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33.   ER STAAT GESCHREVEN, ER IS GESCHIED. *) 

Wie zich wil bezinnen op de verhouding van Christendom en Staat wordt van 
zelf voor de figuur van Groen van Prinsterer geplaatst. Er mogen uiterlijke 
aanleidingen zijn om ons met hem bezig te houden: de herinnering aan zijn 
sterfdag zestig jaar geleden; het feit, dat het woord, dat hier boven staat, werd 
geworpen in de discussie over deze dingen met Karl Barth — de oorzaak van 
ons blikken naar Groen ligt dieper: deze „toevalligheden" kunnen niet anders 
zijn dan aanwijzingen van Groen's beteekenis ook nog voor het heden. 

Men zou de vraag kunnen stellen — en Kraemer heeft haar al gesteld 1) .— of 
het niet tijd is voor ons om vooruit te zien zonder ons telkens angstvallig 
rekenschap te geven van onze verhouding tot onze groote voorgangers. Het 
antwoord, dat wij dat niet kunnen, pleit al voor het gewicht van Groen's 
persoonlijkheid. Want vooreerst doet het zien, dat wij mede dank zij hem zóó 
historisch zijn ingesteld, dat eigen beschouwing, die niet-overeenstemming en 
verschil met het verleden uiteenzet, ons onduidelijk en onbevredigend blijft. 
Maar bovendien: op den stand der voorstellingen in ons land over de verhouding 
van Christendom en Staat heeft Groen zoo vèr reikenden invloed gehad, dat het 
Christelijk denken in Nederland — en ook de politieke verhoudingen — niet 
goed worden doorzien, als hij niet wordt gekend. 

Doch niet met Groen's figuur in het algemeen wil dit opstel zich 
bezighouden. Ik beperk mij tot de uitspraak, die ik tot titel koos en ik mag dit 
doen, omdat zij voor geheel zijn geesteshouding kenmerkend is, omdat hij zelf 
in haar de kern van zijn streven als in een sterke spreuk samenvatte. 

In de voorrede van Ongeloof en revolutie (1847) kunnen we lezen: ,,Ik 
eindig met de verklaring dat ik tegen alle wijsheid der menschen, bij het gevoel 
van eigen zwakheid, twee woorden, als onderpand der zege, ten leus heb; er 
staat geschreven! er is geschied! een fundament tegen elk schutgevaarte, een 
wortel tegen iederen wervelwind van philozophisch ongeloof bestand. De 
Historie, die ook het vlammend schrift van den heiligen God is; de Heilige 
Schrift die, in de onafscheidelijkheid van gebeurtenis en leer, ook de Historische 
schrift is". Aan het eind van zijn leven, aan het slot van Maurice et Barnevelt 
van 1875 '2) herinnert de schrijver nog éénmaal aan deze woorden, houdt hij ze 
nog aan zijn tegenstanders als een belijdenis voor. 

*) Christen en burger", opstellen over de verhouding van Christendom en Staat, 1937. 
L)    In het „Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur"  van  1936. 2)    
Blz. 167. 
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Wij zullen zien, dat naar onze meening met de verwijzing naar geschiedenis 
en Schrift ook voor onzen tijd het woord, dat noodig is, is gesproken, al 
begrijpen wij deze verwijzingen dan ook anders dan Groen deed. 

Laten wij zien, wat zij beteekenen. Wij beginnen daarbij met het: ,,Daar is 
geschied". Niet omdat het óf voor Groen óf voor ons van meerdere waarde zou 
zijn dan ,,er staat geschreven." Het tegendeel is waar: de nevenschikking van 
beide woorden is altijd een onderschikking van het laatste aan het eerste. Maar 
het ,,is geschied" is ook onder Christenen betwist; bij het ,,is geschreven" kan 
aard en inhoud van ons gebonden zijn ook in vragen van staatkunde 
twijfelachtig blijven, dàt wij aan den Bijbel gebonden zijn, betwijfelt geen 
Christen. Het komt er daarom thans in de eerste plaats op aan onze houding 
tegenover de geschiedenis te bepalen. Over het .,is geschreven" zullen we dan 
enkele daarbij aansluitende opmerkingen maken. Juist omdat het fundamenteel 
is, zijn dit niet meer dan richtingsaanwijzingen, zij eischen uitwerking in breeder 
verband, dan wij in het kader van dit opstel kunnen geven. 

I. 

