige, overmoedige, onmeedogende vijand! Het gold vrijheid 
en leven, meer nog! het gold de heilige stad, de tempel Gods. Overwon de vijand, dan 
wachtte aan het overblijfsel van het volk Gods slechts hopeloze slavernij in een vreemd 
land, zonder tempel, zonder God! Zo wordt de door twijfel bevangen Christen tot in het 
diepst zijner ziel geschokt en zelfs, terwijl hij aan God twijfelt, voelt hij het met angst: 
Verlies ik Hem, is Zijn Woord niet waar, en mijn geloof ijdel, dan is alles verloren; waartoe 
dan nog te leven?


Hoe gedroeg zich het volk onder de aanvallen van de onbeschaamde vijand? "Zij zwegen 
stil, en antwoordden hem geen woord." Blijf ook gij stilzwijgen; laat de storm, laat Satans 
onweer over u heen gaan en u buigen gelijk de toppen der bomen, zelfs tot aan de grond, 
zo slechts de wortelen zich des te sterker in de diepte vast hechten. Wij praten te veel, 
strijden te veel, ook onder aanvechting; en woorden roepen wederspraak, en bewijzen 
tegenbewijzen, en gronden andere gronden te voorschijn; onze wijsheid wordt door de 
vijand altijd weer verslagen, gelijk de reeds instortende dam door de aanhoudende 
aanvallen der baren vernietigd wordt.


Met haarkloverijen en drogredenen over onze twijfelingen en aanvechtingen worden wij ze 
niet kwijt. Het is daarmee als met de zorgen voor ons levensonderhoud. Hoe meer wij ze 
aanzien, hoe groter zij ons toeschijnen. Toen Petrus de wind en de golven aanzag, begon 
hij te zinken. Wij moeten ons met een kloekmoedig besluit er van afwenden en naar 
Boven zien, dan breekt de zon door de donkere wolken heen. God is ook Heer over de 
weersgesteldheid uwer ziel, over haar winden en stormen, die Hij wel kent; één woord van 
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Hem, en er wordt "grote stilte". Met veel eigen, ook stichtelijke arbeid aan onze ziel, 
verhinderen wij meermalen God om "Zijn werk, dat Hij in ons begonnen heeft" voort te 
zetten. Laten wij Hem toch tijd. Wat Hij aan ons werkt, is meer dan wat wij voor Hem 
werken. "Zo gij stil bleeft, zoudt gij geholpen worden." Daarom schrijft de Godvruchtige 
Bengel: "De toestand van lijdelijkheid is aan velen, die zichzelf en anderen te veel drijven, 
al te onbekend. In zulk een toestand gaat dikwijls in één ogenblik meer om in een ziel, 
dan gewoonlijk in gehele maanden, en dat is dan veel duurzamer dan het gedwongene en 
gekunstelde."


Wat deed Hizkia, toen de koning van Assyrië dreigbrieven schreef, om "de Here de God 
Israëls te honen?" Hij antwoordde er niet op. "Hij ging op in het huis des Heeren, en 
breidde de brief uit voor het aangezicht des Heeren," Jesaja 37 : 14. Aangevochten, 
versaagde ziel, doe gij evenzo. Wederleg de verzoeker niet met verstandige, 
scherpzinnige, moeilijk uit vele, ook goede, boeken bijeengezochte bewijsgronden. Gij 
kunt u zelf evenmin uit de twijfel helpen, als een zwaar gewonde zich zelf van de grond 
opheffen en naar het hospitaal dragen kan. Zeg tot uw God: Zie Gij mijn twijfel aan. Hoor 
Gij naar de tegenwerpingen der vijanden, die mij smarten en pijnigen als een staak in mijn 
vlees, en die ik niet weet te wederleggen. Gij kent de wijsheid dezer wereld, die mij, arme 
onwetende, overweldigt, mij de grond onder de voeten wegneemt. Gij ziet het dreigen en 
razen en lasteren van de machten der duisternis, ik verzink onder hun aanloop in de zee 
der aanvechtingen. Heere, help mij!


Kunt gij aldus nog altijd tot God over uw innerlijke ellende, over uw door twijfelingen 
verscheurd hart, over uw onmacht tegenover die twijfel, bidden, zo weet hieraan, dat Hij u 
niet verlaten, u niet opgegeven heeft. Ja, kunt gij slechts uit de diepte zuchten: "O God!" 
Zo weet, dat gij de zonde tegen de Heilige Geest niet begaan hebt. Wacht slechts op de 
Heere. De eerlijk twijfelende, de aangevochtene, laat Hij niet verzinken. Ziet gij geen 
uitweg meer, ligt gij doodzwak, onmachtig, aan u zelf en aan uw kracht vertwijfelend ter 
neder, dan treedt Hij te voorschijn. Gelijk een vader zijn bedreigd kind ter hulp snelt, gelijk 
een koning zijn trouwen dienaar bijstaat met macht, staat ook in onze geschiedenis God 
op, dondert in de hemel, en vergeldt de onbeschaamde vijand dreiging met dreiging, 
hoon. "De jonkvrouwe, de dochter Zions veracht u, zij bespot u, de dochter Jeruzalems 
schudt het hoofd achter u. Wien hebt gij gehoond en gelasterd? en tegen wie hebt gij de 
stem verheven, en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de Heilige Israëls." "Om uw 
woeden tegen Mij, en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal Ik Mijn haak in 
uw neus leggen, en Mijn gebit in uw lippen, en Ik zal u doen wederkeren door die weg 
door dewelke gij gekomen zijt." 2 Koningen 19 : 21, 22, 28. En de in benauwdheid 
verkerende Hizkia laat Hij door de profeet zeggen: Vrees niet voor de woorden, die gij 
gehoord hebt." Jesaja 37 : 6. "De vijand zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl in 
schieten, en zal geen wal daartegen opwerpen." Jesaja 37 : 33. "Want Ik zal deze stad 
beschermen, om die te verlossen, om Mijnentwil, en om Davids, Mijns knechts wil," vers 
35.


Jehovah Zebaoth, de Heere der heirscharen beveelt, en niet Hizkia en zijn krijgers, maar 
de engel des Heeren slaat de vijand, en maait duizenden weg. "En toen zij zich des 
morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen." Zo zal het ook met u 
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gaan, o Christen. Gelijk, zo lang de aarde staat, op de nacht de dag volgde, zo zal ook op 
de nacht van uw twijfel weer een morgen van vertrouwen en blijde verzekerdheid 
aanbreken. Uw zon zal weer voor u opgaan, het wordt licht om u heen, en ziet gij op de 
vijanden, die u zo beangstigd hebben, dan zijn het dode lichamen, en gij schaamt u voor 
uw God, dat gij voor hen gevreesd en aan Hem getwijfeld hebt.


________


En daar nu God zelf de last des twijfels van u afgenomen heeft en de steen van de ingang 
des grafs heeft afgewenteld, zo geloof nu ook van ganser harte en verheug u in de God 
uws heils! Zie om! Deze zon, die aan de hemel opgaat, als een bruidegom, uitgaande uit 
zijn slaapkamer, en het ganse wereldrond verlicht, is het werk van een God des lichts in 
wie geen duisternis is, en eenmaal zult gij in Zijn licht het licht zien. Deze groenende, 
bloeiende planten, bomen en vruchten, heeft Hij aldus vriendelijk bekleed. Zal Hij u dan 
niet veel meer kleden? Deze vogeltjes, die vrolijk huppelend hun korenkorrels zoeken, en 
dankend tjilpen, voedt uw God; zal Hij dan ook niet u verzorgen?" "Zeg uw zorgen goede 
nacht!" Het is Gode oneer aandoen, als Zijn kind nog van "zorgen voor het 
levensonderhoud" spreekt, alsof aan deze God niet al het goud en zilver der aarde 
behoorde. Eens was een Christelijke vriend bezorgd over de toekomst van mijn vele 
kinderen. "Ik heb er geen zorg over", antwoordde ik, "mijn vader is verscheidene malen 
miljonair." Wat gij zegt! riep de vriend verheugd uit, en zag mij met de grootste verbazing 
aan. "Ja, mijn Vader in de hemel." "O ja", zei hij teleurgesteld. Ware het ten minste een 
directeur van een bank in Berlijn geweest; maar nu "de goede God!" Zie toch aan het 
blauwe hemelgewelf de witte wolkjes onbekommerd om onze nood voortzweven.


"Die wolken, lucht en winden 
Wijst spoor en loop en baan, 
Zal ook wel wegen vinden, 

Waar langs uw voet kan gaan." 

Zie in de stille majesteit van de nacht de sterrenhemel aan. Daar wandelen ook zij stil in 
onbegrijpelijke vlucht in haar banen de zonnen, die God als stof in het wereldruim werpt. 
"Kunt gij de liefelijkheden van het zevengesternte binden, of de strengen des Orions 
losmaken, en de Wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de ordinantiën des hemels, of 
kunt gij de heerschappij deszelven op de aarde bestellen? Job 38 : 31, 33. Wilt gij, broze, 
vergankelijke zoon des stofs, aan wie krankheid en dood knagen, nog voor deze Majesteit 
en de almachtigen Schepper aller hemelen en hun heiren, met uw kleinzielig, onrein, 
hoogmoedig, dom twijfelen treden, en Hem bestraffend vragen: Waarom doet gij alzo? 
Neen! Buig u ter aarde en zwijg. "God is hier, laat ons aanbidden."


Werp weg het ongeloof, en de twijfel, en de inblazingen van onzalige geesten! Weg de 
tegenwerpingen van onwetende dwazen en even zulke arme zondaren als gij zijt, en ook 
die van de machten der duisternis. "Doet aan", vermaant ons de Heilige Geest, die de 
Trooster heet, "doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de 
listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der 
duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht." "Bovenal, 
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aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des 
bozen zult kunnen uitblussen." Beweren de vijanden, dat uw God u niet kan horen of 
verhoren, zo zeg met blijdschap: Dat weet ik beter! Hij heeft mij dikwijls verhoord, 
getroost en in de nood geholpen, en Zijn Geest spreekt tot mijn geest en zegt, dat ik Zijn 
kind ben. "Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen." Willen zij u met armzalige 
wijsheid wetenschappelijken twijfel inblazen, zo antwoordt glimlachend: "Dat alles weet 
mijn Vader, die zelf deze wereld gemaakt heeft, beter; en eenmaal zal ook ik het beter 
weten. Hij heeft mij beloofd, dat ik "alles zal beërven!" Wil Satan u uw twijfelingen en 
zonden voorbehouden, zo juich: "Hij heeft gezegd: Ik ben de goede Herder, Ik ken Mijn 
schapen, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven 
heeft, is meerder dan allen." Als hij u beangstigt met de vraag: Hoe zult gij in de dood en 
voor het gericht bestaan? Zo zeg: "Die gelooft, komt niet in de verdoemenis." "Die Mijn 
woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid." Tart de wereld, 
de dood en de duivel en zeg: "Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou 
geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok staf, die vertroosten mij!" "Dood! waar 
is uw prikkel? Hel! waar is uw overwinning?"


Zo verblijd u dan in de blauwe hemel, als God, na de storm, de zon weer vriendelijk voor 
u laat schijnen, en verzamel troost en kracht voor latere aanvechtingen, "eer er weer 
wolken over de aarde trekken." Want weet: het leven van de Christen gaat door 
voortdurende strijd heen, en van de ene aanvechting naar de andere. Door droefheid, 
angst, ja bitterheid der ziel rijpt in u de levensboom, wast ook de reine lelie, u onbekend, 
maar voor God en de engelen zichtbaar. Zie op al die Godsmannen in de Bijbel. Hoe 
worden zij verzocht en beproefd, en door Satan "gezift als de tarwe". Hoe hebben zij 
geklaagd en geweend en geworsteld, en hoe zijn zij toch vertroost en versterkt geworden, 
zodat zij konden juichen: "De Heere is mijn Herder! Hij leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid, om Zijns naams wil." "Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst 
hunner wandeling."


Waarom moet de Christen door allerlei aanvechting en twijfel beproefd en gezift worden? 
Omdat er geen ander middel is om hem van de melaatsheid der eigengerechtigheid en 
der eigenliefde te genezen. Het is zonde, dat wij niet God, maar onszelf, met geheel ons 
hart, met geheel onze ziel en met al onze krachten liefhebben. Deze eigenliefde doortrekt 
ons als water een spons. Wij zijn er van verzadigd, gelijk zeewater van zout. In de tempel 
van ons hart zit achter de voorhang in het duister het ik op de troon, de grote Baäl, voor 
wie wij, ook onbewust, dag en nacht wierook laten opstijgen. Onze gebreken noemen wij 
deugden, onze zorgen voor de toekomst: wijsheid en plicht jegens de onzen, onze 
angstvallige verering en waardering van het geld: stiptheid en spaarzaamheid, het ijverige 
waken over onze belangen soms met behulp van het gerecht: rechtvaardigheid, onze 
twijfelingen: ernstig onderzoek, veel rennen en lopen, onnutte woorden, waarbij men zich 
aanstelt alsof het iets heel gewichtigs gold: trouwe plichtsvervulling, of ijver in 
beroepswerkzaamheden, veel onhandig en tactloos arbeiden aan de zielen: ijverig werken 
voor God, veel mensenvrees, lauwheid en traagheid in het belijden en getuigen: 
verdraagzaamheid en barmhartigheid jegens andersdenkenden. Wij beroemen ons slechts 
voor anderen, voor onze kinderen te leven, en onze liefde is door zelfzucht en afgoderij 
bezoedeld, en in ons wast en gedijt en bloeit, ijverig door de duivel besproeid, het 
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ongeloof aan God en het geloof aan onszelf en de aardse zin, die ons op duizenderlei 
wijze het aangezicht Gods, in wie wij leven, ons bewegen en zijn, verbergt. Nu is er 
slechts één ding, dat die sluiers en omhulsels verscheuren kan: nood, droefheid, 
aanvechting, die altijd ook een twijfelen is. Dan moet God voortdurend tonen, hoe zwak, 
onmachtig en ellendig wij zijn, hoe wij versagen en twijfelen aan Zijn waarheid, en hoe wij 
morren en in opstand zijn tegen Zijn wil, opdat wij allengs een afschuw krijgen van onszelf 
en met de profeet uitroepen: "Al mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed!" 
Onze zware val is het, dat wij de duivel geloofden, toen hij ons beloofde: "Gij zult als God 
wezen!" Deze leugen moeten wij erkennen leugen te zijn, en er ten slotte toe komen, dat 
wij "het eigen leven haten" om Christus waardig te zijn. Zichzelf lief te hebben betekent 
zichzelf te verloochenen. Dan zullen wij in Hem een beminnenswaardig, eeuwig leven 
vinden. Dan kunnen en mogen wij eenmaal in God, als Zijn kinderen, geschapen naar Zijn 
beeld, onszelf met reine, heilige liefde beminnen, en onze medegezaligden als ons zelf. 


"Zalig is de man, die verzoeking verdraagt: want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij 
de kroon des levens ontvangen." Slaan wij een blik op de oude Christenen; onder veel 
twijfel en aanvechtingen, in hun strijd met de wereld en de duivel zijn zij bewaard 
gebleven; zij steunen niet meer op hun eigen kracht; zij weten niets meer van hun eigen 
wijsheid; zij geloven niet meer aan hun eigen kunnen; zij vragen niet meer naar de mening 
en het oordeel der mensen. Zij zien niet meer rondom zich, zij zien naar Boven. Stil, 
ootmoedig bewandelen zij behoedzaam aan Gods hand hun weg. Veel, dat hun eens 
heeft aangevochten: moerassige dalen van Iust van het vlees, bruisende beken des 
ongeloofs, ganse heuvels, bergen van bezwaren en tegenwerpingen, liggen nu ver achter 
hen. Zij hebben de hogere, boven het gedruis van wereld en strijd, boven mist, nevel en 
regenwolken verheven toppen beklommen, en wachten met smachtend verlangen, en 
toch geduldig, de hemelvaart.


Geloof ook gij! Dan zult gij nog met Hizkia na zijn latere aanvechtingen moeten zeggen: 
"Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het mij 
heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan; ik zal nu al zoetkens voorttreden al mijn jaren, 
vanwege de bitterheid mijner ziel." En ook gij zult met hem ten laatste juichen: "Gij hebt 
mijn ziel vanwege liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame. WANT 
GIJ HEBT AL MIJN ZONDEN ACHTER UW RUG GEWORPEN."
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III. Openbaring 

"De verborgen dingen zijn voor Jehovah  
onzen God, maar de geopenbaarde zijn  
voor ons en voor onze kinderen."  
                                                                                           DEUTERONOMIUM 29 : 29 

Wat is openbaring? Een licht in duisternis, een zich nederlaten van het hoge tot het lage, 
een mededeling van hetgeen Boven is aan hetgeen beneden is. Zou er geen openbaring 
zijn? Zou de eeuwige wereld hier Boven geen samenhang, geen voeling, geen 
gemeenschap hebben met de wereld der vergankelijkheid? Heeft de Schepper van hemel 
en aarde zich thans in Zijn hemel teruggetrokken, en wil Hij met de eenmaal door Hem 
geschapen aarde en haar bewoners niets meer van doen hebben? Maar bestaat dan niet 
deze aarde en wij allen, Zijn schepselen, in en door Zijn kracht? Leven, bewegen wij ons, 
en zijn wij niet in Hem? Is deze God slechts de oude, blinde, onverbiddelijke Demiurgos, 
voor wie Jupiter en alle goden van de Olympus zich moeten buigen, en bij wie ook hun 
beden niets vermogen, daar Hij zelf aan natuurwetten, die Hij eenmaal uitsprak, 
onherroepelijk door het noodlot is onderworpen? Dan ga ik mijns weegs en laat deze God 
God zijn; Hij heeft mij wellicht doen ontstaan; Hij kan mij misschien verpletteren, maar 
voor mijn vreugde en mijn leed heeft Hij geen hart en geen begrip. Hij vraagt niet naar mij 
en ik niet naar Hem. Of deze God is waarachtig, "de rechte Vader van hen, die kinderen 
heten in hemel en op aarde." Dan heeft Hij Zijnen kinderen ook iets te zeggen, en dezen 
mogen Hem vragen, daar toch hun ganse leven ene grote vraag is. Op die vraag zal Hij 
hun antwoorden; en dat is: Openbaring.


Daarvan heeft deze God ons in Zijn schepping een schoon en groot beeld gegeven. Hij, 
"de Zon der gerechtigheid", heeft aan de aarde de zon gegeven; een grote openbaring. 
Wat zou de aarde zijn, wat zouden wij, mensen, er op wezen, wat zouden wij zonder deze 
bron des lichts en van alle aardse kennis weten? Wij zijn aarde en worden aarde. "De 
eerste mens is uit de aarde aards", roept de apostel. Aan deze aarde, dit stofje in het 
wereldruim, hebben wij onze vreugde en ons lijden te danken. Haar slechts kennen wij, en 
van haar nog slechts de oppervlakte. Wij zijn aarde, en ieder onzer is een kleine aarde 
met haar elementen en verschijnselen. Op deze aarde wordt alles door de aardse 
aantrekking beheerst. Deze op zichzelf koude, donkere planeet trekt onvermoeid, 
onweerstaanbaar, alles wat op haar oppervlakte ligt naar haar middelpunt heen. Daarom 
stort met donderend geweld de rots neer in het dal; daarom bruisen de wateren, en vallen 
in Niagara en Rijnval en richten zich naar de zee; en deze aantrekking volgende, storten 
torens en zuilen om.


Maar ons leven danken wij aan de zon, en het staat tegelijk onder de invloed der aarde en 
der zon. Zonder deze zon zou de aarde als een levenloze wereldbol door de ruimte 
vliegen. De zon straalt haar onophoudelijk onmetelijke stromen van licht en leven toe. En 
met geheimenisvolle spraak antwoordt haar de kleine aarde. Bliksemt daar boven 
plotseling een helle straal uit de vuurzee, ogenblikkelijk sidderen, en schudden, en razen, 
als buiten zichzelf, alle magneetnaalden op aarde. Verdubbelt zich de zonnestorm, en 
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worden in de lichtoceanen diepten en dwarrelende afgronden geopend, dan antwoordt de 
atmosfeer der aarde met cyclonen en wervelstormen, en zelfs het vurige binnenste der 
aarde voelt de ontketende zonnekrachten, doet de aardkorst, die het benauwt en 
beklemt, schudden, en baant zich gloeiend door de vulkanen een weg naar buiten. Deze 
zon, machtige gebiedster der donkere om haar draaiende wereldlichamen, wil de aardse 
natuur tot zich opheffen. Niet slechts talloze miljoenen tonnen water, maar gehele 
stromen en zeeën trekt zij dagelijks onzichtbaar naar de hoogte en vormt er wolken uit, 
die zij aan de mede door haar voortgebrachte winden overgeeft, maar ook de ganse 
plantenwereld, de grashalm en de bies, de dennenboom, en de ceder, en de palm trekt de 
zon tot zich, en de bloem ziet naar haar op. Zij is het, die uit het dode het levende maakt, 
zij, die in de hoogte bloesem en vrucht bewerkt.


Gelijk de materiële schepping Gods overal met de geestelijke in overeenstemming is, en 
al het vergankelijke slechts een beeld is van het onvergankelijke, zo ook hier. Ook ons 
geestelijk leven ondergaat de invloed zowel van de aarde als van de zon; het is koud, 
duister, beheerst door de zwaartekracht, die ons onvermoeid tegen het eigen, ons 
onbekende, onnaspeurlijke zielencentrum heentrekt, en ons in steeds kleiner kringen van 
het Ik zou willen bannen, het wordt geregeerd door de zelfzucht, die altijd zichzelf zoekt 
en zich nooit vindt. De Goddelijke zon wil ons tot zich trekken, ons bevruchten en de 
winden en wateren des geestes in beweging brengen, ten einde de wasdom te 
bevorderen; wil de kiem op de duistere bodem der ziel verlevendigen, opdat er hoge, 
vruchtdragende palmen uit worden tot lof van God. En ook de stormen der 
benedenwereld, de krachten en de toorn van de Hem lasterende, hatende 
onrechtvaardige demonen worden door deze Zon der gerechtigheid opgewekt. Zij is het, 
die beneden en Boven, in de hemel en de hel, leven voortbrengt. Zij brengt aan het 
dodige aardse leven waar leven bij, brengt in dit doelloze bestaan een gewichtig doel en 
gerechtigheid teweeg, geeft het een recht van bestaan, en … "Er wordt licht!"