Vragen wij. wat de waarde der geschiedenis uit Christelijk oogpunt is, dan 
zien we bij Groen — en bij vele anderen — altijd twee dingen naast en door 
elkaar. Het is in de eerste plaats de erkenning van de Voorzienigheid, van het 
Gods bestuur in den loop der dingen in het algemeen, de noodzakelijkheid dezen 
als God's wil te aanvaarden — het is daarnaast de aanwijzing van bepaalde 
gebeurtenissen als bijzonder ingrijpen Gods, het zoeken van God's leiding in 
verband met 's menschen houding tegenover de Openbaring. Het is eenerzijds de 
onderwerping aan de ondoorgrondelijke verborgen leiding Gods, anderzijds het 
tóch pogen die leiding te verstaan, en krachtens het zoo gewonnen inzicht te 
scheiden tusschen wat wèl en wat niet overeenkomstig zijn wil door den roensch 
is verricht. 

Men ziet dat duidelijk bij Stahl: de geheele wereldgeschiedenis een 
kunstwerk Gods waarin wat wij als causaal verband zien niet anders is dan zijn 
handelen — maar anderzijds in die geschiedenis de groote tegenstelling tusschen 
God's wil en der menschen wil. die nu eens zich buigt, dan weer in verzet is en 
tot opstand komt. A. C. Leendertz heeft in zijn proefschrift') duidelijk 
aangetoond, hoe beide opvattingen dooreen liggen in Stahl's legitimiteitsleer. De 
vorst heeft macht omdat hij vorst is — onafhankelijk van de 

')    De grond van het overheidsgezag in de anti-revolutionnaire Staatsleer  (1911). 
Wa'arom   nam   deze   schrijver   nimmer   na   dien   het   woord   in   staatsrechtsvrager) ? 
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wijze waarop hij tot macht is gekomen of de manier, waarop hij haar uitoefent. 
En de vorst heeft macht, omdat hij in het bijzonder tot dit ambt is verkozen. In 
denzelfden gedachtengang leeft Groen. Ik herinner aan de uitspraak: „Het is den 
kortzichtigen sterveling niet vergund in ijdelen waan de raadsbesluiten Gods 
vooruit te loopen en den sluier op te heffen, dien Hij over de geheimenissen van 
het wereldbestuur gelegd heeft; maar het is den geloovigen en ootmoedigen 
Christen evenmin vergund het oog te sluiten voor de lichtstralen, waarin bij de 
wonderen der Historie de glans Zijner volmaaktheid schittert"1).  Bij Groen 
leidt deze blik op de geschiedenis vooral tot een inzicht in onze, vaderlandsche 
historie: de band tusschen Nederland en Oranje is een band door God geknoopt; 
het Nederlandsche volk is een protestant, gereformeerd volk; het Nederlandsche 
volk heeft als zoodanig een bijzondere roeping in de geschiedenis. Ik weet geen 
scherper uitdrukking van deze voorstelling dan dit woord van Groen uit zijn 
Fransche rede van 1867 voor de Alliance évangélique over La nationalité reli-
gieuse: ,,Notre nationalité historique est religieuse dans toute la force du terme, 
elle est, simplement et uniquement, le résultat de la foi. Notre Etat n'a pas d'autre 
raison d'être que la religion. Il est né de la Réforme. C'est une création de 
l'Evangile dans sa lutte contre un culte idolâtre". 2) 

Blijft Nederland trouw aan deze roeping, dan bloeit het; verzaakt het haar, 
dan komt verval én neergang. De geschiedenis van de 17e en de 18e eeuw 
dienen Groen tot bewijs van deze stelling. 3) 

Trachten wij door critische beschouwing dezer gedachte ons eigen standpunt 
te bepalen, dan moet een enkele opmerking voorafgaan. Deze geheele 
gedachtenreeks is niet reformatorisch. Bij de Hervormers vinden wij haar niet, 
zij kan niet aanknoopen aan Luther  en  evenmin  aan   Calvijn. 

Stahl zegt dit zelf.1) Hij ziet in de Middeleeuwen een theocratisch 
staatsstelsel, de Hervormers hebben dit verstoord; een historisch continue 
staatsontwikkeling zien zij niet. Het voortschrijden van het zedelijk bewustzijn 
in de wereldgeschiedenis en de staatsvorming wordt door Calvijn geoordeeld 
maar geldt niet mede als fundament van de regels, waarnaar geoordeeld wordt"). 
De theocratie wil Stahl niet herstellen, haar afwijzing door de Hervorming en de 
latere schrijvers (De Groot) steunt hij, maar uit de Middeleeuwsche 
voorstellingen wil hij in zijn legitimiteitsleer 

) Maurice et Barnevelt  blz. CXXX. 
) Blz. 6. 
) Maurice et Barnevelt blz. CXXX  (c i taa t   uit Handboek der Geschiedenis). 
) Geschich e der Rechtsphilosophit   blz..  76 vlg. 
) t. a. p.  blz.  79. 
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de gedachten weer opnemen, die hem waardevol schijnen, met dit materiaal een 
staatsleer bouwen, die de Hervorming nog niet tot stand bracht. 