Ter aarde nedergebukt en door haar zwaartekracht gebogen, zoekt de aardse mens gretig 
naar glinsterende steentjes en regenwormen. De zonmens blikt, gelijk de adelaar, naar de 
zon, verlangt naar haar, naar haar hoogte, en hem is beloofd, dat hij eenmaal zal "blinken, 
gelijk de zon, in het koninkrijk zijns Vaders." Het aardse en het naar de zon gekeerde, dat 
is de grote eerste openbaring van het beneden en Boven, wier strijd het aardse bestaan 
uitmaakt, waarvan Jezus de Joden toeroept: "Gijlieden zijt van beneden, ik ben van 
Boven, gij zijt uit deze wereld. Ik ben niet uit deze wereld." Dat is de grote tegenstelling 
van hoog en laag, van verheven en klein, van hier beneden en daar Boven, waarvan de 
ganse spraak, het gezamenlijke denken en doen van de mens, het gehele bestaan, als 
doortrokken is.


Helder en blauw welft zich boven ons "de hemel". Gaat de alles verwarmende en 
verlichtende zon onder, dan zien wij zien wij boven ons talloze lichtwerelden, schijnbaar 
zonder plan of regel gelijk hemels stof daarheen geworpen, sommigen eenzaam, anderen 
als een parelsnoer aaneengeregen, nog anderen als edelgesteente in juwelenkistjes 
ingesloten. Welke op aarde geborene heeft ooit het plan van het wereldal en zijn omtrek 
doorgrond, hun samenhang en de noodwendige verhouding van die werelden tot elkaar 
en tot ons? Waarom, vroegen wij reeds in het eerste hoofdstuk, zo ontelbaar vele van 
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deze werelden, zo verschillend in grootte, zo ver van elkaar verwijderd, sommigen 
stralend in haar eigen licht, anderen duister en slechts half verlicht? Verborgenheden der 
eeuwigheid, Goddelijke geheimenissen!


God, die alles doelmatig en rechtmatig doet, en lang vóórdat Hij Adam schiep, de 
geologische omwentelingen van de aardkorst aldus leidde, dat deze en die steensoorten 
en rotslagen in die en die verdeling en aan die en die plaatsen met erts- en 
steenkolenbeddingen ontstonden, gelijk zij thans de grondslagen der macht en grootheid 
van de hedendaagse volkeren vormen, en op het karakter en doen der natiën invloed 
uitoefenen, heeft, doel en oogmerk welbewust, het zo beschikt, dat er boven ons een 
blauw hemelgewelf ontstond, waaraan wij zo en zo vele van de lichtwerelden zien en 
erkennen, gelijk Hij ook planmatig de ontdekkingen der sterrenkunde en van alle 
wetenschap op dien dag en dat uur laat geschieden, waar zij in Zijn program voor de 
ontwikkeling der mensheid behoren. Hij heeft deze hemel boven ons uitgespreid, en 
lichtstraal en oog in zulk een verhouding tot elkaar gesteld, om ons te openbaren, dat er 
boven deze donkere aarde een lichte bovenwereld is. Voorzeker! geen kleine of 
onbeduidende, maar een door alle volkeren erkende openbaringen, gelijk zij meestal 
reeds in hun spraak de blauwe hemel boven ons en de hemel waarop zij eenmaal hopen, 
met hetzelfde woord aanduiden.


Op een hemel hopen zij allen. In de mens, in de ganse mensheid ligt een onuitroeibaar 
gevoel, een ganse bewustzijn, zo diep in de ziel, dat geen overreding, geen 
bewijsgronden het kunnen vernietigen, dat dit tegenwoordige bestaan beter kon zijn, 
beter moest zijn dan het is, dat het niet is, gelijk het wezen moest, en dat er ergens een 
zijn en bestaan moet wezen, een toestand, die is, zoals hij zijn moet. En dit vat de mens 
samen in het woord "hemel", en hij zegt: "Ik ben hemels verheugd, niet ik ben aards 
verheugd; dat is hemels schoon, niet, dat is aards schoon. Want ook hierin zal de 
haarkloverij der wijzen geen verandering brengen; met volstrekte zekerheid, met 
mathematische juistheid erkent de mens: Op aarde is het boze, en het boze moest niet 
zijn. Het is nu eenmaal niet naar de orde, en het zal ook eenmaal niet in de orde zijn, dat 
de reeds wassende vrucht van de worm doorknaagd of door de hagel verpletterd wordt, 
dat het onschuldige, liefelijk stamelende kind tot een verbitterde, gramstorige (grimmige), 
dikwijls boze mens opgroeit, dat een volk in de strijd om zijn rechtvaardige zaak verslagen 
wordt en ondergaat. Ook Satan en zijn doen zult gij, geleerde dwazen, niet uit de 
schepping en het mensenhart wegpraten.


Indien nu slechts hij en zijn duistere krachten der benedenwereld er waren, dan zou het 
onzer wereld vergaan gelijk de aarde, als slechts het binnenste vuur haar bewoog, en, in 
duizend vulkanen uitbarstende, alle leven zou verwoesten, deze planeet in 
ondoordringbare rook zou hullen, haar met as en metaalschuim zou bedekken. Maar de 
Schepper dezer aarde doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Immer weer verlicht deze God de nacht van onze 
levens, bevrucht de kiemen van het goede, richt de gevallenen op, vertroost de 
bedroefden, en helpt de armen aan hun recht. Immer weer dalen de krachten van Boven 
op de wereld hier beneden neer. Hoe zouden wij ons verbazen, als wij konden zien, wat zij 
niet al op een dag op de ruime aarde bewerken, hoe de haar besturende engelen zo veel 
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verhoeden, en zovelen behoeden, ongezien leiden, redden? en hoe nog machtigere 
engelen landen en volken regeren, hun lotgevallen en hun veldslagen besturen, evenals 
ook het hart van hun koningen en hen bijstaan, hen te sterken en te steunen, Daniël 11 : 
1. Tot dit hun doen behoort ook, dat zij, zonder dat wij er ons van bewust zijn, ons 
aangezicht naar Boven richten, en ons zachtjes toefluisteren: er is een hemel!


Heeft God zich aan Zijn schepselen geopenbaard? Over deze vaak opgeworpene vraag 
zou men ongetwijfeld kunnen glimlachen. Immers wat is het gans heelal; wat is deze 
schepping en natuur, waarvan wij een deel uitmaken; wat zijn lucht, water en vuur en de 
wetten, die ze regeren; wat zijn alle organische wezens met hun wonderbare bouw; wat is 
mijn lichaam met zijn kunstige, niet te doorgronden samenvoeging; wat is mijn ziel met 
haar oneindige mij meestal verborgen krachten, anders dan een in concentrische kringen 
naar binnen zich immer duidelijker openbaring Gods? Heeft Hij dit alles niet naar Zijn 
welgevallen uitgedacht en in het leven geroepen? Heeft Hij niet de koene Alpentoppen en 
de zeekusten met Zijn vinger getekend, de vlinder en de bloemen beschilderd en de 
wetten van het getal en de logica vastgesteld, waarnaar, en uit kracht waarvan, ik denk? 
Daartoe heeft Hij het zichtbare geschapen, opdat wij er het onzichtbare in zullen 
erkennen, daartoe de schepping, "opdat daaruit gezien worde Gods onzichtbaar wezen, 
dat is, Zijn eeuwige kracht en Godheid." (Romeinen 1 : 20 naar Luthers overzetting) Elke 
planten- en kever- en vis- en vogel- en diersoort, iedere mens is een Goddelijk woord, en 
dus een openbaring. leder der honderd miljoen zonnen, die ons in een helderen nacht 
door de reusachtige telescopen tegenschitteren, is een grote, nieuwe, andere openbaring 
Gods met miljoenen van onbekende werelden. En gaat het getal dezer werelden ons 
bevattingsvermogen ver te boven, de denkkracht eens Gods wordt er niet door uitgeput, 
en morgen zou Hij een geheel ander, door geen engelen of hemelse vorsten ooit gedacht 
werelddal kunnen scheppen met talloze miljoenen van nieuwe werelden, en toch allen in 
en naar dezelfde wetten des geestes en der liefde, want Hij is een Geest en Hij is de 
liefde. Ontelbaar zijn de openbaringen van een oneindige Schepper in Zijn schepping; 
menselijke dwaasheid is het Hem daarin begrensd te denken. Indien ook deze natuur niet 
ware gevallen, dan zouden wij, gelijk eenmaal Adam, geen andere openbaring nodig 
hebben om tot God te naderen, van de boom des levens te eten en eeuwig te leven.


Doch hoger dan de openbaring der schepping staat de onmiddellijke openbaring, de 
omgang des Scheppers met het schepsel. Of is het denkbaar, dat een God, die wezens 
heeft geschapen met een onuitroeibare behoefte aan kennis en liefde, zich dermate van 
hen heeft afgewend, zich zó van hen terughoudt, dat zij nooit een woord, zij het ook een 
fluisterend woord, van Hem vernemen. Neen! die God, en al ware het alleen de God der 
wijsheid en der doelmatigheid, die de ganse schepping ons predikt, moet zich op de een 
of andere wijze met Zijn schepselen in aanraking gebracht hebben, Hij moet hun minstens 
wenken doen toekomen, waardoor zij weten waarom en waartoe Hij hen geschapen heeft, 
wat Hij met hen voor heeft, en waarop geheel hun bestaan zal uitlopen. Er is een God, 
dan heeft Hij zich van tijd tot tijd de mensen te kennen gegeven. Openbaring dus van een 
God en Schepper Zijn schepselen. Daarin ligt reeds opgesloten, dat openbaring niet in de 
macht staat van de mindere, en dus niet, gelijk die door deze, in eigen kracht verworven 
kennis is te stellen. Zo ligt een openbaring van de mens tegenover het dier slechts in de 
vrije wil des mensen. Ten tweede ligt daarin, dat openbaring altijd buiten de grenzen en 
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boven het begrip van de mindere zal gaan. Omdat zij hem iets zal onthullen wat hij uit 
zichzelf, door zijn eigen kracht, met zijn eigen verstand, niet kennen kan, en zijn denken 
te boven gaat, zal zij aan dit denken reeds dadelijk stotend zijn en hem schijnbaar iets 
onmogelijks zeggen. Zo zou de openbaring van de plant aan het kristal, die van het dier 
aan de plant onbegrijpelijk en ongelooflijk zijn. Zo is het doen van de mens voor het dier, 
gelijk uit de ogen van elke trouwen hond te zien is, een verbluffende, onverklaarbare, in 
vele opzichten een ondenkbare openbaring van een hoger leven. En diezelfde 
hoedanigheid, doch in veel hogere mate, zal de openbaring van een volmaakte, alwijze en 
almachtige God voor het beperkte schepsel hebben. Zij zal - het kan niet anders - zijn 
begrippen ondersteboven werpen, in zijn opvatting van groot en klein, van mogelijk en 
onmogelijk, verwarring brengen, ja zijn wijsheid zal zij noodzakelijkerwijs als dwaasheid 
doen kennen. Ook de wijste en verstandigste zal uitroepen: "Zó heb ik mij God niet 
gedacht, zó kan ik mij Hem in het geheel niet voorstellen!" En juist dat zal het bewijs zijn, 
dat deze openbaring werkelijk openbaring is, en niet het voortbrengsel van het menselijk 
denken.


Heeft deze God zich nu ook aan het nietige, eindige schepsel op de kleine aarde, dat 
mens heet, onmiddellijk, persoonlijk geopenbaard? Kan het oneindige en de Oneindige 
zich in het eindige binnendringen, en daarin tot een in tijd en ruimte beperkte, voor aardse 
zintuigen, waarneembare, zichtbaar begrensde verschijning worden? Het menselijk 
verstand ontkent dit, en acht het ondenkbaar, ongerijmd, dat de eeuwige God, die het 
heelal en zijn werelden schiep, in kleine, menselijke gestalte op aarde zichtbaar en 
hoorbaar wordt, om aan een sterfelijk schepsel, een vergankelijk stofje dezer aarde, iets 
te zeggen. Terwijl dit menselijk verstand nu echter voortgaat deze zijn God van alles, wat 
het aan Hem menselijk dunkt, te ontdoen, terwijl het zich bezig houdt zich Hem zonder 
enigerlei hoedanigheid buiten tijd en ruimte voor te stellen, vervloeit Hij hun tussen hun 
handen, en wordt tot een ondenkbaar niets, en Zijn aanbidder wordt een atheïst. Dit 
verstand kent ook de Zoon niet, het afschijnsel en de zichtbaarheid van de onzichtbare 
God.


Ook hier spreekt de Geest: als God eens tot u wil komen: - Zou er voor de Heere iets 
onmogelijk zijn? - dan zal Hij zó komen, dat gij u er over zult verwonderen, hoe Hij uw 
begrippen en vooronderstellingen van Hem te schande maakt. De Bijbel is vol van de 
openbaringen des Heeren. Dat er slechts een en dezelfde openbaring is bij alle mensen, 
en wel de aan allen gewone innerlijke waarneming der waarheid, of dat, gelijk een 
moderne het uitdrukt: openbaring hetzelfde is als innerlijke, vergelijkende ervaring, is een 
van die bepaalde leugens tegen de Schrift, waarvan men heden ten dage met verbazing 
ziet, dat zij zelfs bij de zodanigen, die zich voor ernstige Christenen houden, geen 
aanstoot of ergernis verwekt. Openbaring, zegt de Bijbel, is niet een slechts innerlijke, 
subjectieve waarneming, maar een van buiten, van Boven, zelfs tegen de wil van het 
individu, zoals bijvoorbeeld bij Bileam, hem gegeven onbedrieglijke aanschouwing van 
hetgeen hem tot dusver onbekend was, dus een altijd nieuwe, absolute zijde der 
Godheid. "De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde 
zijn voor ons en onze kinderen", Deuteronomium 29 : 29. "Toen werd Daniël in een 
nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard", Daniël 2 : 19. God "openbaart diepe en 
verborgene dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem", Daniël 2 : 
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22. "De Heere Heere zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, 
de profeten geopenbaard hebbe", Amos 3 : 7. En Jezus zegt: "Zalig zijt gij, Simeon, Bar-
Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, die in de 
hemelen is", Mattheüs 16 : 17.


Talrijk zijn de vormen der openbaring van Jehovah. Hoe Hij zich aan Adam vertoonde, 
toen deze Zijn stem hoorde in het paradijs, en zich, vervuld van vrees, verborg, weten wij 
niet. En even weinig hoe Hij met Noach op de Ararat verkeerde. Maar wij weten, dat, toen 
Hij besloot voor Zijn vriend Abraham niet te verbergen wat Hij doen zou, Hij in menselijke 
gedaante, door de twee engelen des gerichts begeleid, tot hem kwam. "Drie mannen 
stonden tegenover hem." Toen God hem eeuwenlang slavernij en droefenis voor zijn 
nakomelingen aankondigde, "geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een 
gezicht." "Een diepe slaap viel op Abram; en zie, een schrik, en grote duisternis viel op 
hem, Genesis 15 : 1, 12. In de droom, in een gezicht, openbaarde God zich dikwijls aan 
Izak en Jakob; met de laatste heeft Hij als een mens geworsteld, totdat de dageraad 
opging. Aan Jozef gaf Hij profeterende dromen. Toen Mozes de kudde van Jethro hoedde, 
is de braambos in verblindend licht ontgloeid, zonder dat hij verteerd werd, en uit deze 
geheimenisvolle verschijning noemde God voor de eerste maal Zijn geheimenisvolle 
naam, en schonk hem als banier en bescherming aan Zijn nog in Egypte zuchtend volk, 
want Hij had hun smarten bekend, en "Zijn ziel werd verdrietig over de arbeid van Israël", 
Richteren 10 : 16. Voor dit volk is Hij toen heengetreden, majestueus, en toch verborgen, 
in de hoge wolkkolom, die in de nacht "in de ure der duisternis tot een beschuttende, 
doch de vijand verdervende vuurkolom werd", Exodus 14 : 19, 20. En nu besluit de 
Almachtige om op de vlammende top van de Sinaï in schrikkelijke duisternis neder te 
komen. De bovenwereld met haar heerlijkheid en met haar verschrikking daalde neder op 
de benedenwereld. Haar donders en bliksemen slaan heilzame vrees en ootmoed het 
hardnekkige Israël in het hart. Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en de zeventig oudsten 
mogen echter zien, hoe in het hart van dit onweer een liefderijke God genadig op hen 
neerziet. "Onder Zijn voeten was als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des 
hemels in zijn klaarheid", Exodus 24 : 10. En voor het aangezicht van deze God mochten 
zij eten en drinken. Maar Mozes, de profeet, zoals nooit weer een in Israël opgestaan is, 
de persoonlijke vriend Gods, wordt door Hem uitgenodigd veertig dagen en veertig 
nachten Zijn gast te zijn, in zalige vervoering van blijdschap, ontrukt aan de aarde, zonder 
vergankelijke spijs of drank, een hem grote, Goddelijke, onvermoeibare kracht 
verlenende, Deuteronomium 34 : 7, vergoeding voor de veertig jaren van moeite en 
verdriet, die Israëls zonde ook Mozes opgelegd heeft.


Groot is ook de Openbaring Gods, die Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten schenkt, 
om hen te sterken, en hun voorhoofd te maken als een diamant, harder dan een rots 
tegenover een hoogmoedig, hardnekkig volk, dat immer meer van zijn God afviel. "In het 
jaar toen de koning Uzzia stierf" - wiens hart zich verhief tot verdervens toe, en die de 
tempel ontheiligd had, zodat "de Heere hem plaagde, dat hij melaats werd tot de dag 
zijns doods" - "zag ik", zegt de profeet, "de Heere, zittende op een hoge en verheven 
troon, en Zijn zoomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven Hem; een ieder 
had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn 
voeten, en met twee vloog hij. En de één riep tot de ander en zei: Heilig, heilig, heilig is de 
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Heere der heirscharen, de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol; zodat de posten der 
dorpelen zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook", 
Jesaja 6 : 1-4. "Zijn zoomen vervulden de tempel." Dat zijn de scheppingen in hemels 
licht, en de tempel Gods is het wereldal. "De Oude van dagen zette zich, wiens kleed wit 
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 
deszelfs raderen een brandend vuur; een vurige rivier vloeide en ging van vóór Hem uit, 
duizend maal duizenden dienden Hem, en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór 
Hem", Daniël 7 : 9, 10. En toen het gericht inviel en Ezechiël, de "gevangenen te Kedar" 
gericht en troost moest brengen, verscheen hem Jehovah, tronende op cherubim, naast 
Hem de schrikkelijke, bliksemende raderen, de hemelse sferen, waaruit de hemelse 
krachten stralen, die het heelal, "het zich wentelende", in draaiende beweging houden en 
de ganse natuur verlevendigen.


Ook de hoge wezens, die God insgelijks "naar Zijn beeld" schiep, openbaart Hij aan Zijn 
dienstknechten, zo bijvoorbeeld aan Daniël, hoofdstuk 10 : 4-6. Waarlijk, wij hebben 
behoefte aan zulke openbaringen van hemelse "Übermenschen", om ons over onze 
treurige aardse verschijning te troosten; wij zwakke, ziekelijke, verouderende mensen, ter 
aarde gebukt, met onze erbarmelijke tuberculose- en baccillenvrees! Welke armzalige 
gestalten! Hoe is de koning der aarde zo gevallen! Ook hier troost ons het beeld des 
Verrezenen, onzes Broeders, en heft ons op, zoals Hij zich aan de discipel, dien Hij 
liefhad, te midden van de zeven gouden kandelaren toonde, terwijl Zijn aangezicht was 
gelijk de zon schijnt in haar kracht. "Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 
Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is."


Over al deze openbaringen gaat de natuurlijke, ook geleerde en schrandere, mens met 
zijn nietig verstand te rade en zegt dan heel wijs: nooit kan ik dat geloven; dat is 
onmogelijk! God, gelijk ik Hem met mijn verstand, met de wetenschap, naar de nieuwste 
onderzoekingen, naar het moderne standpunt der theologie, vastgesteld heb, kan zich en 
mag zich zo niet openbaren. Wij echter zeggen: Des te erger, des te treuriger voor u, als 
uw God het niet kan. Onze God, de levende God, wiens naam is Wonderlijk, El Gibbor, de 
sterke God, die wonderen doet, kan dat alles en nog veel meer. Hij doet wat Hem 
behaagt, en vraagt er niet naar of wij Zijn doen, het hoe en waarom ervan, inzien 
goedkeuren. "Die in de hemel woont zal lachen." Geeft onze God de eer!


In deze onderscheidene openbaringen van Jehovah heeft de sterfelijke mens altijd slechts 
de Zoon, Christus, aanschouwd. Van God, de Vader, staat volstrekt geschreven: 
"Niemand heeft ooit God gezien." Het is een waarheid, die Jezus ten duidelijkste heeft 
verkondigd, maar waarop door vele Christenen te weinig acht wordt geslagen, dat wij 
slechts door en in Hem de Vader kunnen kennen en aanschouwen. De enige God, de 
God, de Godheid vóór de schepping en zonder haar, is voor ons de "God, die een 
ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft, noch zien kan." De God, 
die in het paradijs met Adam verkeerde, die onder Abrahams tent zat en op Sinaï zich aan 
Mozes toonde, is Christus-Jehovah. Ja, zelfs Christus, daar Hij één is met de Vader, 
Johannes 10 : 30, in Hem opgaat, en der ganse heerlijkheid des Vaders deelachtig is, kan 
tot dezelfde Mozes zeggen, tot wie Hij overigens van aangezicht tot aangezicht spreekt: 
"Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien, want Mij zal geen mens zien en leven." 
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Diezelfde Christus echter, de Eerstgeborene aller creaturen, die later uit Maria werd 
geboren, drie en dertig jaren op aarde heeft gewandeld, heeft in het Oude Testament 
meermalen een menselijke gedaante aangenomen, zo als om in de eikenbossen van 
Mamre te wandelen, of om van aangezicht tot aangezicht met Mozes te spreken. Dat Hij 
dit deed, en van het kalf en van Sarah’s koeken at, is volstrekt niet vreemd, behoeft niet 
méér verwondering te baren dan dat Hij na Zijn opstanding in het tastbare lichaam der 
eeuwigheid gebakken vis en honing in tegenwoordigheid Zijner discipelen heeft gegeten.


Van de derde Persoon der Godheid, de Heilige Geest, wordt ons geopenbaard, dat 
Johannes Hem als een duif op Christus zag nederdalen, en dat verdeelde tongen als van 
vuur zich op ieder der apostelen zetten, en eindelijk, dat Johannes zeven vurige lampen 
voor de troon Gods zag, welke zijn de zeven Geesten Gods. Groots en heerlijk schittert 
dus in de Bijbel de openbaring des Drie-enige Gods. "In de beginne schiep Elohim en zei: 
Laat ons mensen maken, naar ons beeld. In het heiligdom der woestijn, dat nauwkeurig 
naar het aan Mozes op de Sinaï getoonde hemelse voorbeeld gemaakt was, zijn de drie 
openbaringen Gods. Op de gouden tafel de toonbroden des Vaders, die dagelijks Zijn 
schepping en Zijn volk onderhoudt en voedt; van het gouden altaar stijgt voortdurend de 
wierook omhoog, de gebeden der heiligen, Openbaring 5 : 8, die de Zoon, de Middelaar, 
met Zijn voorbede tot de Vader brengt; en zevenvoudig straalt de gouden kandelaar, de 
Heilige Geest en de "zeven Geesten Gods." Dat hebben de getrouwe Joden wel verstaan, 
en steeds spreekt hun geheime wijsheid van de Vader, van de Zoon, de Mashiach, en van 
de hemelse wijsheid, welke, "van eeuwigheid was, eer God iets geschapen had", van de 
aanvang, van de oudheden der aarde aan, "dagelijks Zijn vermakingen was, te allen tijd 
voor Zijn aangezicht spelende", Spreuken 8 : 22-32.


Christus, het Woord, dat bij God was en God was, "God boven alles"; stelt het voor 
eeuwig vast: "Ik en de de Vader zijn één", en Hij belooft Zijn discipelen hun de Trooster te 
zenden, die hen in alle waarheid zal leiden, dus ook een actieve Persoon der Godheid, 
tegen wie gezondigd kan worden; welke zonde, indien zij in een lasteren des Heilige 
Geestes bestaat, nooit vergeven wordt. In deze drie namen: des Vaders des Zoons, en 
des Heilige Geestes, die geheiligd moeten worden, beveelt Hij alle volken te onderwijzen 
en te dopen. En de Bijbel sluit met het aan Johannes in de visioenen der eeuwigheid ten 
deel geworden aanschouwen van Hem, die op de troon zit, de Zoon, als Lam Gods, en 
van de zevenvoudige voor de troon stralende Heilige Geest.


Ook deze openbaring der Drie-eenheid, van dit dogma, heeft Gods vinger in Zijn 
schepping geschreven. Dat zij door het getal drie beheerst wordt, moet ieder die haar met 
een helder oog beschouwt, toegeven, en vanwaar zou dit komen, indien in God niet een 
drievoudig beginsel ware. Ligt nu deze drie-heid in God, dan moet zij zich ook in hogere  
sferen, in de hemelen van de hemel helderder openbaren dan op aarde. Toch ook hier 
helder genoeg in de oer- en grondvormen van het bestaan. De Bijbel leert de schepping 
door de Vader, de verlossing door de Zoon, en de heiligmaking door de Heilige Geest. 
"Want uit Hem" - Vader - "door Hem" - Zoon - "en tot (of in) Hem" - Heilige Geest "zijn 
alle dingen."
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Gelijk alles aanvang, midden en einde heeft, zo zijn ook drie de voornaamste 
voorwaarden van het bestaan: tijd, ruimte en stof; en de aan alle schepselen ter 
openbaring gegeven tijd verdeelt zich weer in verleden, heden en toekomst, in 
overeenstemming met de drie vormen der stof: vast, vloeibaar en gasvormig, en het 
drievoudige doen des mensen: de gedachte, het woord en de daad. Drie zijn de 
afmetingen der ruimte: lengte, breedte en hoogte; drie zijn de rijken der natuur: 
delfstoffen-, planten- en dierenrijk; drie de trappen der hoedanigheid: goed, beter, best. 
Gelijk de mens een drie-heid uit lichaam, ziel en geest is, in geestelijke overeenstemming 
met God, de Schepper van het lichaam, Genesis 2 : 7, God, de Verlosser der ziel, en God 
de Heilige Geest, zo leeft hij in drie kringen, de materiële, de verstandelijke en de 
geestelijke, en ondergaat hij de invloed van drie werelden, waarin de Bijbel met 
betrekking tot de mensen de schepping indeelt: de hel, de aarde en de hemel. 


Hoe in de driemaal heilige God drie eeuwige Persoonlijkheden zijn, zullen wij op aarde 
nooit doorgronden. Maar het is de grootste dwaasheid, dat wij, die niet weten wat 
persoonlijkheid is, noch verstaan hoe onze eigen en enige ik-heid uit drieërlei, lichaam, 
ziel en geest samengesteld is, in onze eigen wijsheid decreteren: God kan en mag zich 
niet als drie Personen in één openbaren, noch één van dezen, de Geest, in zeven 
Geesten. Waarom niet? vragen wij en geloven, dat het Hem ook mogelijk ware zich in 
zeventig maal zeven Personen gelijktijdig te openbaren, en dat daarmee dan nog het 
onuitputtelijk beginsel van Zijn wezen niet is uitgeput, en aan ons, eindige schepselen, de 
oneindigheid der Godheid nog niet ten volle ontsloten was. Maar Hij, de 
Ondoorgrondelijke, genereert van eeuwigheid af de Zoon en uit beiden straalt, ook als 
Persoon, de Heilige Geest, en daarbij kunnen wij slechts aanbidden.


De zon, het verhevenste symbool Gods, dat de schepping ons biedt, openbaart zich niet 
slechts als de enige bron, waaruit ons voortdurend onmeetbare, onuitputtelijke schatten 
van kracht en leven, licht en warmte om niet toevloeien, zij openbaart ons in haar licht 
ook ons zelf en de ons omringende schepping. Zonder haar zouden wij niet slechts niet 
weten dat zij is, maar wij zouden ook van ons allen en van de gehele wereld geen, of 
slechts een uiterst gebrekkige, schemerende kennis hebben. Maar zij toont ons 
onpartijdig en verlicht voor ons, groot en klein, de zee en de poel, de berg en de 
zandhoop, de leeuw en de mijt en het zandkorreltje, en niets is voor haar stralen 
verborgen. Zo ook de Goddelijke Zon. In Zijn woord toont God ons niet slechts hoe en 
wat Hij is; in Zijn licht toont Hij ons ook hoe en wat wij zijn. De Bijbel openbaart ons God 
en de mens. Derhalve deelt hij ons mee wat op zichzelf noch Goddelijk, noch stichtelijk is, 
veel menselijks; wat gewichtig, en wat klein en nietig is, wat treffend, en wat ergerlijk is, 
onzedelijk en wreed, veel zonde en veel ellende; het al tot kennis, tot psychologie en 
juiste beoordeling van de mens, dus onszelf behorend. Daarbij is het hem, om zo te 
zeggen, onverschillig met wie hij begint, wie hij zich als voorbeeld kiest; daartoe zijn alle 
mensen goed, daar zij als zodanig voor God gelijk zijn: de herders Laban en Jakob, of de 
koningen Salomo en Nebukadnezar, de arme Ruth of de koningin Esther, de dwaze Nabal 
of de wijze Salomo, de zelfmoordenaar Achitofel, of de eerbiedwaardige Barzillai. En toch 
is bij alle willekeur zijn weg, hoewel schijnbaar krom, recht. Nooit verliest hij het doel uit 
het oog, God. Zijn verhouding tot ons, en onze verhouding tot Hem, en hij voert ons, 
schijnbaar onsamenhangend, en toch met volstrekte logica van het grote begin naar het 
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nog grotere: "Ziet, Ik maak alle dingen nieuw." Wat hij ons ook verhaalt, het is alles 
openbaring, het is alles wijsheid, en kan en moet ons tot ware wijsheid helpen komen. Zo 
leert hij ons door de geschiedenis van het volk Israël en zijn heersers, de geschiedenis en 
de leiding van alle volken. Waartoe ook de herhaalde geschiedenis van duizenden natiën 
en volksstammen? Strijd en bloeddorst, zege en nederlaag, hoogmoed en 
ongerechtigheid, afval en berouw vinden wij bij allen, evenals dezelfde wetten van hun 
wasdom en welvaart, hun verval en hun ondergang. En gelijk de zon de blindheid van de 
blinde, die al rondtastend uitroept: ik zie niet! in het licht stelt en bewijst, zo stelt de 
Schrift de blindheid van de geestelijk blinden in het licht, die zeggen: Wij zien, "en zo blijft 
dan hun zonde", die zelf hun blindheid aanduiden en bewijzen door te zeggen: Ik zie niets 
Goddelijks in dit Woord, maar in duizend plaatsen wel wat bloot menselijk is, menselijke 
zwakheid en onwetendheid; en die zich niet alleen ergeren aan de zonden van de mannen 
Gods in de Bijbel, maar juist ook aan het Goddelijke in hen, en het beste en grootste in 
het leven van een Mozes, Salomo of Elia als een "dwaling" opvatten.


Want voor de talrijke, persoonlijke openbaringen Zijner Godheid heeft God door de 
Heilige Geest de heilige mannen, die de Schrift hebben geschreven, bezield, in vervoering 
gebracht, vervuld, zodat zij niet gedwongen, maar in de grootste vrijheid des geestes 
datgene opschreven, wat zij in de Geest zo duidelijk en klaar hebben gezien. Dat was 
inspiratie, ingeving. Gelijk toenmaals Jehovah der aardkluit een levende ziel inblies, zo 
blaast de Heilige Geest de mens hogere waarheid in. Inspiratie! De ganse wereld is 
inspiratie. Met ons woord en met ons zwijgen, met onze lichamelijke gestalte en met ons 
gemoed, met ons weten en met onze onwetendheid, met onze haat en met onze liefde, 
met onze bewondering en onze verachting bezielen wij allen elkaar, brengen wij elkaar in 
vervoering, oefenen wij invloed op elkaar, inspireren wij elkaar! En ook hij, die dit niet 
duidelijk inziet, spreekt toch van de inspiratie van de dichter, van de geest van Schiller en 
Goethe, en hoe de vervoering der kunst een Bach en Michelangelo tot de grootste, 
verhevenste werken heeft geïnspireerd. Wat zal dan ook een geest anders doen dan 
bezielen, inblazen, ingeven, inspireren! 


Maar dat de allerhoogste en almachtige Geest Gods, de Heilige Geest, ook de mens kan 
inspireren, zodat deze, vervuld van de Geest, de toekomst en het verleden aanschouwt, 
en, als dronken van het Goddelijke, Goddelijke woorden kan spreken, dat loochenen die 
blinden! En dat dan nog, als God tot een mens zegt: "Ik geef Mijn woorden in uw mond, 
en al de woorden, die gij hoort zult gij tot dit volk spreken", aan deze profeet hiermee een 
"woordelijke inspiratie" is gegeven, dat gaat niet aan, dat zou al te zeer in tegenspraak 
zijn met de hedendaagse mens en ook met menig hedendaags Christen; dat kunnen zij 
niet vatten. Want de Geest is ook juist slechts voor de geest, en "wie er geen heeft" zegt 
Schopenhauer, "voor die zijn alle geesten onzichtbaar." Wat willen de verachters der 
inspiratie en der openbaring? Doorzoekt alle mythologieën en godsdiensten, doorvorst de 
mythen van alle volken, bestudeert al hun heilige boeken! Zult gij een volk vinden, wiens 
God, Baäl of Jupiter, Osiris of Odin aan zijn schepselen het hoogste, het alomvattende 
gebod heeft geopenbaard: "Gij zult de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en 
met uw ganse ziel en met al uw vermogen", en dit motiveert met de even verhevene 
openbaring: "opdat gij leeft". Wilt gij ons daartegenover een Boeddha aanprijzen, die 
slechts van een duistere overgave in een onbarmhartig bestaan weet, als enige verlossing 
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van een eindelijke onbewustheid droomt, en ons niet openbaring, maar zijn 
hersenschimmen leert? In mij vind ik geen vrede; van de ene pool tot de andere zie ik 
onuitsprekelijk leed en ellende, zie ik een sidderende mensheid, gebogen onder de 
ontzettende last der schuld, vrezende voor de bezoldiging der zonde, de dood, en, hoe zij 
ook lacht en spot, in de diepste grond des harten beangst voor de toorn van een 
rechtvaardige God. Kent gij een Godsdienst, die mij, ja die de wereld, ontheft van schuld 
en angst door deze overweldigende openbaring: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe." Gij roemt de verhevene zedenleer der ouden; 
heeft ook een Socrates, een Plato of een Marcus Aurelius woorden, die de ziel als met 
spiesen en nagelen doorboren: "Die de zonde doet is een dienstknecht der zonde." 
"Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien." Hier is 
meer dan zedenleer. Hier is een woordelijke openbaring van grote, Goddelijke 
geesteswetten.


En waar zijn de heilige boeken van enig volk, die het gewaagd zouden hebben om ook 
maar de naaste toekomst van dat volk vooruit te verkondigen? De Bijbel openbaart ons 
de raadsbesluiten Gods over de ganse mensheid, van haar aanvang tot aan haar einde, 
over de wereldrijken en hun ondergang, over de komst des Zoons en Zijn verwerping, 
over de verbanning des heiligen volks en deszelfs eindelijke verlossing, over het einde der 
wereld en het wereldgericht. "Verkondigt dingen, die hierna komen zullen", roept de 
profeet de goden der volken toe, "opdat wij weten dat gij goden zijt." En ook gij wijzen en 
verstandigen der wereld, profeteert toch! zo zullen wij in u geloven.


Hoe zouden velen, die zich Christenen noemen, en de Goddelijke openbaring minachten, 
omdat zij als iets, dat al te bekend is, voor hen verzwakt en verstompt is, zodat zij voor 
haar zegeningen blind zijn geworden, zich verbazen, indien zij ons, al ware het slechts 
voor één jaar, geheel ware ontnomen, zodat er voor ons volk slechts de godsdienst der 
Romeinen en der Grieken, der Indiërs of der Egyptenaren, van Babylon of van Carthago 
overbleef. Met welk een verschrikking zouden hun zielen het ijzeren juk, de Satanische 
toorn van een zich met bloed en tranen voedende Baäl-Moloch over zich voelen! Hoe 
altijddurend vlammend en bloedrood moet de Feniciër, de Carthager, de hemel boven zich 
dunken, als hij, waar hij ging of stond, er geen ogenblik zeker van was, of zijn woeste, 
steeds naar een mensenleven hongerende godheid hem niet zijn vrouw, zijn kind ontrukt, 
om ze onder het gejubel van hun sombere priesters in de gloeiende muil van het 
Molochbeeld te laten verteren. Vandaar dat men er in het openbare en het bijzondere 
leven van ontferming van de sterke tegenover de zwakke, van de rijke tegenover de arme, 
van de meester tegenover de slaaf niets wist, en slechts hebzucht, hardheid en zinnelijk 
genot ademde.


Nauwelijks minder neerdrukkend en op de duur onuitsprekelijk treurig zou voor dezulken 
het vreemde, huiveringwekkende, eindeloze boetingsleven zijn van de Indiër, de 
hopeloosheid van de Egyptenaar, die onbegrepen symbolen aanbidt, en het ganse holle 
en ledige van het in de blauwe verte in de zonneschijn der dichtkunst zo aantrekkelijk 
schijnend Heidendom der Romeinen en Grieken, waarin van geen openbaring sprake is! 
"Gij waart eertijds Heidenen, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld", roept 
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de apostel deze, een mengelmoes van goden dienende, Heidenen toe. Liefhebben 
konden zij deze goden niet, voor de Heiden was slechts de "vrees voor de goden" 
godsdienst. "Hoe kan men Jupiter liefhebben?" vraagt Aristoteles. Maar een God, die 
men niet kan liefhebben, en die zijn schepselen niet liefheeft, is geen God. Ook dat is een 
rechtvaardig gericht over de goden van de materialist, de monist, dat niemand, ook niet 
hun discipelen, de "eeuwige stof", op de "alwijze wereld-ether" kan liefhebben, zich voor 
de "almachtige substantie" niet juichend kan overgeven, noch als martelaar voor "de 
grondoorzaken der dingen" zalig vermag te sterven. Ook de hedendaagse godsdiensten 
zijn daarmee geoordeeld. Hun onpersoonlijke God, die geen wonderen kan doen, het 
gebed hoort noch verhoort, hebben zij in weerwil van al hun betuigingen zelf niet lief; 
want er is in hem niets beminnenswaardigs. Slechts een persoonlijkheid kan men 
liefhebben en wel des te meer, naarmate zij persoonlijker is. De mens heeft een God 
nodig vóór alles, om Hem lief te hebben, en zich door Hem geliefd te gevoelen. Dat wil 
God ook. "God", zegt Pascal, "wil eerst bemind worden, gelijk Hij het verdient, eer Hij 
zich doet kennen, gelijk Hij is." Zonder de liefde van God en de liefde tot God is alle 
bestaan troosteloos. Vandaar het einde der oude volken, dat zij, aan hun goden, aan 
zichzelf en het leven vertwijfelend, onder Zi|n gegaan, en "in hun zonden" zijn gestorven. 
Maar standvastig en moedig, met de vreugde der eeuwigheid in het hart stierven, ook in 
de vlammen, de door hen vervolgde Christenen, en overwonnen hen en de ganse wereld. 
Zij dankten hun Godsdienst aan de nieuwe, grote openbaring: "Alzo lief heeft God de 
wereld gehad." Hierin waren zij onoverwinlijk, onuitroeibaar. Zonder Goddelijke 
openbaring geen vuurtoren, die de haven aankondigt, geen grond, die het anker, voor 
eeuwig vasthoudt. Ziet gij niet, hoe tronen en tempels wankelen? Bang en angstig putten 
de volken zich uit in toerustingen tot een vernietigende strijd, en gebruiken het zo 
hooggeloofde en door veel inspanning verkregene van wetenschap en beschaving tot een 
steeds schrikkelijker moorden. De duizenderlei systemen en theorieën moede, verward en 
bedwelmd, vraagt de mensheid: Wat is waarheid? En nu wilt gij, ongelukkigen, het enig 
zekere, het eeuwig vaste van u werpen, het Woord, eens Vaders, die, om Zijn schepselen 
bezorgd, hun de weg des levens zou willen wijzen? Doelloos en radeloos wilt gij u in de 
nacht en de storm buiten de haven wagen? Waarheen stuurt gij? Naar welke poolster wilt 
gij uw koers over de oceaan richten? Gij zult schipbreuk lijden; als wrak en dood drijfhout 
zullen de golven u eens naar het strand spoelen.


________


Alle openbaring Gods is ook wet. Hoe zou het anders zijn? Wat God denkt, spreekt, doet, 
is vol van betekenis volstrekt doelmatig, is eeuwige wijsheid en derhalve onvergankelijk. 
Geen schepsel kan daar iets van afdoen, of iets aan toedoen. God kan het volmaken, 
voleinden, en gelijk Christus van de Sinaïtische wet zegt, het vervullen, doordat Hij, wat 
daarin in de kiem verborgen was, tot bloesem en vrucht doet rijpen, en uit het dikwijls 
onbeduidende, nietige zaad een grote boom laat worden. Maar nooit zal zulk een 
oerwoord Gods waardeloos worden, of als iets, dat in onbruik is geraakt, afgedaan 
hebben. Woorden van mensen zijn tijdelijk en in overeenstemming met de tijd, zij hebben 
hun tijd en vergaan met de tijd. Gods woorden zijn in overeenstemming met de 
eeuwigheid en vergaan niet. Zo heeft elk woord van de op de Sinaï gegeven wet zijn 
volstrekte waarde, en behoudt die ook, onverschillig of gij en ik het verstaan en er iets 
aan hebben of niet. Deze wet, "door bestellingen der engelen" gegeven, is voor deze 
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engelen verstaanbaar, heilig en onvergankelijk. "Het is lichter dat hemel en aarde 
voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle", zegt de grondlegger dezer wet, Christus-
Jehovah, die op de vlammende bergtop aan Mozes deze wet gegeven heeft.


Wet is hetgeen ingesteld is, wijst dus op één, die haar instelt; en het behoort tot de 
verblinding van de zich van God afwendende mens, dat hij driest en blind beweert, dat de 
natuurwetten zichzelf hebben ingesteld, hetgeen even wonderbaar zou zijn, als een liefde, 
die zonder liefhebbende ontstond. Maar gewis! uit het woord van de dwaas: "Er is geen 
God", stromen onophoudelijk dwaasheden en ongerijmdheden der leugen en der hel, die 
aan het gezonde, d.i. het door God verlichte verstand, even onbegrijpelijk zijn, als het 
geloof dat er aan geschonken wordt door mensen, die anders wel weten, dat twee maal 
twee vier is.


Alle Goddelijk denken is wet. Ook in deze zin is het grote woord waar: "In Hem leven, 
bewegen wij ons en zijn wij." Wij leven, bewegen ons en zijn in en door de wet, dat is: het 
ingestelde Gods. Denkt God een schepsel, een bloem of een kevertje, dan wordt die 
gedachte weldra door de Zoon tot woord, tot verwezenlijking. "Hij spreekt, en het is er; 
Hij gebiedt en het staat er." En dit woord is nu onverbrekelijke wet voor dit wezen. Slechts 
uit kracht dezer wet is het, dat wij natuurwetenschap kunnen beoefenen, kunnen kennen, 
ordenen, classificeren, wat en wie tot dit of dat geslacht, tot deze of die soort behoort. 
Wat is de natuur anders dan de zichtbaarheid der wetten, die wij, God vergetende, 
"natuurwetten" noemen, alsof de eikenboom zichzelf en, eer hij nog was, de wet zijns 
wasdoms uit de eikel had gesteld. Zeer juist zeiden reeds de ouden: "Natura in lege latet, 
lex in natura patet." De natuur ligt verborgen in de wet; de wet is geopenbaard in de 
natuur.


Zo is ons lichaam de zichtbaarheid van talloze wetten der stof. Elke zenuw, ieder 
hersenvat of spier, ieder haar op ons hoofd bestaat tengevolge van wetten Gods. Wij 
kunnen niet in- of uitademen, geen vinger bewegen, geen stuk brood eten, geen woord 
spreken zonder talloze Goddelijke wetten te vervullen; en wederom: ieder woord, dat wij 
spreken, gehoorzaamt naar zijn waarde en samenhang, aan wondervolle wetten der 
sprake, die van het begin der wereld en voor alle mensen gelijk blijven en eeuwig zijn. 
Ook het stille, onophoudelijke denken, waaraan geen ziel zich ook maar voor een 
ogenblik onttrekken kan, geschiedt ten gevolge van wondervolle, ijzeren wetten. Wij zijn 
wandelende, levende wetten. En wat wij bij het dier met het niets zeggende woord 
"instinct" aanduiden, is een, ons voorzeker onbegrijpelijk, in de ziel van het dier plaats 
hebbend herkennen der scheppingswetten en van haar doelmatigheid. Er is in het heelal, 
zover de verste zonnen of nevelsterren reiken, geen enkel atoom, dat wetteloos is, ja dat 
niet tengevolge der wet bestaat en de belichaming der wetten is.


De wet is schoonheid, en brengt schoonheid voort. Zonder haar niets dan een chaos! Dan 
is de aarde, de mens, uw ziel "woest en ledig" en van alle schoonheid ontbloot, 
smakeloos, zonder zin of betekenis, zonder doel; dan zou het beter wezen niet te zijn. Dat 
erkennen ook zij, voor wie de wet stotend en hinderlijk is en die daarom wensen, dat "de 
wil om te leven" mocht ophouden. Maar de levende God gaat voort met over bozen en 
goeden stromen van wetten, van leven, van schoonheid uit te storten. Reeds Plato heeft 
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het schone als het afschijnsel van het ware aangeduid, en tegenover de goddeloze, die 
het volstrekt schone loochent, erkent de Christen het als de zichtbaarheid van het 
Goddelijk denken. Zonder wet geen schoonheid. Zo brengen, gelijk wij elders reeds 
aangetoond hebben, de mathematische wetten, waarnaar ieder atoom in de waterdruppel 
om andere heen dwarrelt, de prachtig schuimende kristallen golven en waterbergen van 
de oceaan voort, het donderend gezang van de Rijnval en het melodieuze murmelen van 
de beek; zo brengen de wetten des lichts de ganse wereld van kleuren voort aan de 
hemel en op aarde, en de gouden en purperen paleizen van de zonsondergang; zo brengt 
de eenvoudige wet van de bladstand, de zo onderscheidene en karakteristieke 
architectuur van de pijnboom, de eik en de palm voort en de essence der gewassen de 
schoonheid der bloem. Gevolg ook van de zo eenvoudige wetten der kristallisatie zijn de 
fraaie sneeuwkristallen en ijsbloemen en de kostbaarste vormen der stof: diamant en 
robijn, topaas en smaragd. En overal beheerst de wet der symmetrie het leven, bewerkt 
de harmonische bouw van de kever en de bloem, de zo oorspronkelijke en smaakvolle 
vormen der zeeschelpen en der koralen, der zeebewoners en der diatomen, en het 
schoonste op aarde: een schoon mensengelaat. De kunst en al onze kunsten zijn een 
opvolgen van wetten, en de muziek is hogere getalwet. Groot is slechts dan de 
kunstenaar, als hij in en naar de wet werkt en schept; een broddelaar, een beunhaas blijft 
hij, die de wet veracht. Groot ook slechts de staatsman, de veldheer en heerser, die de 
wetten der mensheid kent, zich er aan onderwerpt, om met haar hulp en in haar kracht te 
regeren, te overwinnen en te veroveren.


De zichtbaarheid der schone innerlijke wet des geestes is ook iedere zedelijke 
schoonheid: de warme liefde, de zelfopoffering, de blijde hoop, de vriendelijke daad, alles 
wat in het doen van de mens is, wat een bezielende en verfraaiende uitwerking heeft en 
vervrolijkt; wat vriendelijke glimlach, een stralen van het oog teweegbrengt. Ook de 
atomen, de moleculen, de ganse architectonische bouw onzer ziel worden door ons 
onbekende wetten geregeerd. Vooreerst de algemene, die het aan allen gewoon 
menselijke, en als product daarvan de menselijke gestalte voortbrengen; vervolgens 
geven bijzondere, individuele ontwikkelingen van enkele paragrafen der algemene wet 
aan iedere persoonlijkheid haar stempel, en tengevolge daarvan haar fysiognomie 
(gelaatkunde). Deze fysiognomie kan de mens veredelen en verfraaien door een met de 
Goddelijke wet, inzonderheid met die, welke hem individueel gegeven is, overeenkomstig 
leven; of haar ontsieren, ja verdierlijken, door een voortdurende overtreding dezer wetten. 
Ook de nieuwe geboorte in de mens met haar talloze bijzonderheden en geheimenissen 
wordt door hemelse wetten geregeerd, en in de hemel veroorzaakt de volstrekte 
openbaring en opvolging der wet, als van het Goddelijk willen, volstrekte hemelse 
schoonheid.


Alle wetten der stoffelijke en geestelijke schepping laten zich tot de Goddelijke geometrie, 
tot de wet van het getal terugbrengen, en deze ganse mathematiek van het heelal voor de 
engelen tot de grote waarheid; het Goddelijk mysterie: God is één God en een drie-enig 
God. 


En alle wetten, die de zandkorrel en de zonnen, de grashalm en het mugje, de mens, de 
engelen, de machten en heerschappijen, en evenzo Satan en zijn vorsten en zwarte 
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legioenen, regeren, ontspringen uit één en dezelfde bron. Alle wetten van het heelal te 
zamen zijn de wet, zijn het denken van één God." God is een Geest; Zijn wet is geest en 
wet des geestes. Van geestelijken aard zijn ook de wetten, die wij slechts als wetten der 
stof, der organische en anorganische natuur onderscheiden. Er zijn geen stoffelijke 
wetten, en evenmin wetten, die slechts voor de stof betekenis hebben. Prachtig toont de 
Schrift aan, zowel in de gelijkenissen van Jezus, als reeds in het Oude Testament, dat alle 
natuurwetten ook geesteswetten zijn; voor de stof in de stellende, voor de mens in de 
vergelijkende, voor de Christen in de overtreffende trap door God gedacht. En immer 
dezelfden.


Want ook dat behoort tot het wonderbare in de Goddelijke wet, dat zij niet, gelijk de door 
mensen uitgedachte wetparagrafen, iets onbeweeglijks en anorganisch blijft, dat 
moeizaam door er aan toe te doen en er weer van af te doen steeds verbeterd moet 
worden. Het Woord Gods is een organische, levende kiem. Zo ligt in het getal 1 de ganse 
onoverzienbare mathematiek der aarde en des hemels. Zo schuilen in de wet der 
aantrekking de hoogste wetten van de betrekking der geesten tot elkaar; en zo ligt in de 
wet der aardse spijze die der geestelijke voeding van alle schepselen in eeuwigheid. Zo 
ontwikkelt Christus met het: "Gij hebt gehoord, maar Ik zeg ulieden", verwonderlijk 
schoon uit de starre, schijnbaar slechts voor het aardse leven gegeven Sinaïtische wet de 
hoogste en diepste geesteswetten en leidt Hij majestueus alle wetten terug tot de grote 
wet: "Gij zult liefhebben de Heere, uw God met geheel uw hart." Hoe flauw en 
oppervlakkig, hoe sap- en krachțloos is, vergeleken bij deze Schriftopvatting der wet, die 
der mensen, die nóg zo verstandige en scherpzinnige rechtsgeleerden, die in de wetten 
en in de wet doorgaans slechts de opheffing vermag te zien van misbruiken, een 
tegengaan van misdaden, ja zelfs van een vergrijp tegen gezondheidsleer of dieet.


Dat is de wet der wet (zie "Natuur en Wet" van Bettex) dat gelijk ook de eenvoudigste, 
aanvankelijkste wet nooit vernietigd kan worden, daar toch elke hogere wet in 
verwonderlijk schone vervulling de lagere in zich opneemt en schijnbaar opheft, om haar 
te verhogen. Zo is in het delfstoffenrijk de wet der zwaarte maatstaf. In de plant, in de 
hoog opgaande palm, wordt zij door het organische leven schijnbaar opgeheven, maar in 
werkelijkheid gebruikt en verheerlijkt. Zo wordt de plant door de wet der onbeweeglijkheid 
en van het inwortelen beheerst. In het hogere dier, het renpaard en de adelaar, treedt 
hoge beweeglijkheid in; maar zij hebben een vast standpunt nodig, dat zij met hun poten, 
of klauwen aangrijpen. En zo verder! Zo zal het lichaam der verrezenen de vervulling en 
verheerlijking zijn van alle wetten van ruimte, tijd, kracht en mechaniek.


Dat elke hogere, de lagere in zich opnemende en verheerlijkende wet, tegelijk ook meer 
en hogere  vrijheid in zich sluit en waarborgt, behoeft niet bewezen te worden. De plant is 
vrijer dan het kristal, het dier dan de plant, de mens dan het dier, de engel dan de mens. 
De hoogste wezens in de hemel zijn het meest vrij, omdat zij de volkomenste vervulling 
der Goddelijke wetten op het levendigst voorstellen, gelijk reeds op aarde de grootste, en 
dus de meest vrije kunstenaar hij is, die, gelijk een Bach, Händel of Michel Angelo het 
best de wetten zijner kunst verstaat en met haar en in haar werkt.
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Deze wetten van het heelal zijn wijs, want zij zijn het denken van een alwijze God. Zij zijn 
allen goed, want zij komen voort uit een God der liefde. Zij zijn rechtvaardig, want God wil 
het door Hem geschapene onderhouden, en dat kan slechts door gerechtigheid 
geschieden. "Het gebod is een lamp", zegt Salomo "en de wet is een licht." Zo is al het 
navorsen van de mens een zoeken naar de wet. Al zijn studie, zijn kennis, zijn 
wetenschap is een zoeken, kennen en weten der wetten, die God in Zijn schepping 
gelegd heeft, de wet in de wereld der stof, der ziel en des geestes. Alle menselijke 
wijsheid bestaat in een opvolgen der wet. Alle dwaasheid, alle zonde in een overtreding 
der wet. Een groot man is slechts daarom groot, omdat hij helderder en duidelijker dan 
anderen de wetten der dingen en der mensheid en des levens onderscheidt. Nooit wordt 
een anarchist scheppend groot. Het schepsel kan evenmin een nieuwe wet stellen, als, - 
wat hetzelfde is - een nieuw wezen uitvinden. Alle wetten der mensen zijn partiële 
onvolkomen, gebrekkige afschriften van enige der wetten Gods in de materiële en 
geestelijke schepping.


Maar hoe voert heden ten dage de wetteloosheid de boventoon op elk gebied! De 
Sinaïtische wet wordt zelfs door hedendaagse Christenen veracht; het dogma is een 
band, die men weg moet werpen; de wet van het gezin, der gehoorzaamheid, van het 
eren des vaders is de zoon lastig, die der sekse en van het moederschap in de ogen der 
hedendaagse vrouw verachtelijk, die der hiërarchie en der overheid bij de teugelloze 
menigte gehaat.


De krankheid van ons geslacht is het sentimentele, verzuurde medelijden met ieder, aan 
wie de wet wordt opgelegd, die tot arbeid genoodzaakt is, die aan een taak, of plicht 
gebonden, in de strijd om het bestaan zelfstandig en kloek, onder ontbering tevreden, 
voor het harde gehard moet worden, kortom, van wie geëist wordt zich naar Gods 
ordeningen te schikken en op de wettelijke weg te leven. Het beklaagt als onrecht 
lijdende en verdrukten de soldaat en de onderdaan, die de koning trouw zweren, de 
scholier, die de leraar, de leerling, die de meester, het kind, dat de vader gehoorzaamt, de 
vrouw, die de man onderdanig moet zijn, en in de gemeente zwijgen moet. Het is 
vergiftigd door een heilloze, goddeloze sympathie met alles wat in opstand komt en zich 
verzet, wat mort, rebelleert en tot muiterij opzet, wat loochent en kritiseert, wat lastert en 
brutaal liegt, wat met recht gestraft wordt, wat zich in kunst en litteratuur en Godsdienst, 
in de opvoeding en in de rechtspraak, in wandel en leven van het Goddelijke los zegt te 
zijn, zich van het ware en schone en goede geëmancipeerd acht, kortom met alles wat de 
zin en het zegel van Lucifer draagt. Deze mensen haten de wet, dit denken Gods: de wet 
in het heelal en in de eigen boezem, de wet in de staat en in de kerk, in de natuur en in de 
kunst, in de filosofie en in de litteratuur. Daarom worden zij, als een schip zonder roer, 
door iedere wind van leer, der stemming en der mode, van ieder mensenwoord en ieder 
mensenaangezicht heen en weer gedreven. Evenals Nietzsche, leven zij allen in de waan 
"dat de mensheid van nu voortaan volkomen met zich kan aanvangen wat zij wil"; dat "de 
mens op zich zelf gesteld is." "Dat er", zegt de theoloog Dr. Ziegler, "geen natuurrecht is, 
in de zin van ideale rechtsgrondstellingen met onveranderlijke inhoud, spreekt wel van 
zelf." Geen rechtsgrondstelling is onvoorwaardelijk heilig, en kan te allen tijde door een 
andere grondstelling vervangen worden.
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"Wij kunnen de waarheid niet formuleren", klaagt een moderne theoloog, en studenten 
juichen dit toe. "Het lelijke", roepen de nieuwe beoefenaars der schoonheidsleer, "is even 
schoon als het schone." "Het huisgezin is een tyrannieke instelling", predikt Ibsen en de 
bende zijner navolgers. "Het huwelijk", zegt G. Sand, en in navolging van haar, vele 
geëmancipeerden, "is de barbaarse inrichting der beschaving." "De seksen zijn volkomen 
gelijk!" beweren de feministen. En de Amerikaan vraagt: "Waarom zou het zoontje de 
vader gehoorzamen?" Zij allen weten niet meer wat waarheid, recht en wet is! Anarchie 
der ziel, geestelijk nihilisme is van veel beschaafden en ontwikkelden heden ten dage het 
enig bezit. Niet wij zeggen het, zij zelf roepen het luid door de hele wereld heen, dat zij uit 
loutere verlichting en vooruitgang, wetenschap en vrij onderzoek niets meer weten, niets 
meer geloven, niets meer hopen, niets meer liefhebben. - Van rondom nacht en nevel, en 
in het eigen hoofd leegte en twijfel. Waarom dit? - Omdat zij de ware, levende God 
verloren hebben. Zij hebben Hem uit Zijn wereld weg gefilosofeerd weg getheosofeerd, 
weg getheologiseerd en gepoëtiseerd, en zoeken nu, dezen boven, anderen onder de 
aarde, dezen in de natuur, anderen in de kunst, of in de nevel van hun eigen stelsels en 
theorieën een iets, waarvoor zij zich kunnen nederbuigen, en dat zij kunnen aanbidden. 
En zij vinden geen rust voor hun ziel!


Maar, o gij arme zwakke schepselen! Met de Goddelijke wet hebt gij niet afgedaan; niet 
gij zult haar afschaffen en vernietigen, integendeel! zij zal u verpletteren en overleven. 
Kunt gij de aarde ook slechts een enkele seconde in haar vlucht ophouden? Kunt gij de 
sterren ook maar een enkelen centimeter uit haar door God verordineerde banen doen 
afwijken? Ja, kunt gij zelfs ook maar op aarde de storm en de regenbui bevelen? De 
apostel spreekt er van, dat wij niet slechts een schouwspel zijn de mensen, maar ook van 
de engelen. Maakt u toch voor die hoge geesten niet belachelijk! Laat u onderrichten! 
Deze "verouderde leerstellingen", "vermolmde dogma's" en "overwonnen standpunten", 
gelijk gij ze noemt, zijn Goddelijke wetten, die langer zullen duren dan gij en dan de 
gehele wereld. "Het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een titel der 
wet valle." Zelfs die wetten, welke aan de aarde voor haren levensduur zijn mee gegeven, 
zullen haar nog regeren, als al uw nieuwe godsdiensten, natuurwetenschappelijke en 
filosofische stelsels reeds lang vergeten zijn.


Wél roepen velen angstig of met een driest, onbeschaamd lachen: "Het oude dreigt uit 
zijn voegen te gaan, alles breekt, alles wankelt!" Doch Gods natuur weet daar niets van. 
Jaarlijks kiemt de plant, en groent de boom, "zaaiing en oogst, en koude en hitte, en 
zomer winter, en dag en nacht" houden niet op, en met al hun lasteren en liegen zullen de 
mensen daaraan niets veranderen. Immer weer gaat de zon op, en overstroomt alle 
dingen met licht; en bedekt de majesteit van de nacht de aarde, dan worden dezelfde 
sterren zichtbaar naar welke reeds Abraham en Job opgezien hebben: de Grote Beer en 
Klokhen en de geheimenisvolle Orion, de Poolster en de zonnen, die in stille pracht met 
onfeilbare zekerheid aan het uurwerk des hemels de eeuwen en de tientallen van eeuwen 
aanwijzen. En gelijk deze schikkingen en regelingen der natuur trouw en vast staan, zo is 
ook aan de mens niets veranderd; hij eet en groeit, verteert zijn spijze en slaapt, draagt 
zwart en daarna grijs haar, en sterft precies zoals de patriarchen vóór de zondvloed 
gestorven zijn. Voorzeker lopen daarbij enige duizend verlichten, die zich inbeelden, dat 
zij de mensheid zijn, opgewonden heen en weer als de mieren, in wier bouw een blad 
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gevallen is, en roepen vol angst: De oude wereld raakt heen en uit haar voegen! Alles 
stort ineen! Niemand gelooft meer, wat aan de mensheid tot nu toe een steunpunt, een 
houvast gaf! Stelt u gerust, gij armen! Omdat gijlieden een kleinen aanval van koorts hebt, 
is dit nog geen aardbeving: als uw kaartenhuisjes invallen, valt daarom de hemel nog niet 
naar beneden; omdat u een glas nieuwe wijn naar het hoofd is gestegen, en gij nu wat 
duizelig zijt, wankelt daarom nog de vaste bouw van het wereldal niet. Wat u verschrikt en 
beangstigt is reeds meer gezien. Ook bij de ondergang van het rijk der Chaldeeën en de 
ineenstorting van het Romeinse rijk heeft de mensheid geloofd, dat de aarde onder haar 
voeten wankelde en de godenschemering aanbrak. En in het jaar 1000 zijn uit angst voor 
de ondergang der wereld nog meer mensen waanzinnig geworden dan tijdens de 
uitbarsting van de Mont Pelée. 


Ook andere eeuwen hebben zich voor modern gehouden, en elke eeuw heeft haar nieuwe 
wereldbeschouwing en verlichting gehad, en het oude veracht en voor overwonnen 
verklaard. Maar trots alle veroveringen der wetenschap staart de natuur, deze sfinx met 
de ondoorgrondelijke, liefdevolle en wrede ogen, ons aan, zoals zij de eerste mensen 
aangestaard heeft. Wel speelt de mensheid met allerlei nieuws, door de wetenschap 
verkregen, gelijk het maagdelijn met nieuwe poppen en de knaap met blikken soldaten in 
andere uniformen, maar dat verandert er niets aan. Haar woord is niet méér waar, niet 
wijzer, niet rechtvaardiger geworden, omdat zij het overal heen telegrafeert en telefoneert; 
en vrede en rust is niet in het leven ingetreden, sedert zij met bliksemtreinen en 
automobielen de aarde bereist. Gelijk twee Egyptische dames in de graven van El Fayum 
geportretteerd, met haar zwarte ogen, elegant kapsel, parelsnoer om de hals en 
voorname kleedij, de een jeugdig en fris, de andere ietwat zenuwlijdend, zich volkomen 
voor het salonbezoek geschikt en modern voordoen, zo was ook toenmaals haar gehele 
zieleleven geen ander dan het hedendaagse. Reeds vóór de zondvloed heeft de mensheid 
geplant en gebouwd, gekocht en verkocht, gegeten en gedronken, gehuwd en ten 
huwelijk gegeven. Doen wij iets anders? Leed en vreugde, liefde, haat. Vrees, hoop, 
twijfel, geloof, deze elementaire verschijnselen der ziel, die spotten met onze definities, 
zijn belangrijk en blijven van oudsher dezelfden. Zeer onbelangrijk zijn haar uitwendige 
oorzaken, en of het door kortsluiting der elektrische verlichting, of door gewoon 
haardvuur is, dat er brand ontstaat in het hotel, waarbij velen door vertwijfeling en 
waanzin worden aangegrepen; onverschillig ook is het of de orkaan een oceaanboot met 
hoogst moderne inrichting en prachtige salons, of een arme visserspink tegen de rotsklip 
verplettert. Van belang is slechts waar de zielen heengaan.


Lezen wij het boek, waarin de wijste aller koningen in geweldige taal de ijdelheid van alle 
dingen, het onrecht en de tranen in de wereld en het vergeefse streven naar wetenschap 
schildert. Is niet elk woord heden even waar als toen? Geen enkele nieuwe vraag is door 
ons opgeworpen. Reeds Adam en Eva hebben na de verdrijving uit het paradijs de gelijke 
rechten der geslachten ter sprake gebracht. Reeds Attila en Genseric en Timour-leng 
beoefenden de filosofie van Nietzsche, en hielden zich voor "Übermenschen," reeds 
Caligula en Caracalla stonden aan de andere zijde van goed en kwaad. Lang reeds vóór 
Ibsen en Sudermann, en met veel meer geest en verstand, hebben Job en Salomo 
zwaarwichtige problemen van het bestaan en diepgaande vragen beredeneerd. Reeds de 
Romeinen hebben zich angstig afgevraagd wat zij met de massa der proletariërs zouden 
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aanvangen, en reeds ten tijde der kerkvaders, met name van Augustinus en 
Chrysostomus waren er Bijbelcritici, liberale theologen en orthodoxe, sociaal-
evangelische geestelijken, geëmancipeerde en geleerde vrouwen, professorinnen en 
doctoressen. Lang vóór Haeckel heeft Democritus de mechaniek der atomen geleerd, 
heeft Arianus reeds de Godheid van Christus geloochend, Pelagius de erfzonde en de 
Sadduceeën de opstanding en het bestaan van engelen. Oude leugens der nieuwere 
theologie! Daarom geraakte de wereld echter niet uit haar voegen. En even weinig kunt gij 
de dogma's afschaffen. Het dogma der erfzonde kunt gij in ieder uwer kinderen plastisch 
voorgesteld zien; de wetenschap noemt het "erfelijk belast" zijn. Het dogma van een 
rechtvaardig God wordt door de mathematiek en de doelmatigheid van het wereldal 
bewezen. Het dogma van de toorn Gods voelt gij in uw geweten. Vraag de moordenaar of 
hij voelt zich straf op de hals gehaald te hebben. Of waarom bloost de leugenaar, die op 
leugen betrapt wordt? Het dogma van de Heilige Geest en van de inspiratie kunt gij aan 
ieder groot man zien, aan Jesaja en Johannes, en dat van eigen geest en verstand aan 
ieder kunstenaar, aan een Schiller en Goethe. En zegt gij, dat gij het dogma der bekering, 
der verzoening met God, niet in u vinden kunt, zo bewijst gij daarmee het woord: "De 
natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn: want zij zijn hem een 
dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan."


Maar gij hebt de keus, of gij tegen uw geweten en beter inzicht, en tegen de prediking der 
ganse schepping hen geloven wilt, die slechts in het relatieve leven en aan het relatieve 
geloven, die daar zeggen: er is geen volstrekt goed, geen volstrekt recht en geen 
volstrekte schoonheid. Dan moet gij, gelijk zovelen, de tijdgeest huldigen, en gelijk deze 
tijdgeest, alle tien jaar verbranden wat gij hebt aangebeden, en aanbidden wat gij 
verbrand hebt; met de tijdstroom zwemmen, om er weldra door weggezwommen te 
worden. Dan moet gij deze wereld dienen, en eenmaal zult gij te gronde gaan, en dan zal 
deze wereld niet naar u vragen, zich niet om u bekommeren. Of gij moet erkennen dat er 
onder de oppervlakte van het betrekkelijke iets volstrekts is, iets dat onveranderlijk en 
eeuwig is, een openbaring Gods, die niet vraagt naar de zienswijze der twintigste eeuw, 
een Goddelijk waar, een licht, door een goede Schepper aan Zijn schepselen 
geschonken, opdat zij niet levenslang in de duisternis rondtasten zullen, een rots, die alle 
tijdstromingen trotseert. Zijt gij op deze rots van het Goddelijke woord gefundeerd, dan 
kunt gij kalm toezien hoe de golven er tegen breken, en eenmaal zal deze wereld en haar 
wezen vergaan, en dan zult gij naar haar niet vragen.


Van de wetten Gods en van Zijn Gezalfde spreken de mensen en zeggen: "Laat ons hun 
banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen!" Maar: "Die in de hemel woont, zal 
lachen, de Heere zal hen bespotten." "Dan zal hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn 
grimmigheid zal Hij hen verschrikken." Als deze verblinden het toch inzagen, dat, gelijk de 
wereld zonder de Goddelijke wetten der chemie en der fysiek tot een chaos, ja tot een 
niets zou worden, gelijk geen plantje noch mugje zonder de wetten van hun bestaan ook 
maar één seconde in wezen konden blijven, zo ook de mensheid tot een waanzinnige 
hoop van doelloze wezens zou worden, om weldra van de oppervlakte der aarde te 
verdwijnen, indien zij zich in waarheid vrij kon maken van de wetten der volstrekte 
afhankelijkheid van God, der doelmatigheid van het goede en der doelmatigheid van het 
boze, van de wetten des tijds en des wordens, der ruimte, van de vorm, van het boven en 
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beneden, van het innerlijke en het uiterlijke, van het geestelijke en het stoffelijke, van de 
wetten der solidariteit van alle wezens, van de individualiteit, des geslachts en der familie, 
der gerechtigheid en des staats, des gerichts en der straf, der arbeidsindeling en der 
hiërarchie. Doch te vergeefs beproeven tandenknarsend ook Satan en zijn heirscharen der 
hel de wet te vernietigen, en het Goddelijke, levengevende, bevelende ja hun trots neen 
tegen te slingeren. De wet zal hen en haar overtreders verpletteren. Voorzeker behoort het 
tot het wondervolle wezen der door God uitgedachte wet, dat zij de straf der overtreding 
in zich draagt en bepaalt. Zo bijvoorbeeld bij onmatigheid, liederlijkheid; zo verderven 
toorn, nijd, gierigheid, niet slechts de ziel, maar ook het lichaam. Zo behoeft men slechts 
de ogen te openen, om te zien, hoe alle ongeluk, verdriet, leed en sterfelijkheid van het 
mensdom, van hun overtreding der heilige, ook natuurlijke, wetten herkomstig is. Al het 
boze is ondoelmatig en brengt derhalve vergankelijkheid teweeg; ook hier geldt: "De dood 
is de bezoldiging der zonde." Maar over dit zichzelf straffen en die bestendige zelfmoord 
der wetsovertreders zal eens de rechtvaardige, vernietigende toorn losbarsten van Hem, 
die de wet gesteld heeft, en die niet van zins is eeuwig te dulden, dat Zijn heilig denken 
veracht, Zijn wetten vertreden, en Zijn wijsheid door het aardwormpje als dwaasheid 
gehoond en gelasterd wordt. God zal de wereld richten in gerechtigheid, een ieder naar 
zijn kennis der wet en naar zijn gehoorzaamheid aan die wet.


Toen God Adam naar Zijn beeld schiep, de hof voor hem had geplant en hem daarin had 
gesteld, om hem te bebouwen en te bewaren tegen de daarbuiten op de aarde heersende 
machten der duisternis, heeft Hij aan deze Adam geen andere wet gegeven dan de 
natuurwet, de wetten dus, die hem onophoudelijk uit de hem omringende Goddelijke 
schepping tegenstraalden. Zou Hij daarmee aan Adam niet alles gegeven hebben, wat hij 
tot zijn zaligheid, ja tot een trapsgewijs wassen tot aan de hoogste kennis nodig had 
Voorzeker! Ongetwijfeld was deze natuur in het paradijs volkomen vrij van zonde en 
kristalhelder, een stuk der eeuwige natuur, zoals zij ons eens op de nieuwe aarde zal 
omgeven. En dan, ook Adams ogen waren helder en in staat om het innerlijke wezen dier 
natuur te doorzien, gelijk blijkt uit zijn juiste benaming der voor hem gebrachte dieren, die 
hij nog nooit had aanschouwd. De grote natuurwet, in alle wezens, in alle bomen van het 
paradijs, in de wonderbare boom des levens, en de even wonderbare boom der kennis, 
des goeds en des kwaads belichaamd en er door heen schijnend, zou volkomen volstaan 
hebben om hem tot de kennis en de aanbidding te brengen van het "Woord, dat in de 
beginne bij God was", en "door hetwelk alle dingen gemaakt zijn." Maar hij viel, en met 
zijn val en zijn verdrijving uit het paradijs verduisterde en omhulde zich de wet in de om 
zijnentwil vervloekten aardbodem, en tegelijk ook in zijn oog, dat haar niet meer duidelijk 
onderscheiden kon.


Ook wij, zijn nakomelingen, zien de steen, en de boom, en het dier, maar begrijpen ze 
niet, en vinden er geen geestelijke wetten des levens meer in. En toch leeft een duister 
vermoeden dezer wetten ook onder de Heidenen; immers spreekt Paulus van "de 
Heidenen, die van nature de dingen doen, die der wet zijn", en een andere keer zegt hij 
dat de natuur ons leert wat betamelijk is, 1 Korinthe 11 : 14, 15.


In de Godvruchtige Job, die, voor zoveel wij weten, geen andere wet dan die der hem 
omringende natuur kende, en aan dien God ook enig en alleen met argumenten, aan deze 
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natuur ontleend, verslaat, evenals ook in zijn vrienden, geeft de Bijbel er ons een prachtig 
voorbeeld van, dat ook de natuurmens, als hij uit de schepping tot de kennis komt, dat er 
een God is, Romeinen 1 : 21, en zich met eerbied en ootmoed buigt voor Zijn macht en 
wijsheid, door deze God vaderlijk tot steeds hoger kennis geleid wordt. Voorzeker! onder 
miljoenen slechts enkelen.


Maar dit voor verreweg de meesten slechts onvolledige nevelige zien van de wet in de 
natuur, dat in overeenstemming is met het leven des lichaams, volstond niet voor het door 
God uitverkoren volk. Op de Sinaï gaf Jehovah de wet, die lichaam en ziel beheerst, en 
sprak: "De ziel, die dit doet, zal leven"; en "de ziel die dat niet doet, zal sterven."


Toen het bleek dat de mens niet eens de wet van Sinaï kon vervullen, ontfermde Jehovah-
Christus zich zijner, vervulde als Mens volkomen deze wet, nam daarbij de straf der 
overtreders van die wet op zich, en verkondigde de derde en de hoogste wet des 
geestes, bloesem en vrucht der natuurwet en der Sinaïtische wet; alle drie te zamen een 
evenzo innig geheel vormend als in de mens lichaam, ziel en geest.


Naar deze drie wetten zal de mensheid eens geoordeeld worden. "De Heidenen, die van 
nature de dingen doen, die der wet zijn" ("al de volken", Mattheüs 25 : 32) zullen door de 
natuurwet, en niet door de wet van Sinaï, geoordeeld worden, Mattheus 25 : 31-46. De 
miljoenen van vrome Joden, die eeuwen lang er naar gestreefd hebben de wet van Mozes 
te houden, zullen naar deze wet in barmhartigheid geoordeeld worden, Exodus 34 : 9, 7. 
De Christenen eindelijk, die de wet van Christus hebben en Zijn Evangelie van vergeving 
der zonde in Zijn Naam, zullen naar hun geloof of ongeloof aan deze wet des Evangelies 
geoordeeld worden, Romeinen 4 : 5; Johannes 20 : 31. 


Maar omdat Goddelijke wetten eeuwig zijn, wijst de Bijbel er op, dat ook op de nieuwe 
aarde de natiën onder de verheerlijkte en volmaakte natuurwet zullen staan, Openbaring 
22 : 2, en evenzo, dat het verloste Israël in het nieuwe Jeruzalem in de heerlijke wet van 
Sinaï, welker tabernakel een nauwkeurig beeld der eeuwige hemelse was, leven en 
aanbidden zal, en de natiën zullen wandelen in (of door) haar licht, en de koningen der 
aarde zullen er hun heerlijkheid brengen, en eindelijk, dat de Christenen als "de bruid des 
Lams" met Christus op Zijn troon zittende, Openbaring 3 : 21, met Hem eeuwig zullen 
heersen en regeren. En deze drie zullen de eeuwige mensheid naar lichaam, ziel en geest 
voorstellen.


Keren wij thans terug tot de wet van Sinaï. Het is heden ten dage tot godsdienstige mode 
geworden te zeggen, dat tegenover deze meedogenloze wet van een sombere Jehovah, 
Jezus ons een zachte wet van loutere liefde gebracht heeft; een dwaalleer, die, gelijk 
andere, uit de verborgen neiging en gezindheid van een week, alle wetten schuwend 
geslacht voortkomt, maar tevens van zijn verbazende onwetendheid en blindheid getuigt. 
Het is niet waar dat de wet van Christus minder streng, minder onverbiddelijk is dan de 
wet van Jehovah. Dat kunnen slechts diegenen beweren, die de eerste nog nooit 
onderzocht hebben en in het geheel niet weten dat Jehovah Christus is. Zie ten opzichte 
van de identiteit van beiden: Johannes 11 : 41; vergelijk Jesaja 6; 1 Korinthe 10 : 4, 9; 
Jeremia 23 : 5, 6: Zacharia 12 : 10. Gelijk Luther zegt: Christus is de Heere Zebaoth! 

71



(Jehovah der heirscharen) Hoe zou een hogere wet ook niet een strengere wet zijn? Maar 
gelijk de wet van Sinaï aan Israël gegeven, strenger is dan de natuurwet der volken, zo is 
de wet van Christus strenger dan de wet van Mozes. Heeft deze Jehovah-Christus door 
Mozes en "de bestelling der engelen" aan Israël wetten gegeven, die het uitwendige leven 
regeerden en regelden, het zondige woord en de slechte daad met de aardse dood 
straften, die in eigen Persoon verschenen, op aarde als Mens rondwandelende Jehovah 
spreekt een veel schrikkelijker wet uit. Die grijpt dieper en reikt tot in de geest, het 
gemoed; die straft ook de zondige gedachte en de innerlijkste bewegingen des harten, en 
dat niet met een lichamelijke dood, maar met eeuwige verdoemenis, met het vuur van 
Gehenna, dat niet uitgeblust wordt, met de worm, die niet sterft. De wet Sinaï straft de 
moordenaar, Christus’ wet veroordeelt hem, die zijn broeder "Raka" noemt. De wet van 
Sinaï straft de echtbreker; de wet Christus werpt in de hel wie een vrouw slechts aanziet 
om haar te begeren. De wet van Sinaï spreekt gerechtigheid uit: oog om oog, tand om 
tand, leven om leven. Christus laat voor de wereld en voor de staat deze wet 
onverbroken; maar de Zijnen legt Hij op alle onrecht zonder tegenstand te dragen, en 
degene die slaat, de andere wang toe te keren. "Deze rede is hard, wie kan haar horen?"


Evenzo grijpt Christus in Zijn eisen de mens scherper aan dan de wet van Mozes, treft 
hem in merg en gebeente en verlangt ondraaglijks van hem. Aan Israël was het vergund, 
ja geboden in het hun van God geschonken land, zich in aardse bezittingen, in zijn oogst, 
in wijn en olie en koren, in zijn zich vermeerderend vee te verblijden, vrolijk te zijn met zijn 
dienstknecht en zijn dienstmaagd over alles waarin de Heere hun God hen gezegend had, 
en zich als het verkoren volk Gods, door Hem gezegend en beschut, fier en schrikkelijk en 
onoverwinnelijk tegenover andere volken te voelen. 


Maar Christus zegt: "Die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn." 
Wat heb ik, wat heeft de mens op deze arme aarde? Een beetje geld en bezit, misschien 
huis en hof, wellicht ook vernuft en schoonheid, lichaams- en geestkracht, of een weinig 
talent, weten en kunnen, zijn beroep, zijn positie, zijn maatschappelijk aanzien. Dat maakt 
mijn persoonlijkheid uit, dat neemt mijn leven en bestaan in. En dit alles moet ik verlaten, 
dat alles bezitten, alsof ik het niet bezat, dat alles als niets, als drek achten, om dan arm, 
bloot en naakt daar te staan? Wat blijft mij dan nog over? Daarbij moet ik smaad en 
verachting, vervolging en verdrukking over mij heen laten gaan zonder mij te verweren! 
Welk een vernietigende eis!


Maar de onverbiddelijke Christus is dit nog niet genoeg. Hij zegt verder: "Wie niet haat 
zijn vader, moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja ook zelfs zijn eigen 
leven, die kan Mijn discipel niet zijn." Het hardste, bitterste woord, dat ooit een mens 
sprak, dat ooit mensen hoorden. Hoe? Ik zal vader en moeder haten; haten zo veel, dat 
mij naar het vlees heeft voortgebracht, dat mij gemaakt heeft tot die ik ben, waarin ik tot 
nu toe de oorsprong mijner kracht en mijns levens heb gezien? Ja! wees "een zoon van 
God!" Lukas 3 : 38. Hoe! ik zal haten mijn kinderen, zo veel, dat ik ter wereld heb 
gebracht, voortgebracht en geschapen heb, mijn werken, mijn filantropische stichtingen, 
mijn redevoeringen, mijn boeken, alles, waarvoor ik de dank, de lof, de hulp van mijn 
medemensen verwacht? Daarbij nog haten mijn broeders en zusters, de mensen, de 
kinderen dezer wereld, die mij omringen, met wie ik dagelijks leef, hun lief en leed, hun 

72



goud en hun eer en alles wat zij liefhebben en alles, wat zij vrezen? Ja! "om Christus’ 
wil.""Daarbij mijn eigen leven!" Bij het eerste bevel geloofde ik ten minste nog het blote 
leven gered te zien, en dat ik wel als een arme op de aarde zou moeten wandelen, maar 
toch met en in het eigen leven, met de bevoegdheid, met het recht te beminnen en te 
haten, te denken en te streven, te wensen en te verlangen, te doen en te arbeiden en in 
veel en velen vreugde en genot te smaken. Maar ook dat wordt mij ontzegd, ik moet mijn 
eigen leven haten; anders kost het mij de eeuwige zaligheid! Mijn idealen, mijn schoonste 
pogingen, mijn lievelingsplannen en neigingen, alles waarin mijn ziel leeft, zich beweegt 
en is, zal ik haten? Ook hetgeen, waarvoor ik in gloed word ontstoken, vaderland en 
vaderlandsliefde, wat ik met zoveel piëteit als eerwaardig, onaantastbaar overgeleverd 
goed en heiligdom in het hart bewaar! Ja! in het einde ook mijn edelste gevoelens, 
waaraan mijn ziel zich verkwikt en sterkt, de innige verering, die ik koester voor mijn 
ouders, de liefde, die ik voel voor mijn vrouw en kinderen? Ook dat! Ook hier is uw leven 
door zelfzucht besmet, in het oog van God onrein, en in de uwen bemint gij u zelf. Ook 
die liefde moet gij haten; ook uw jaren lang treuren en rouwbedrijven om een geliefde 
gade, gij Christen, uw ongeneeslijke smart om een enig kindje, gij moeder, moet gij 
opgeven, ook dit uw harteleven moet gij haten, om Christus' wil. God erkent geen 
onheelbare smart, behalve die over zonde tegen Hem. Voor Hem kan de nóg zo 
menselijke smart niet bestaan, die, al is het ook nóg zo stil en zacht met Hem richt, en in 
de grond des harten, al is het ook nóg zo fluisterend en bedeesd, Hem van hardheid 
beschuldigt. Hij verlangt, dat wij, ook als wij gelijk Job van alles ontbloot zijn, toch, zij het 
ook met een bloedend hart, onderworpen en gelaten zeggen: "De Heere heeft gegeven, 
de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd!" Hij wil, dat wij niet slechts 
voor het uiterlijke, maar ook in het diepste van ons hart geen andere goden voor Hem 
verbergen. Dat wij Hem niet met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met al onze 
krachten liefhebben, dat alleen moet ons kwelling en kommer veroorzaken.


Maar verstaan wij het goed? Verbiedt God ons vader en moeder, vrouw en kind, broeder 
en zuster lief te hebben, Hij, de God der liefde? Heeft Christus Zijn moeder niet liefgehad 
tot aan het kruis? Wil Hij ons werkelijk iets zo goeds ontnemen, ons het beste ontroven? 
Zullen wij onze geliefden niet wedervinden in de hemel? Voorzeker wél! en daarbij zullen 
wij hen nog oneindig meer en beter liefhebben dan hier beneden. God ontneemt de mens 
niets dan zijn zonde, of Hij zou het hem honderdvoudig wedergeven. Maar juist omdat 
onze liefde niet echt, niet groot, niet onzelfzuchtig, niet diep genoeg is, wil Hij, dat wij 
haar aan Hem overgeven, opdat Hij haar in Zijn vuur zal reinigen, en de zwarte kool in Zijn 
smeltkroes tot een zuiveren diamant zal doen worden. Daarna geeft Hij haar aan ons 
terug. Alles waarop Hij de mens een eeuwig natuurrecht toekende, huwelijks- en 
familieliefde, macht, bezit, weten, genot, individualiteit, en wat hier beneden door de 
zonde verontreinigd is, moeten wij aan Gods voeten neerleggen, zoals een kind zijn 
glasparels aan zijn vader geeft met de bede, dat hij er echte en schone van zal maken. Dit 
alles moet reeds hier voor en in de nieuwe mens opnieuw kristalliseren, om geschikt te 
worden voor de hemel. Dáár zal het huwelijk, het gezin, de vereniging, de gemeente, naar 
zaligende wetten des geestes en het grote grondwoord: "God alles in allen" veel meer 
reëel, dieper onvergetelijker geformeerd zijn.
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Dat alzo is de wet van Christus. Waakte de wet van Mozes streng over het aardse 
bestaan, om het te beschermen en te veredelen, en vermaande zij de mens voor het 
aangezicht Gods en in Zijn rijken zegen vrolijk en zeker te wonen, de wet van Christus 
legt de bijl aan de natuurlijke mens, laat hem tak noch twijg, houwt hem om naar lichaam 
en ziel. En over hen, die deze wet niet aannemen, er zich niet voor buigen, en die Zijn 
dienstknechten verachten, spreekt Christus het schrikkelijke woord: "Het zal Sodom of 
Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelve stad", Markus 6 : 11. 
Leefden Kapernaüm en Betsaïda dan wellicht in zulke gruwelen als waarin de bewoners 
van Sodom en Gomorra geleefd hebben? Daarvan lezen wij niets; zij gingen, evenals 
heden ten dage duizenden van ontwikkelde en onontwikkelde mensen, rustig en kalm 
huns weegs, hielden zich bezig met hun beroep, lieten Jezus en Zijn woord en die door 
Hem gezonden waren, zitten; en "geloofden niet". En toch dit verpletterend oordeel! Hoe 
kunnen ook hedendaagse mensen de wet van Christus als een slechts milde, 
vooruitstrevend humane wet tegen de sombere wet Sinaï uitspelen? Voorwaar, zij kennen 
de wet van Christus niet, hebben haar nooit aan zichzelf ervaren; zij nemen er enkele 
woorden uit, die in hun kraam te pas komen, geven er de betekenis aan, die met hun 
eigen mening strookt, achten de bedreigingen met het eeuwige vuur slechts een manier 
van spreken, en roepen: Vrede, vrede, - waar geen vrede is.


Ook Zijn wet, die Hij verkondigt met het woord: "Gij hebt gehoord …, maar Ik zeg ulieden 
… ", begrijpt Christus onder de wet, waarvan Hij vaststelt: "Het is lichter, dat de hemel en 
de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle." Gelijk het onze blindheid is, die 
ons in veel van de Sinaïtische wet slechts ceremoniële offerdienst laat bespeuren, en de 
eeuwige geestelijke betekenis, ook van de kleinste verordening, voor ons bedekt, zo is 
het ook, als wij in Christus’ woorden slechts zachte, milde, stichtelijke leerstellingen 
vinden. Neen, ook dezen zijn eeuwige, onverbreekbare, de ongelovige schrikkelijk 
oordelende wet. Daarmede zal Hij de wereld richten. "Het woord, dat Ik gesproken heb, 
dat zal hem oordelen ten laatsten dage." En ook wij gelovigen, zullen openbaar worden 
voor de rechterstoel van Christus, niet ter verdoemenis, maar opdat zo velerlei werk 
verbrand wordt, en het voor engelen en mensen bekend gemaakt wordt, dat wij alleen uit 
genade en niet door de werken zalig geworden zijn! Dan eerst kunnen wij met Christus als 
koningen en priesters in en met Zijn wet de volken op de nieuwe aarde oordelen.


________


Openbaring is niet slechts wet, maar gelijk alles, wat van God komt, ook genade, zalige 
genade. Gelijk de openbaring der schepping en der zon een heerlijk geschenk is van de 
Schepper aan Zijn schepselen - wat zouden wij weten zonder haar? - gelijk Hij ons met 
de wet een onfeilbare gids en een licht op de levensweg gaf, zo ook met de openbaring 
der genade in Jezus Christus het hoogste goed: een Woord ten eeuwige hemelse leven! 
Wél treedt deze Zoon van God als de Heilige en Zondeloze in een zondige wereld om 
haar van zonde en oordeel te overtuigen. Wél veroordeelt Hij met woorden als 
donderstenen en bliksem Gods het adderengebroed en de geveinsden, die in gewaande 
eigengerechtigheid met Hem de spot drijven, en de blinden, die zich voor zienden 
houden. Maar voor hen, die wenend hun zonden belijden, voor de tollenaren en 
zondaressen, voor de ellendigen en de kranken, voor de blinden, die gaarne zouden 
willen zien, en de melaatsen, die gereinigd wensen te worden, heeft Hij de grote, 

74



vreugdevolle, overweldigende nieuwe boodschap, dat Hij, het Lam Gods, de ontzettende 
zonde der wereld dragen, ons tegen de macht der duisternis en der hel beschutten wil en 
tot onderpand der waarheid Zijner woorden maakt Hij hen rein en ziende. Voorwaar, dat 
behoort tot de dingen, die "in het hart des mensen niet zijn opgeklommen, en die God 
bereid heeft dien, die Hem liefhebben." Wat nuttigheid hebben voor ons, verlorenen, alle 
andere openbaringen Gods? Wat hielp ons een volkomen kennis der schepping en van al 
haar onbekende werelden, wat de rechtvaardige wet van Sinaï en de nog hogere wet van 
Christus zelf, die wij toch niet houden kunnen. "Vervloekt zij, die de woorden dezer wet 
niet zal bevestigen", indien de schuld, die ons in het graf en daarna in de diepste hel 
slingert, niet van ons afgewenteld wordt? Deze wil een God zelf op zich nemen. Waar is 
onder alle volken zo iets gehoord? Heeft ooit een godsdienst, bijvoorbeeld die van Babel, 
welke men ons aanprijst, heeft een Boeddha of Mohammed, die men dwaas en dom met 
Christus gelieft te vergelijken, ooit iets van deze Goddelijke verborgenheid ook maar 
vermoed? Heeft ooit een Osiris of Jupiter, een Brahma, Ormuzd of Odin de mensen 
beloofd, dat hij zich voor hen zal opofferen? En als zij het hadden gedaan, zouden de 
mensen die aankondiging met een ongelovig hoongelach ontvangen hebben. Want zij 
wisten, dat ook die goden slaven waren, slaven van het onverbiddelijk noodloot, ook zij 
waren schuldig en verwachtten de "godenschemering". Allen wisten zij, dat "ook de 
goden eens vergaan zullen". Hoe zouden slaven bevrijden? Hoe zouden zondaren de 
zonde uitdelgen? Hoe zouden vergankelijke wezens ons de eeuwigheid kunnen 
schenken?


Dit Evangelie, deze blijde boodschap eens Gods die door Zijn menswording en Zijn 
sterven Zijn van Hem afgevallene, met Hem onenig geworden schepping "met zich zelf 
verzoenen", wil, is de kroon, het glanspunt, het lichtende centrum van alle openbaringen 
Gods. Reeds in de aan Adam en Eva geschonken belofte van het vermorzelen van de kop 
der slang, in de zegen, die in Abraham over alle volken komen zou, aangeduid, in het lied 
van Mozes verkondigd, zagen de profeten, zo bijvoorbeeld reeds een David, in visioenen 
Gods Hem aan het kruis tussen misdadigers bloeden, met edik gedrenkt, over Zijn kleren 
het lot geworpen, tot Hij in het graf van de rijke gelegd werd. Verzonken in deze aanblik 
roept Jesaja: "Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden 
begeerd hebben." "Waarlijk hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze 
smarten, die heeft hij gedragen; doch wij achten hem, dat hij geplaagd, van God geslagen 
en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
is hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen 
is ons genezing geworden", Jesaja 53 : 2-5. En door de mond Zijns profeten belooft deze 
Christus aan het volk, dat Hem gekruisigd heeft, voor de laatste dagen: "Zij zullen Mij 
aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen als met de 
rouwklage over een enigen zoon." "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderft, maar 
het eeuwige leven hebbe." "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat 
Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken." "Zo is er dan 
geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn." "Zo God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn?" "Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons 
allen overgegeven." "De Zoon des mensen is gekomen om Zijn ziel te geven tot een 
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rantsoen voor velen", Markus 10 : 45. De schuld is afgedaan! De hemel daalt neer op de 
aarde! Juich, verloste mensheid, en aanbid met dankbare tranen, aanbid in het stof!


Als gij dat verwacht, kent gij al heel slecht het gemene van het menselijk hart en van het 
uwe. In plaats van te geloven en te danken, zitten de mensen bij elkaar en beraadslagen, 
hoe zij het Goddelijk geschenk kunnen weigeren. En gelijk de wijzen, de hogepriesters en 
schriftgeleerden toenmaals Jezus wilden doden, omdat Hij op de sabbat een kreupele 
had genezen, roepen zij ook heden nog: "Kruis hem, want hij heeft gezegd: ik ben Gods 
Zoon!" Hoe! zeggen zij, God zou van de Heilige Geest ontvangen, een mens zijn 
geworden, zijn ouders gehoorzaamd hebben, aardse spijs en drank hebben genuttigd en 
geslapen hebben, vermoeid nevens de fontein hebben gezeten, en eindelijk aan een kruis 
zijn genageld en gestorven! Dat kan God in het geheel niet. Hoe zou Hij dat 
bewerkstelligen? Wellicht heeft Hij eens de mens naar Zijn beeld geschapen; maar een 
menselijke gestalte aannemen? Dat past niet bij een recht Godsbegrip; daar staat alle 
verstand bij stil! Dat is eenvoudig onmogelijk, ondenkbaar! En al schijnt het op de aanblik, 
alsof het aldus geschreven stond, zo betekenen toch, in het rechte licht des verstands en 
der navorsing bezien, de woorden des Bijbels juist het tegenovergestelde van hetgeen 
bekrompen orthodoxen van oudsher daarin gelegd hebben. Nergens staat dat Christus 
God was (!), hij heeft het zelf niet geloofd (!) en de Joden hebben hem niet gekruisigd, 
omdat hij gezegd heeft, dat hij Gods Zoon is, maar om gans andere redenen, dit alles 
moet zinnebeeldig, allegorisch verstaan en opgevat worden. Het is een mythe, en be- 
tekent de trapsgewijze "vergoding van Jezus" door zijn edele mensheid, enz.


Hebben zij dan voldoende aan zichzelf en anderen bewezen, dat God niet mens kan 
worden, en dat een mens niet God kan zijn - want wat een God is, en wat een mens is 
weten zij precies - dan komen zij met de vraag of deze voorgewende God onze zonden 
kon dragen, en stellen uit een "juridisch standpunt" een onderzoek in naar zijn 
"plaatsbekleding". Hier zou men willen glimlachen, indien de zaak niet zo ontzettend 
ernstig en heilig was. Zien wij dan niet, hoe in onze rijksdagen en parlementen en 
wetgevende vergaderingen de strijd om wetten voortdurend woedt, hoe altijd weer 
nieuwe gemaakt en dan weer als ondoelmatig en onbillijk afgeschaft worden, hoe 
dagelijks de ene rechtbank als onrecht verwerpt, wat door een andere als recht erkend 
werd, de persoon vrijspreekt, die door de vertegenwoordiger en verdediger der wet werd 
aangeklaagd, en een reeds gewonnen proces in hogere instantie verloren wordt. Geen 
twee rechtsgeleerden, die het eens zijn over het begrip van recht en onrecht, of over de 
rechten des konings en des volks, van de vader en het kind, van de man en de vrouw; 
geen twee, die van schuld, verantwoordelijkheid, strafrecht en mate van straf dezelfde 
opvatting hebben. Overal een chaos van gekunstelde, het gezonde rechtsgevoel meestal 
weersprekende regelingen, en daarbij een driest, onbeschaamd loochenen, dat er 
eigenlijk wel een volstrekt recht is. En deze mensen willen een God onderrichten en Hem 
voorschrijven waartoe Hij het recht heeft, en waartoe niet! Onwetende schepselen, wordt 
het toch eerst onder elkaar eens. Zal een vader het recht niet hebben tot zijn zoontje te 
zeggen: gij zijt een geldboete schuldig; daar gij niets bezit, zal ik ze voor u betalen? Mag 
een vriend voor zijn vriend, een man voor zijn vrouw, een moeder voor haar kind zich niet 
opofferen, om het daardoor te redden? En de Almachtige spreekt: "Is het Mij niet 
geoorloofd te doen met het Mijne wat Ik wil? Of is uw oog boos, omdat lk goed ben?" En 
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als Ik u, boze dienstknecht, de tienduizend talenten, die gij Mij schuldig zijt, wil 
kwijtschelden, uw zonden "om Mijns naams wil" wil uitdelgen, en van Mijn eigen Zoon de 
schuld wil invorderen, zegt gij, dat Ik dit niet mag, dat het onrecht zou zijn!


Voorzeker zullen wij op de aarde de ontzaglijke daad der zondenvergeving en der 
verzoening van de wereld met God door de dood van Christus nooit vatten, over geen 
punt van de leer der Schrift hebben Christenen ook zo veel overtolligs gesproken en 
geschreven als hierover. Zonde en schuld tegenover God, straf, vergelding in tijd en 
eeuwigheid, het zuchten der schepping en de verzoening ener wereld, Goddelijk recht en 
Goddelijke persoonlijkheid, dat zijn nog gans andere onbekende werelden en afgronden 
dan de raadselen der zichtbare schepping; het zijn verborgenheden, waarin de engelen 
begerig zijn in te zien, en het getuigt van onze oppervlakkigheid en onwetendheid, dat wij 
menen deze begrippen zo maar gemakkelijk te kunnen vaststellen en verklaren. Het 
betreft de diepste en innigste aangelegenheden der Godheid. Met de Zoon in de 
heerlijkheid beraadslaagde de Vader eer Hij de wereld heeft gegrond, en door Hem schiep 
Hij zich en Hem, ter openbaring Zijner macht, wijsheid en goedheid het wereldal. Toen 
juichten de kinderen Gods! Deze schepping en wij allen zijn Zijn bijzonder eigendom, 
waarover Hij ijverig waakt, en in Zijn woord deelt Hij zelf ons mee, hoe Hij zich in Zijn 
werken verblijdt en ze liefheeft. Hij noemt de verst verwijderde zonnen bij namen en leidt 
de hemelse heirscharen als een herder zijn kudde. De morgensterren loven Hem, en het 
heelal is vol van Zijn kracht. Maar een door Hem geschapen hoge, machtige lichtvorst 
schiep duisternis in het eeuwige licht, betwist Hem Zijn schepping en Zijn engelen, en 
trekt "het derde deel der sterren" tot zich. Kunnen wij, kleine mensen, dit verstaan? 
Kunnen wij doorgronden waarom deze God, die van eeuwigheid af deze afval zag, deze 
vijand niet vernietigd heeft, maar dat Hij en de Eniggeborene wachtten, totdat de besloten 
hemelse tijden - welk een verborgenheid! - voorbij waren, en de Zoon als "een 
onbestraffelijk en onbevlekt Lam, voorgekend voor de grondlegging der wereld, maar 
geopenbaard in deze laatste tijden", Mens is geworden, door Satan en de macht der 
duisternis aan het kruis geslagen, stierf ten einde de zuchtende schepping met haar 
Schepper te verzoenen? Neen. In de hemel der hemelen worden deze raadsbesluiten des 
Eeuwigen voltrokken. Wanneer zullen wij toch eens ophouden het oneindige en hemelse 
met ons eindig, en daarbij nog door de zonde verduisterd, verstand te bedillen en het 
onuitsprekelijke met mensentongen uit te spreken? Als enige straatjongens voor het 
paleis staande, terwijl daarboven in een hel verlichte zaal de keizer is gezeten en met zijn 
zoon en zijn ministers wereldberoerende plannen ontwerpt, deze plannen zouden willen 
raden, dan zouden hun woorden wellicht nog verstandiger zijn dan veel van wat wij over 
"het verborgene, dat Godes is", zeggen en leren. God bekommert zich niet om onze 
verklaringen en rechtvaardigingen; Hij vraagt slechts naar ons geloof.


Een overweldigende openbaring is deze openbaring der genade. Maar hier toont zich de 
val en de ellendige trots des zondaars. God wil hem alles schenken, en hij wil niets van 
Hem aannemen. Niet moord en echtbreuk, en wat voor gruwel een mens meer begaan 
kan, sluiten ons de poorten des hemels, maar het geloof, dat wij er uit ons zelf in kunnen 
komen. "Ik laat mij niets schenken", is immers de grondstelling van een flink man, en, 
helaas! ook van menig Christen. Zal ik mij de hemel laten schenken uit loutere genade en 
barmhartigheid, en daarmee dus voor de ganse wereld bekennen dat ik hem niet verdien 
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en niet verdienen kan? Ik zou "een arm en ellendig zondaar" zijn, "onnut tot enig goed!" 
"Dweperij!" schreef mij een voornaam geleerde. "Vreemde meningen!" zegt met recht de 
bijbelcriticus; en professor Bousset leert: "De verkondiging des Evangelies kan niet langer 
met het denkbeeld van de algehele verdorvenheid des mensen en het zondige van al zijn 
handelingen beginnen." "De oude tegenstelling tussen zonde en genade is niet de 
grondslag der theologie (zij was het reeds niet in de theologie der Farizeeën en 
Schriftgeleerden!). Staat dan niet geschreven: "Werkt uws zelfs zaligheid?" Dus kunnen 
wij haar werken. Weest volmaakt!" dus kunnen wij volmaakt zijn. En anderen zeggen: Het 
is de apostel Paulus, die ons met zijn theorieën van zonde en bekering de Godsdienst van 
Jezus bedorven heeft. Enzovoorts! Maar Jezus spreekt: "Gij zijt het, die u zelf 
rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten: want dat hoog is onder de 
mensen, is een gruwel voor God." "Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, 
maar zondaren tot bekering." "Zie", roept de koning en profeet uit, "ik ben in 
ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen." En een der 
grootsten in het koninkrijk Gods erkent: "Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk 
kleed." - "O God! wees mij zondaar genadig!"


Wat geeft gij ons in de plaats van zodanige blijde boodschap der vergeving van zonden, 
gij hedendaagse uitvinders van verstandelijke, esthetische, zedelijke godsdiensten?
Boeken van fraai vernuft voor de salontafel, verheven redevoeringen over "verlossing 
door onszelf en, menswording in eigen kracht", over het "Hooglied der almenselijkheid," 
over een "Innerlijke zielopheffing", over de "Harmonie met de Oneindige". Die passen 
goed voor de discussie, of een voordracht in het gebouw" voor een beschaafd en 
ontwikkeld publiek, filosoferende jongelingen en moderne vrouwen, maar niet voor de 
ongeneeslijk kranke aan wie een operatie wacht, niet voor de arme weduwe, die in haar 
dakkamertje weent, niet voor de ongelukkige deerne (jonge vrouw), die vanavond in het 
water wil springen, niet voor de geboeide moordenaar in zijn cel vóór zijn terechtstelling. 
Wat betekenen uw woorden voor de duizenden die onze hospitalen en tuchthuizen vullen, 
wat aan de miljoenen onder de zweep bloedende slaven in Azië en Afrika, aan de 
soldaten, die op de slagvelden doodbloeden? Wat aan de grote, woeste, zich 
verdervende menigte, die op de ruime, wijde aarde zondigt en vloekt, zich afslooft en 
klaagt, en vertwijfelt en om hulp roept voor dit leven en voor het toekomende leven? Deze 
ganse, ongelukkige, zondige mensheid heeft een Heiland nodig, "wiens bloed haar reinigt 
van alle zonden", en die haar, als de aarde onder haren voet wegvalt, opneemt in Zijn 
paradijs; en heeft zij Die, dan heeft zij genoeg.


Zo laten wij dan te midden van een tucht- en wetteloos geslacht, dat immer meer tegen 
iedere wet in opstand komt, omdat zij zijn werken veroordeelt, en dat daarom ook immer 
meer des doods schuldig wordt, de wet onzes Gods hooghouden! "Heere, ontdek mijn 
ogen, dat ik aanschouw de wonderen van Uw wet." "De wet des Heeren is volmaakt, 
bekerende de ziel." "Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn 
druk al lang vergaan."


Laat ons, zonder ons te storen aan de hoogmoedige zondaren, die de hun aangebodene 
genade met verachting afwijzen, bekennen en belijden, dat wij in ons zelf geen kracht of 
vermogen vinden om ons zelf te helpen, maar dat wij ons enig en alleen op de ons door 
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Jezus Christus, God van eeuwigheid, geopenbaarde genade verlaten, door welke wij door 
Zijn dood vergeving der zonde hebben en de toekomenden toorn kunnen ontvlieden. "Er 
is onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij 
moeten zalig worden," dan alleen de naam Jezus. "Die in de Zoon gelooft, die heeft het 
eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de 
toorn Gods blijft op hem."


Respice finem! riep reeds de Romein. "Denk aan het einde." Is dit reeds bij aardse en 
voorbijgaande aangelegenheden aan te bevelen, hoe veel te meer dan niet voor de 
zodanigen, die eeuwige gevolgen en betekenis hebben! Het einde, dat weten wij allen, is 
het graf. - En dan? - Wat biedt u, kinderen dezer wereld, uw wijsheid en uw wetenschap 
en uw kunst, uw natuuronderzoek en uw wereldbeschouwing voor uitzichten in gindse 
onbekende werelden, die ons wachten na de dood? Wilt gij niet loochenen wat de 
inwendige stem u zegt: wij zijn onsterfelijk? Damp en nevel en op uw graf de gebruikelijke 
frasen: "Rust zacht!" "De aarde zij u licht!" "O, wederzien, hoe vertroost gij de ziel!" Ja, 
wilt gij eeuwig onder de aarde rusten? Ook als deze aarde eens in vuur vergaat? Weet gij 
zeker, dat gij uw geliefden - en ook hen, die gij haat - weer zult zien, en, wat de 
hoofdzaak is, dat dit een blij weerzien zijn zal? Hebt gij met uw lievelingsschrijvers 
schrander gemeend: "Alles wat ooit over de hemel gezegd en geschreven is, is toch maar 
blote fantasie!" dan kunnen deze hemelen van de hemel wel eeuwig gesloten werelden 
voor u blijven. Want er zijn geesteswetten der aantrekking en der afstoting; ook naar de 
wet van geschiktheid voor het ons omringende, het zich behaaglijk voelen in de kring 
waarin men leeft, zult gij nauwelijks deugen in kringen, waarin God wordt aanbeden en 
geloofd, en, gelijk reeds hier beneden, zoudt gij er niet eens willen zijn. Hoe, waar stelt gịj 
u uw oponthoud daar ginds voor? In elk geval tamelijk ver verwijderd van de God, naar 
wie gij hier zo weinig gevraagd hebt, en die u dit toch misschien euvel geduid heeft. Gij 
zult er wel niet smachtend naar verlangen de driemaal Heilige in Zijn ogen als 
vuurvlammen te zien! Uw vrees voor de dood en uw sterven zien er niet uit als een 
vertrouwende, blijde verwachting van toekomstige zaligheid. Wij hebben het gelezen, hoe 
bij brand in schouwburgen en operagebouwen, en bazars, of bij schipbreuk en vergaan 
van oceaanstoomboten, ook ontwikkelde, beschaafde mensen en verlichte passagiers in 
vertwijfeling met elkaar vochten om naar de uitgang te komen, of een zwemgordel te 
bemachtigen, en in hun waanzinnige angst voor de dood vrouwen en kinderen 
meedogenloos onder hun voeten hebben vertreden. En wij hebben ook gelezen, hoe bij 
de brand in de "Valencia" nadat alle pogingen tot redding vergeefs bleken, de vier en 
dertig overgeblevenen, met de dood voor ogen het lied aanhieven "Dichter bij U, mijn 
God!" en zonder klacht in de diepte verzonken. Werken bij het sterven dikwijls 
lichamelijke factoren mee, en sterft niet ieder Christen als een held, en niet ieder 
wereldling in wanhoop en vertwijfeling, toch zult gij onpartijdig moeten toegeven, dat de 
weegschaal zeer ten onze gunste naar beneden gaat. "Gijlieden zult", spreekt de profeet, 
"wederom zien het onderscheid tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient."


Maar er bestaat tegen u een treffender getuigenis van de leegte en de hopeloosheid van 
uw bestaan. Schrikkelijk, huiveringwekkend neemt in uw rijen het aantal der zelfmoorden 
toe. Voor Europa schat men ze op 300.000 per jaar. Een "uitgestrekt veld vol 
doodsbeenderen", en daar ginds "een groot heir" gelijk het door de profeet 
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aanschouwde. En hoevelen in andere werelddelen, in Indië, in China, onder de wilden? 
Hoe velen blijven onbekend, worden verheeld, aan "een ongelukkig toeval" 
toegeschreven? Wat echter een nog dieper blik in de afgrond doet slaan, is, dat deze 
zelfmoorden, dit vermetele wegwerpen van het ons geschonken leven niet meer als zonde 
geldt, dat er geen schande meer in gezien wordt. Voor zulk een misdaad heeft ons 
geslacht geen woord van blaam of afkeuring meer! In de hedendaagse roman, op het 
toneel wordt het door geliefde schrijvers en dichters voorgesteld als de enig goede en 
ware oplossing, geprezen als een moedige, vrije en bevrijdende daad, en dus aanbevolen! 
Wij noemen het het grootste bankroet, het ellendigste getuigenis van armoede, dat 
iemand zich zelf geven kan, en dit zeggen wij niet slechts van de zelfmoordenaars, maar 
ook van allen, die hen verontschuldigen, en zelfs prijzen. Zich zelf te doden, dat is 
erkennen: Ik weet met het leven, deze hoogste gave mijns Scheppers, niets aan te 
vangen. Ik ben mijzelf doelloos, voor de gehele wereld onbruikbaar, als stof en drek der 
schepping, niet waardig te bestaan, en dus is het maar het beste, dat ik mij uit de weg 
ruim. Welnu, gij arme, zo ga dan heen als een uitwerpsel der aarde, niets dan "een 
verloren leven" meenemend! Maar hoe, als gij met deze zelfmoord slechts de hulsels, de 
schaal hebt weggeworpen, die u nog enigermate beschutte, en gij nu daarginds, zonder 
enigerlei bedekking, naakt aan de schrikkelijke werkelijkheid der dingen en des bestaans, 
aan de gerechtigheid en de gevolgen van uw doen, die u reeds op aarde tot vertwijfeling 
hebben gebracht, thans zonder hoop aan de dood zijt blootgesteld, omgeven van de 
vlammen der ellende en der schuld, die gij wil ontvlieden. En ook zij, die gij hoopte te 
ontvlieden, die gij benadeeld, verleid, bedrogen hebt, of die u gekweld en vertreden 
hebben, komen daar allen aan. Schrikkelijk wederzien! Gij ook hier? en gij?! En boven u 
onweerszwoelte, en een voortdurend bliksemen aan de zwarte horizon, "een schrikkelijke 
verwachting des oordeels." Een diepe zucht slaakt de Christen, als hij immer weer, ja 
dagelijks, van zulk een einde leest en hoort; want bij de grote vreugde der eeuwigheid 
draagt hij tevens in zijn hart een diepe smart om het leed en de schuld der wereld.


Dat alles wil de wereld voorzeker niet horen. Zij haat het gejammer over zonde van de 
"fijnen", weerzinwekkend zijn haar hun vermaningen, en toornig schimpen haar 
esthetische bonden op de "schijnheilige kniezers" die met hun fanatiek haten van alle 
kunst en alle wetenschappen ons nog alle vreugde in het korte bestaan zouden willen 
vergallen". Dat deze wereld ons haat kunnen wij haar niet kwalijk nemen. Gelijk onze 
Heere en Meester "harde woorden" sprak, zodat, "velen Zijner discipelen teruggingen en 
niet meer met Hem wandelden", zo schuwen ook wij, Zijn discipelen, het niet der wereld 
te zeggen wat zeer pijnlijk is, tenzij wij behoorden tot de lauwen en halven, tot de 
gematigden, tot hen, die schikkingen willen treffen, tot de "schipperaars" die ook deze 
wereld en God zelf veracht. Voorzeker moet het ons, gelijk Vinet zegt, duidelijk zijn of de 
wereld ons haat om Christus' wil, of dat zij Christus haat om onzentwil. Iets van het 
laatste zal er altijd wel bij zijn. Wij zijn en blijven zondaren, maar omdat Christus voor ons 
de wereld overwonnen heeft, verschrikt haar toorn ons niet; wij verachten haar 
verachting, en nemen de kamp met haar aan.


Desalniettemin, o wereld! die meent zo heel gemakkelijk de overhand over ons te zullen 
krijgen, kom hier en laat u eens bezien, gij "grand monde", "beau monde" voorname 
wereld! Onder uw mantel van klatergoud zie ik een uitgemergelde vrouw, een arme 
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geblankette toneelspeelster met holle ogen, moede, afgematte trekken, een vals 
glimlachje, rusteloos, altijd hongerig naar al wat nieuw is gretig de handen uitstrekkend, 
het speelgoed van heden  morgen reeds wegwerpend, en daarbij in gedurige vrees voor 
ongeluk angstig om zich heen ziende. Gij gelooft zelf niet aan u, aan uw soirées en uw 
orden; gij spot zelf het liefst met u en uw doen, uw salonmensen, hun ijdelheid en hun 
pose en geheel uw blinkende ellende. Uw vermaak is een met moeite onderhouden 
vuurwerk, een vonken schietend vuurrad, dat immer dreigt uitgeblust te worden, om 
slechts as en duisternis achter te laten; en bij hofballen, weldadigheids-bazars en de 
deugd- en zedenpreken uwer moderne geestelijken gaapt gij in het verborgen van 
verveling. Na een glansrijk gezelschap zien uw mannen levensmoe naar de revolver in het 
nachttafeltje, en uw zenuwzwakke vrouwen verteren zich van verdriet over het nieuwste 
toilet en de triomf der mededingster. Immer zinlozer wordt de weelde, immer 
kinderachtiger en onwaardiger le dernier clou, the newest fad, die uw miljardairs en hun 
vrouwen met veel moeite en inspanning uitvinden, om bij gebrek aan geest en gehalte 
hun feesten en gezelschappen draaglijk te maken. Immer reuriger wordt het 
"allernieuwste" uit uw leven; de echtscheidingen en de echtbreuken, de bankroeten uwer 
croesussen en hun kwalijk verholen zelfmoorden, het versjacheren van het geloof voor 
een wankelende troon, het verdwijnen van uw groten in inrichtingen voor zenuwlijders. Uw 
lachen bedriegt ons niet, uw spotten met het heilige, uw elegante, voorname trots, uw 
zelfzucht en uw harteloosheid boezemen ons geen ontzag in, en in uw album schrijven wij 
het woord van een van uw kinderen: "Al praalt gij ook in de glans van diamanten, geen 
lichtstraal valt in de nacht van uw hart; ik zie de slang, die u in 't harte bijt; ik zie, mijn lief, 
hoe diep rampzalig gij toch zijt."


Wel vormt deze voorname wereld naar haar aantal slechts een klein deel der mensheid; 
maar gelijk zij zich "de wereld," "le monde", noemt, en zich voor de "elite" der 
maatschappij houdt, zo belichaamt zij de levensbeschouwingen en idealen van 
honderdduizenden, biedt in haar doen, in haar genoegens een extract van de 
wereldgeest, en de bewondering en afgunst der menigte, de gretigheid, waarmee zij 
toestroomt en uren lang wacht om iets van haar te zien te krijgen, toont, dat zodanig een 
leven het totaal vormt van haar wensen, gelijk ook het nadoen van haar feesten zich 
slechts om materiële redenen door geringe praal en minder smaak in de decoratie 
onderscheidt. De wereld is de wereld; en met deze ganse, grote, verblinde, naar de duivel 
met lachen en schertsen heendrijvende wereld hebben wij Christenen niets te doen. Gave 
God, dat zij zich liet bewegen om met Hem verzoend te worden! Of is haar betreffende 
reeds het bevel tot de engel des gerichts uitgegaan: "Ga henen, maak het hart dezes 
volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen; opdat het niet zie met zijn ogen, 
noch met zijn oren hoore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere en Hij het geneze." 
Jesaja 6 : 10.


"Duisterlingen" scheldt de wereld ons. Zo laat zij dan toch haar licht tonen! Wél heeft zij 
ter vergoeding voor de zon en de Goddelijke openbaring het kunstlicht van talloze 
stelsels, theorieën, hypothesen en nieuwere verstands-godsdiensten uitgevonden; maar 
worden zij eens voor haar in de dood brekende, verglaasde ogen na elkaar uitgeblust, en 
verdwijnt ook voor haar de zon dezer wereld, wat dan? Waarmee wil zij daar ginds zien? 
Er mocht toch in de "buitenste duisternis" iets zijn, die haar "de Galileër" aankondigt. En 
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hoe dan met de "wening en knersing der tanden?" "Och of gij ook bekendet, ook nog in 
dezen uwen dag, hetgeen tot uwen vrede dient!" zei Eén, die hem van de hemel hier 
boven wilde brengen; maar zij nam hem niet aan. Maar ons is bevolen, ons niet door uw 
glans te laten verblinden, door uw leugen te laten misleiden. Gij hebt niets; wat wilt gij 
ons dan geven? Gij zijt niet gelukkig; hoe zoudt gij ons dan gelukkig maken? Gij kunt u 
zelf niet helpen, hoe zullen wij dan hopen op hulp van u? Sterf ik heden, dan hebt gij mij 
morgen vergeten; waarom zou ik dan steeds aan u denken? U is het steeds onverschillig 
of ik eeuwig zalig word, of eeuwig geven verloren ga; waarom zou ik mij dan moeite 
geven om uw gunst te verwerven? Waarlijk, wie zich op u verlaat, komt bedrogen uit, hier 
en hiernamaals. Dat weet gij zelf, en jaarlijks wordt het betuigd door duizenden, voor wie 
een schrikkelijk licht is opgegaan, en die dan, door u bedrogen en teleurgesteld, in 
vertwijfeling u en het leven van zich werpen.


Wij Christenen hebben een andere hoop. Andere uitzichten opent ons de Goddelijke 
openbaring in de werelden der eeuwigheid dan de wijsheid dezer wereld. Waarom 
geloven wij aan een hemel? Omdat slechts een zodanige, en wel de ons in de Bijbel 
beloofde, verstandig en logisch is en in overeenstemming met de doelmatigheid en 
gerechtigheid van het Al. Als er een God is, dan moet er ook een hemel zijn, en als de 
God des Bijbels de ware God is, dan is ook de hemel des Bijbels waar.


Sedert de val, en tengevolge van de val, leven wij in een wereld der leugen, der schaduw, 
van de schijn, van het bestendige vergaan, en gevoelen het toch: God is eeuwig, 
onvergankelijk, dus moet er een onvergankelijk zijn, een Goddelijke schepping wezen, die 
eeuwig is. Immer vraagt de ziel: Waar is de boom, die eeuwig groent, de bloem, die nooit 
verwelkt, het water, dat de dorst lest, het licht, waarin geen schaduw is, het woord, dat 
niet bedriegt, het leven, dat niet wegsterft, het lieve vaderland, waarin men eindelijk te 
huis is?


De grote, niet te miskennen doelmatigheid en wijsheid der schepping, haar ganse 
"evolutie", toont, dat zij met bewustheid door een wijzen Schepper tot hoge doeleinden 
ingericht is. Reeds hier toont zij zich - een natuuronderzoeker heeft het ons in het tweede 
hoofdstuk gezegd - als de openbaring van een hoogst verstand, "dat tevens over een 
onmetelijk scheppingsvermogen gebiedt." Maar deze schepping is niet voleindigd. Zij 
rent, en jaagt, en streeft naar een haar voorgetekend plan, op de haar gewezen weg, haar 
doel tegen. Nog steeds draaien rusteloos de atomen en de zonnen, wast het kristal en de 
boom, onophoudelijk waaien de winden om de aarde, en zonder rust te nemen lopen de 
golven de rots aan, en draait zich in snelle omwenteling de aarde zelf, en vliegt de zon 
door de ruimte. "Alle dingen worden zo moede, dat niemand het zou kunnen uitspreken!" 
En hoe dan niet de mens! De geleerde wil weten, de kunstenaar zijn idee uitvoeren, de 
gierigaard geld ophopen, de eerzuchtige wil tot ere komen, de luiaard tot rust; niemand, 
die zich niet vermoeit en zoekt, en verlangt. Al het geschapene zucht, en de schepping is 
in barensnood, en zou een betere schepping willen baren. Zou dat alles slechts een zich 
in kringen ronddraaien zijn zonder enigerlei betekenis, totdat eenmaal de aarden en de 
zonnen uitdoven en deze ganse schepping onvoltooid, onvoldaan, zonder haar doel 
bereikt te hebben, verstuift en in de eeuwige nacht verdwijnt? Kan God, die haar heeft 
begonnen, haar ook niet voleindigen? Heeft Hij zich bij Zijn werk geen doel voorgesteld? 
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Of ontbreekt Hem de kracht om het te bereiken en Zijn werk ten einde te brengen? Dan is 
Zijn doel ijdel en Zijn onvoltooide schepping heeft weinig waarde. Is er iets erbarmelijkers 
dan een door zijn aanlegger opgegeven werk, een huis zonder dak, een begonnen, en 
weer verlaten paleis, een slechts half ontworpen kunstvoortbrengsel? Hoe getuigt zo iets 
van onmacht en zwakheid, van vergeefse moeite en teleurgestelde hoop van de 
kunstenaar. Maar God "laat niet varen de werken Zijner handen." Hij zou geen God zijn, 
indien Hij niet tot het doel leidde dat Hij had voorgenomen; wat Hij heeft begonnen zal Hij 
ook voleinden. Eens moeten alle krachten, alle wetten, alle doelmatige inrichtingen en 
regelingen der schepping zich tot één prachtige, feilloze harmonie verenigen, en een even 
zulke schepping tot verheerlijking des Scheppers herstellen. Dat is het enige verstandige 
doel, het einddoel van het geschapene Al.


De bewustheid van het eeuwige recht kan door geen leugens of sofismen de mens uit het 
hart gerukt worden. Ook de materialist ziet zich genoodzaakt een "rechtvaardige" 
wereldether vast te stellen, en de gerechtigheid van het wereldal te erkennen. Ook de 
atheïst wil voor "rechtvaardig" gehouden worden. Miljoenen van socialisten spreken altijd 
van hun "rechtvaardige aanspraken", en de volken in de krijg van hun "rechtvaardige 
zaak" en van de "zegepraal des rechts". Welke koning, bevelende, regerende, welke 
rechter zou de moed hebben als een "onrechtvaardige" gehoorzaamheid en erkenning te 
vorderen? Als er nu geen hemel is, waarin gerechtigheid woont; als er geen volstrekt recht 
is bij God; als Hij daar ginds geen recht doet aan hen, die het bij de mensen op aarde niet 
vonden, als Hij de bozen niet straft, die hier straffeloos uitgingen, dan is Hij een 
onrechtvaardige God, en dus een boze God! Hoe zwaar het ons valt, in Zijn huidige ver- 
borgen wereldregering Zijn gerechtigheid te zien, toch is zij het, die, ondanks alle 
ongerechtigheid der mensen ook onbemerkt de wereld in gang houdt en de mensheid 
voor dadelijke ondergang behoedt. Overstroomt ook de laffe leugen de vlakten, de rots 
der waarheid kan toch niet door haar worden weggespoeld. Zonder waarheid, dus 
gerechtigheid en gehoorzaamheid aan de ware wetten der natuur en van het zijn, kunnen 
wij niet leven. Zonder de wetten der statiek (leer der evenwichten) en van het evenwicht 
der vastheid en der elasticiteit en zwaarte der lichamen valt het huis, stort de toren in, 
vaart het schip niet, werkt de machine niet en wordt al het doen der mensen doelloos, 
zonder betekenis, waanzinnig. Maar Jezus spreekt: "Zalig zijn die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden." Onze God belooft: "God zal 
ieder werk in het gericht brengen" en "de wereld richten in gerechtigheid", en "het werk 
der gerechtigheid zal zijn tot gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid." Dat verwachten 
wij.


Deze God heeft ons ook met een heiligen dorst naar weten geschapen. Hier wordt die 
dorst niet gelest. Gelijk de vruchten der aarde zijn alle wezens in ondoorzichtige 
omhulsels gehuld. Wij zijn er zo aan gewoon slechts de oppervlakte, de schil of schaal 
der dingen te zien, dat wij ons verwonderen en het bewonderen, als wij eens iets 
doorzichtigs, iets helders te zien krijgen. Wij voelen in het geheel niet meer, dat het iets 
onnatuurlijks en ongoddelijks is, dat zo veel, ja dat alles bedekt en verborgen is, dat wij 
na veel moeite toch nog nooit het innerlijke der natuur, de kern der dingen beschouwen. 
En toch is verborgenheid, ondoorzichtigheid ook duisternis, onwetendheid, 
onvolmaaktheid, een fout een gebrek, iets zondigs. Dat wordt zwaar en diep door de 
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Christen gevoeld. In tegenstelling met de kinderen dezer wereld, die er altijd op uit zijn 
zich te bedekken, hun doen te verhelen of te verfraaien, zich en hun zelfzucht achter 
conventionele vormen der samenleving ener valse hoffelijkheid te verbergen, betreurt hij 
het, dat hij niet reeds op aarde zich gans en al kan tonen zoals hij is, geheel zijn wezen in 
zijn woorden kan leggen, met ieder in de waarheid kan spreken, en graag zou hij zich aan 
zijn medemensen tonen, zoals God hem ziet. Vandaar zijn soms overweldigende behoefte 
hun ook zijn zonden te belijden, want al wat waar is, streeft naar openbaring. Het woord 
Gods belooft ons in de hemel een volledige bevrediging van het willen weten, van de 
dorst naar volstrekte waarheid, der doorzichtigheid van alle mensen, van alle leven en 
doen, een kennen van alle Zijn hier ons onbekende werelden.


Deze God heeft voorts alle Zijn schepselen op aarde, in het bijzonder de mens, voor het 
geluk geschapen, en hem een onlesbare dorst naar ingeschapen. Wat de mens ook 
wenst, waar hij ook naar streeft, waarin hij ook bevrediging zoekt, gelukkig wil hij zijn, en 
hij is nog niet geboren, die bij voorkeur ongelukkig zou willen zijn. Dat wij op aarde nooit 
volkomen gelukkig zullen zijn, weet ieder. Kan God Zijn mensen en hen, die Hem als 
Vader en Zijn beloften kinderlijk vertrouwen, niet eens, gelijk Hij het belooft, volkomen en 
eeuwig gelukkig maken, dan ontbreekt Hem daartoe of de wil, of de macht; dan is Hij een 
valse, bedrieglijke, of een zwakke, onmachtige God! Maar Hij belooft: "Zalig zijn die 
treuren: want zij zullen vertroost worden." "God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en 
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn: want de 
eerste dingen zijn weggegaan." "Ziet, Ik maak alle dingen nieuw." Dat geloven wij, daarop 
rekenen wij.


God heeft ons allen liefde tot schoonheid ingeplant. Want Hij is een God der schoonheid, 
ja Hij is zelf allerhoogste schoonheid. Al onze kunsten zouden deze behoefte der ziel 
willen bevredigen; en er is geen volk, dat niet een kunst heeft! Gods natuur is vol van 
schoonheid, is overal schoon, en deze schoonheid heeft reeds menigeen tot God 
gevoerd. Gelijk er echter mensen zijn, die door geldgierigheid, genotzucht en ondeugd 
verstompt zijn en van de schoonheid der natuur niets willen, zo vatten ook hun nog zo 
beschaafde en ontwikkelde bewonderaars geen duizendste part van haar ongelooflijke 
schoonheid. Daartoe behoren andere ogen - immers zien wij de wondervolle wereld der 
atomen, de innerlijke bouw van de bloem, de kleuren warmte en der elektriciteit niet - 
andere zinnen, en vóór alles zondeloosheid, en een recht staan voor Hem, van wie deze 
zichtbare schepping de schaduw is. Dan zouden wij reeds in deze wereld "in Zijn licht het 
licht zien." Geen steen en geen plant, geen bloem en geen vrucht, geen boom en geen 
dier, geen bergprofiel en geen horizonlinie, geen wolk en geen golf, geen suizen van de 
wind, geen gedruis van water, dat niet schoon, leerrijk, zielverheffend is. In de natuur is 
niets smakeloos, nietszeggend, langwijlig (vervelend); dat is slechts de mens en zijn door 
zelfzucht ingegeven, van onbeduidendheid doortrokkene werken, zijn straten, zijn huizen, 
de zijn steden en karakterloze, vuilnisaardige voorsteden, en zelfs bij zijn schonere 
werken is de geestelijke inhoud weldra uitgeput; men wordt ze weldra moe. 


In de natuur zijn het dikwijls de schijnbaar eenvormige, eentonige landstreken, de 
Noordelijke heide, de Hollandse weilanden, en de uitgestrekte prairiën, waarnaar in de 
vreemde het heimwee de dáár geborenen heentrekt. Als tempelen Gods verheffen zich 
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hoge gebergten met hun met sneeuw bedekte kruinen, gekust door de wolken, en ook de 
reusachtige ijspaleizen aan de polen; als de stem van God, Openbaring 1 : 15, ruisen in 
de storm de kristallen waterbergen van de oceaan, de donder van de Niagara. Gods 
aarde is vol van Zijn heerlijkheid. Maar, dat voelen wij allen, er is iets, dat afbreuk doet 
aan de schoonheid, een boos beginsel, đat streeft naar verwoesting, dat verval en 
vergankelijkheid, krankheid en dood teweeg brengt. Zal dat eeuwig zo blijven? Woont de 
God der schoonheid niet in eeuwig schone hemelen, en zal Hij, de grote Kunstenaar, niet 
eens met volle handen ook over onze wereld schoonheid kunnen uitstorten? Voorzeker 
wél! antwoordt hierop een stem in het hart van iedere mens. Het ware bewijs, dat er een 
volkomen, feilloze, volstrekte schoonheid is, is de dorst er naar in ons binnenste. En ieder 
volk heeft haar van oudsher hier Boven gezocht. Hemels schoon! roept ook hij in wie de 
wereldsgezindheid het geloof aan de hemel verstikt heeft. Gelijk nu Gods woord ons een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde belooft, waar alle smachtend verlangen bevrediging 
zal vinden, zo zal er ook een wereld vol schoonheid zijn. Bergen Gods, kristalheldere 
rivieren, eeuwig groenende, bloeiende, vruchtdragende bomen des levens, en daarbij de 
reusachtige gouden stad, stralend, als paarlen en edelgesteenten in het eeuwige licht 
Gods; zullen die niet schoon zijn?!


In één woord: wij zijn levende wezens, door een levende God des levens geschapen, en 
wij willen leven. In dit grote, onverklaarbare ene is al het wensen en smachten van het 
schepsel begrepen. Leven! daaronder verstaat de mens lichaams- en zielskracht, welzijn, 
macht, genot, kennis, geluk, vreugde, licht en blijdschap, en hij roept: Ik voel mij weer 
leven! Van dit grootste goed, dat alle andere goed omvat, en zonder hetwelk er geen goed 
is, staat majestueus geschreven: "De genadegifte Gods is het eeuwige leven." Het 
hoogste, schoonste, eeuwig gelukkig makende leven wil de goede God des levens aan 
Zijn mensen, dus als een Zijner waardige, vrije gave schenken. "Die dorst heeft, kome; en 
die wil, neme het water des levens om niet." Openbaring 22 : 17 Maar deze mensen 
verwerpen koud en onverschillig spottend, en vervuld van haat, dit kostelijkste van alle 
geschenken, en geven de voorkeur aan de eeuwigen dood, dien hun god, "de eeuwige 
stof" hun belooft. - "Aan hun vruchten zult gij hen kennen", geldt ook van de goden. - 
Neen! roepen toornig deze arme aanbidders der natuur, een hemel is er niet, en wij willen 
er ook niet heen! Eens worden de zonnen uitgeblust; de schepping verstijft, de wereldklok 
blijft stilstaan, en met ons verdwijnt alles in het niet. Wij willen tevergeefs geleefd, zonder 
zin en zonder doel God gehaat en wetenschap beoefend hebben. Wij zijn zonen van het 
niet, en willen terug tot onze vader! Zij roepen het ten gerichte over zichzelf, en in de 
diepste diepte van hun ziel weerklinkt de angstkreet: "Eeuwige nacht! verberg ons voor 
het aangezicht desgenen, die op de troon zit!" Zo mochten zij het hebben! Hier omhult 
reeds duisternis hun hoofd, en zij spreken dwaling en leugen. Want God is een God der 
gerechtigheid en der vrijheid.


Wij willen een onbegrensd, eindeloos, persoonlijk leven; en dat noemen wij hemel. Voor al 
deze behoeften der ziel heeft God zelf haar het verlangen naar openbaring ingeplant. Wat 
zou een leven zijn, dat zich niet kan openbaren? Waarin bestaat de kwelling van de 
overigens nog zo goed verzorgde gevangene in de cel? Dat hem iedere openbaring 
ontzegd is; vandaar zijn smeken om schrijfgereedschap, ten einde zich minstens door 
schrift aan anderen te tonen. Wat is al ons doen, indien niet een poging van het 
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onzichtbare in ons, om zich aan anderen zichtbaar te maken, en onze ik-heid zo helder, 
schoon, beminnenswaardig, imposant mogelijk te openbaren? Vanwaar deze 
onuitroeibare behoefte? Evenals alle eigenschappen onzer ziel, komt zij voort uit God, is 
dus ook in God rein, volmaakt, almachtig aanwezig. God wil zich openbaren.


Is er een God der wijsheid, des rechts, des wetens, der gelukzaligheid, der schoonheid en 
des levens - en wat ware een God, die dat niet is? - dan wil Hij zich ook als zodanig 
openbaren; en bij Zijn almacht moet het einde Zijns doens, de bloesem en kroon, en 
vrucht van Zijn werken een wereld zijn, waarin volkomen doelmatigheid, volstrekt recht, 
volmaakt weten, een algeheel geluk, prachtige schoonheid, het hoogste leven tot 
openbaring en verwezenlijking komen. Deze wereld noemen wij hemel, en wij verwachten 
hem. O God, verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uwe 
rechterhand eeuwig!


Tot nu toe zijn wij van de stille vooronderstelling uitgegaan, dat deze wereld, waarin recht 
met onrecht, doelmatigheid met ondoelmatigheid, weten met onwetendheid, schoonheid 
met lelijkheid kampt, waarin onvolmaaktheid en onverstand ons zo neerdrukken, de 
wereld, de ganse wereld is. Maar die indruk is vals, en komt voort uit onze afval van God; 
het woord Gods leert ons iets anders en iets beters. Gelijk in een doorzichtige oceaan een 
ondoorzichtige donkere zandkorrel, gelijk aan de heldere, ruime hemel een klein donker 
wolkje voorbij de zon trekt, zo drijft deze door Satan voor een tijd verduisterde schepping 
onder oneindig grotere hemelen, waarin ontelbare, nooit gevallen wezens in het eeuwige 
licht God loven en prijzen, en niet weten wat nacht en zonde is. Verdwijnt eenmaal op 
Gods bevel deze wolk, dan is er overal licht.


Wat weten wij van deze hemelen? Niets! roept de goddeloze. Zo goed als niets! zeggen 
ook vele Christenen, die het beter konden weten. Wij zeggen: wij weten er veel van. Is 
niet het ganse Woord Gods van het: "In de beginne schiep God de hemel" tot aan het 
laatste woord van de boom en het water des levens een hemelse openbaring van daden, 
woorden, besluiten, invloeden en krachten des hemels, van hun inwerkingen op de aarde 
en de mensheid, en de verhouding der mensen tegenover hem, van de gezindheid en van 
de geesteswetten, die dáár heersen? Wat zijn de Bijbelse verschijningen der engelen en 
hemelse wezens, der cherubim en serafim, wat de reeds besproken openbaringen Gods, 
dan een binnenstralen van de hemel in deze wereld; wat alle de door God aan Zijn 
profeten ingegevene woorden, dan verkondigingen van hemelse besluiten; wat de wandel 
van de in het vlees verschenen Zone Gods, Zijn doen, Zijn wonderen, Zijn verheerlijking, 
Zijn opstanding, anders dan een schittering van het hemelse leven in de gevallene 
natuur? Wat, eindelijk, is de ganse openbaring van Johannes, indien niet een openen der 
hemelpoorten, door welke wij naar binnen zien tot zelfs op de troon Gods? De Bijbel is 
vol van de hemel.


En dan zeggen mensen, die zich nog Christenen noemen: Van de hemel en het hemelse 
leven weten wij zo goed als niets; en zo hullen zij zich in nevelen, ten einde de zon niet te 
zien. Zij denken, dat hoe vager hun hemel is, hoe minder geschikt om er zich een 
voorstelling van te maken, hoe vromer en Goddelijker hij is. Maar God is steeds en overal 
een ware God der realiteit, en wordt niet daardoor geëerd, dat men Zijn woord zo 
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bedeesd en schroomvallig opneemt, het vervluchtigt en tot blote beelden van 
onbegrijpelijke geestelijke en al te vrome spreekwijzen maakt. Deze Christenen kunnen 
niet angstig genoeg waarschuwen tegen zinnelijke, en gelijk zij zeggen, "vleselijke" 
voorstellingen van de hemel. Is Christus niet met vlees en been opgestaan? Zij kunnen 
nog vragen, of wij elkaar in de hemel zullen herkennen? Herkent niet zelfs de onzalige 
rijke man de arme Lazarus en de nooit aanschouwde Abraham? Hoe veel te meer dan niet 
de zaligen elkaar! Zij spreken zonder kennis of verstand van een onbijbelse hemel buiten 
tijd en ruimte, en begrijpen niet, dat zonder ruimte, geen grootte, of gestalte, of 
zichtbaarheid mogelijk is; dat wij dus Jezus niet persoonlijk zouden kunnen zien; en dat 
zonder tijd geen denken, spreken of doen is. Reeds het Bijbelse woordje "en" is tijd en 
ruimte; Christus en ik. Zo lang God een enig en drie-enig God is, zolang zal Hem het getal 
als grondwoord en wet Zijns doens, en aan het getal eeuwig tijd en ruimte ontvloeien. 
Geen geschapen geest die niet in de ruimte leefde, met de tijd dacht, en zich niet met de 
hier vergankelijke, in de hemel onvergankelijke stof openbaarde; en Christus zelf is de 
openbaring der onzichtbare, onbegrijpelijke Godheid in deze drie. Hij verklaart, dat in de 
hemel vele woningen zijn, en van Judas heet het: dat "hij heenging in zijn eigen plaats." 
De hemelse stad heeft haar breedte, lengte en hoogte "naar de maat eens mensen," 
Openbaring 21 : 17. Wat is dat, zo niet ruimte? De Bijbel herhaalt: in de aionen der 
aionen. Nu zijn aionen grote dagen Gods, waarin de boom des levens elke maand 
vruchten zal voortbrengen; wat is dat, zo niet tijd? Zo spreekt de Bijbel veel van hemelse 
ruimten en hemelse tijden, die de aardse tijd bepalen. En hoe veel wordt ons ook nog 
over het hemelse leven verkondigd! Zo bijvoorbeeld, dat wij niet ten huwelijk nemen noch 
ten huwelijk uitgegeven worden; dat wij zullen wonen in huizen, niet met handen gemaakt; 
dat wij met tastbaar vlees en been zullen opstaan, eten en drinken en zitten zullen in zalig 
gezelschap, onuitsprekelijke woorden zullen horen en spreken, en daarbij blinken zullen 
gelijk de zon in haar kracht, dus zelf vol machtige kracht en heerlijk leven zullen zijn.


Beloofd is ons, dat wij, voor de tweede dood voor eeuwig gevrijwaard, van de 
paradijsvruchten zullen eten, en in kleren, wit als de sneeuw wandelend, de volken met 
een ijzeren schepter zullen regeren. Onze namen zijn geschreven in het boek des levens. 
Wij zullen de Naam Gods, de naam der Godsstad, en een nieuwe naam van Christus aan 
ons dragen; aan ieder is daarenboven als hemels kleinood de witte keursteen beloofd, 
waarop een geheimenisvolle hemelse naam gegraveerd is (zoals op de borstlap des 
hogepriesters de namen der twaalf stammen Israëls). Hoe wordt ons bij de aanschouwing 
van deze Urim en Tummin (zie Exodus 28 : 30, 1 Samuël 28 : 5) onze eigen ziel duidelijk; 
hoe zal iedere zalige in deze naam zien wat hij eeuwig is, en wordt, en kan, en de wet van 
zijn hemels bestaan en zijn eeuwige individualiteit lezen, en tegelijk in dit woord Gods zijn 
verhouding tot deze God, zijn leven en zich bewegen in Hem en immer opnieuw Zijn 
eeuwig antwoorden vinden.


Bovenal zegt ons dat Woord, dat wij in dit alles een zaligheid zullen genieten, die geen 
oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat God 
ons niet nog duidelijker blikken in de hemelse heerlijkheid laat werpen, geschiedt om Zijn 
Vaderlijke zorg over ons, uit aanmerking van onze zwakke, kranke ogen, die dit 
verblindende licht niet kunnen verdragen. Intussen wordt door de hemel, dien een 
Christen zich denkt, zich voorstelt en waarop hij hoopt, de soort, de kleur en de kracht 
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van zijn geloof aangewezen. Vandaar dat de hemel van vele Christenen zo weinig 
aantrekkelijk, zo. weinig reëel, zo onplastisch, zo ongelooflijk, zo langwijlig is, dat daarin 
reeds het volstrekte bewijs gelegen is van het onjuiste dezer voorstellingen. Gelijk ook in 
zoveel plat vergeestelijken van de prachtige, schrikkelijke realiteiten der Openbaring, van 
dit hemels boek, tot flauwe allegorieën, door Christenen, die in de verheven, ook door 
Ezechiël aanschouwde, cherubim slechts "trouwe leraren der gemeente", in Michaël en 
Zijn engelen "het aanbieden des heils in Christus" zien, enzovoorts. Geestelozer kan men 
wel niet wezen. Naar zulke vrome nevelen kan het verlangen natuurlijk niet heel groot zijn. 
Wordt men ziek, men klemt zich vast aan de dokter. Diep terneergeslagen doet men de 
mededeling, dat het Gode behaagd heeft onze geliefden tot zich te nemen, en 
ontroostbare Christelijke moeders houden zich bezig met de verering van het graf. Dat is 
geen hemelsgezindheid, maar aardsgezindheid. Wél voelt ook de Christen smart bij de 
tijdelijke scheiding. Maar als een martelaar door wilde dieren verscheurd, of verteerd door  
vlammen naar huis ging, trokken de eerste Christenen witte kleren aan, en juichten: Hij 
heeft de kroon des levens ontvangen! En ik ken een Christen, uit wiens hart voor zijn 
geliefd kind de verzuchting opging tot God: Ach Heere! verplaats deze tere bloem naar 
Uw hemelse hof, opdat ik haar bij U veilig en geborgen wete! Moet zij, wellicht door lelijk 
gewormte bezoedeld, eerst na vele jaren verwelken? Moet dit liefelijke wezen alle aardse 
leed ervaren en door veel verdrukking en verzoeking ook een oude, levensmoede zondaar 
worden, zoals ik ben? Doch Heere, Uw wil geschiede!


Wie het bij ons geboden "bedenken van de dingen die boven zijn" zich niet innerlijk voelt 
opgeheven, vol van innige geestdrift, ja van een heftig begeren en verlangen voelt 
aangegrepen - zoals de Godvruchtige Bengel zegt, dat het heimwee naar de hemel hem 
soms tot lichamelijke smart werd - wie tenminste daarbij niet de ganse heerlijkheid en alle 
vreugde dezer wereld tegenover de vreugde der eeuwigheid, tot iets verachtelijks, ja tot 
iets niet meer bestaans geworden is, die heeft nog geen hemel, en zou na het sterven 
lang naar een kunnen zoeken.


Waar is dan de hemel? vraagt menigeen. De hemel is, gelijk God, overal. Tussen hem en 
ons ligt niet het ijskoude wereldruim. De hemel omgaf Elisa, toen "de jongen zag, dat de 
berg vol was van vurige paarden en wagens rondom Elisa." De hemel was op de Tabor, 
toen Jezus met Mozes en Elia sprak. De hemel omgaf de stervende Stefanus, toen hij 
hem geopend zag, en Jezus zag staan aan de rechterhand Gods; hij was rondom 
Johannes op Patmos, toen de Verrezene in het midden van de zeven kandelaren tot hem 
sprak. De hemel is daar; hij is hier: hij is, waar gij gaat en staat; maar onze zwakke 
vleselijke ogen zien hem niet. Tussen hem en ons ligt een geboorte, die wij dood noemen. 
Gelijk het kind in moeders lijf, door vlees en bloed omgeven, nog niet de lichtschepping, 
in welker midden het zich toch reeds bevindt, ziet en er van weet, na zijn geboorte echter 
haar verbaasd en bewonderend aanschouwt, zo werpt bij het sterven de ziel des 
Christens haar lemen omhulsel van zich, verscheurt de sluier, en staat dan plotseling in 
zalige verbazing van hemels licht omgeven, in hetzelfde paradijs, waarin Adam heeft 
gewandeld. De engelen dragen, voeren, begeleiden haar vriendelijk in deze wijde hemelse 
wereld naar de plaats, waarin zij behoort, in een etherisch lichaam, dat nog niet het 
lichaam der opstanding is, maar toch reeds klaar, zichtbaar, tastbaar. En dat is de 
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tussentoestand voor de gelovigen. Voor de niet gelovigen is het de meer of mindere 
duistere Hades.


Wij zeiden, dat God ten eerste de mensen als zalige gave de openbaring der natuur in de 
hof van Eden heeft gegeven. Zo zeggen wij ook, dat een zin, een neiging voor de 
Goddelijke natuur, haar wetten en haar schoonheid als afstraling van de glans haars 
Scheppers de eerste voorwaarde is van het hemelse leven. Waartoe schenkt God ons 
anders de ogen en de zintuigen des verrezenen? Waartoe een materieel lichaam der 
opstanding in ware eeuwige stof, indien niet om Zijn eeuwige stoffelijke schepping te 
vatten, te begrijpen en te genieten? Wij zullen eten en drinken van het sap des wijnstoks 
aan Gods tafel! Op dit feestmaal Gods verheugen vele Christenen zich te weinig, zij doen 
alsof zij boven zulke genietingen verheven waren, en willen geestelijker zijn dan God. Zij 
verstaan het ook niet zich in een nieuwe hemelse natuur te verheugen, gelijk God zich zelf 
hier verheugt in de cederen van de Libanon, het mirten- en olijvenbos, de op hoge rotsen 
nestelende adelaar, het paard in de slag, de leeuw en zijn jongen in de woestijn. Dat is 
hun niet stichtelijk genoeg! Zij zijn wel, naar het woord van Blumhard: "uit de natuur in de 
geest", maar nog niet weer "uit de geest in de natuur wedergeboren." Wij verwachten een 
verrukkelijke, gelukkig makende, hemelse, eeuwige natuur. Wij verheugen ons dat 
Christus, "de Eerstgeborene aller creaturen", "onder vele broederen" met ons deze 
Goddelijke natuur, die Hij schiep, wil genieten, Mattheüs 26 : 29. Wij willen ons met Hem 
en de moordenaar in het paradijs, in de lusthof, dien Hij geplant heeft, Genesis 2 : 8, 
wedervinden, en daar van dezelfden boom des levens eten, waarvan Adam niet eten 
mocht, Openbaring 2 : 7. Wij zijn naar lichaam, ziel en geest geschapen, en willen naar 
lichaam, ziel en geest zalig worden. Wij verheugen ons bij voorbaat in de volledige eerste 
lichamelijke openbaring Gods in Zijn hemelse natuur.


Gelijk God dan aan Zijn volk onder alle volken de tweede openbaring, die Zijner wet, 
gegeven heeft, zo verwachten wij in de hemel, dat ons de ogen gegeven zullen worden, 
om welke David bad, om alle wonderen aller Goddelijke wetten te aanschouwen. Erkent 
toch reeds hier de voorname natuuronderzoeker, de grote kunstenaar, de uitstekende 
musicus, de vermaarde wiskundige, dat het de hoogste vreugde op aarde is de wet in de 
natuur, in vorm kleur, in toon en getal te aanschouwen. - "Ik heb de voetstappen des 
Scheppers bespeurd", riep in verrukking Linnaeus, toen hij de wet van de bladstand 
bemerkte - welk een vreugde, welk een zaligheid zal het zijn, het onbeschrijfelijk 
wonderbare denken Gods als wet van hemel en aarde te begrijpen, aan te zien, hoe zij in 
volkomen harmonie volstrekte gerechtigheid en doelmatigheid met de grootste vrijheid en 
volmaakte schoonheid verbindt.


De derde Goddelijke openbaring eindelijk - wij hebben het gezien - is die der liefde van 
God tot ons in Ziin tot ons in Zijn Zoon, dien Hij overgaf "om onze zonden", en de 
hoogste openbaring des hemels zal zij ook blijven. Maar de aardse taal is te onvolkomen 
en gebrekkig om daarvan te spreken. Wij wachten, en geloven, en aanbidden, tot wij 
meezingen: "Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en 
wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging!"
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Oog en hart naar Boven, o alle gij Christenen! Ons leven gaat snel voorbij. "Wij brengen 
onze jaren door als een gedachte." Heere, "leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een 
wijs hart bekomen!" Bedriegt ons de wereld met valse schijn, kan haar wetenschap ons 
niets zeggen over de onbekende werelden, onder welke wij leven, stormen allerlei 
twijfelingen op ons aan, door vlees en bloed opgeworpen, of door de Vader der leugens 
ingeblazen, zo laten wij ons des te meer vastklemmen aan de grote openbaringen Gods, 
en als haar zalige inhoud en besluit geloven in een ons door Christus' dood verworven, 
alle menselijke gedachte te boven gaande: heerlijke hemel, en die verwachten. 


Sursum corda! (verheft uw hart).
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