Als wij op dezen oorsprong letten rijst de vraag: is de leer van Stahl en Groen 
in wezen Roomsch? En er is nog een aanleiding, die vraag te stellen. Het is 
bekend dat Groen vóór hij Stahl kende sterk onder den invloed stond van Von 
Haller, ook dat deze op lateren leeftijd van het Protestantsch tot het Roomsch-
Katholieke geloof is overgegaan en zelf heeft getuigd, dat zijn geschriften al van 
vóór dien overgang in wezen op de Roomsch-Katholieke leer steunen. 

Als ik deze vraag stel, bedoel ik niet anders dan of er typisch Roomsch-
Katholieke elementen in de leer zijn aan te wijzen. Het spreekt van zelf, dat zij 
niet eenvoudig de Roomsche leer aangaande de verhouding van Staat en 
geschiedenis is. En die elementen zijn er zeker. De legitimiteitsleer, de gedachte 
van de historisch van God geroepen Overheid, is stellig Roomsch van oorsprong, 
zij is niet anders dan een transponeeren van de leer van de apostolische successie 
in het wereldsche, een transponeeren, dat die leer — daargelaten wat haar 
kerkelijke beteekenis zijn mag — niet verdraagt. Iedere andere legitimiteit dan 
deze toont de breuk, zij begint ergens illegitiem. Iedere regeerder en iedere 
regeeringsvorm heeft historisch zijn oorsprong in onwettig gedrag. De 
legitimiteit past stellig niet in een Calvinistische staatsleer. Maar daarmee is over 
de beschouwingen van Stahl en Groen en haar plaats tegenover de Roomsch-
Katholieke voorstellingen nog weinig  gezegd. 

Gaan we hierop nog even in ,  dan zien we, dat verscheidene gedachtengangen 
hier door elkaar gestrengeld liggen. De Roomsch-Katholieke staatsleer is altijd 
in de buurt van het rationalistisch natuurrecht, van de leer, dat er zekere 
algemeene regelen zijn die men eenvoudig slechts heeft toe te passen om een 
rechtvaardige orde te bereiken, regelen van allen tijd en alle plaats. Ik zeg: in de 
buurt, omdat gelijkstelling onjuist zou zijn en preciese aanwijzing der 
verhouding hier niet op haar plaats is. Voor deze voorstelling heeft de 
geschiedenis geen wezenlijke waarde, zij brengt niets uit zich zelve, geeft slechts 
materiaal, dat geordend en geoordeeld wordt. De geschiedbeschouwing, waarvan 
Stahl en Groen zich aanhangers verklaren doet anders. De eigen waarde van de 
geschiedenis is de vondst der historische school, haar bijdrage tot de 
wetenschapsleer, die de geschiedbeschouwing tot heden niet meer heeft laten 
glippen en die door de school telkens weer voorop wordt gesteld. Groen's 
standpunt hiertegenover is eigenaardig. Van aanleg is hij historicus, tot de 
geschiedenis gaat zijn liefde uit, hij b l i j f t  voor haar werken naast z i j n  arbeid 
in het staatkundige, hij voelt en noemt zich ezn leerling van Savigny en de zijnen 
— maar toch  houdt zijn leer waarschijnlijk krachtens den sterk  intellectu- 
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eelen inslag van zijn geestesleven ')' met het rationalistische en zoo met het 
Roomsche denken zekeren samenhang. Dit toont zich vooral hierin, dat de 
geschiedenis voor Groen vóór alles verwezen-lijking van begrippen is, het 
gebeuren „vrucht" van de ideeën. 

Zóo kunnen wij de geschiedenis niet zien. Het gebeuren zelf, niet het 
gebeuren als vrucht van ideeën — daarvoor worden wij geplaatst. In dat 
gebeuren ziet de Christen — in zooverre stemmen wij met Groen overeen — 
God's leiding. Het is zijn wil, die ons tegemoet treedt, zijn — we herhalen Stahl's 
woord — voor ons ondoorgrondelijke wil. Dat gebeuren omvat de ideeën en hare 
vruchten, menschelijke voorstellingen en wilsbepalingen, ook hun aan de natuur 
gebonden leven, ook hun hartstochten, ook de maatschappelijke machten, die dit 
alles in het leven riepen. Ook wij moeten aan dat gebeuren beteekenis toekennen 
voor ons maatschappelijk en staatkundig leven, het geeft ook ons een richtsnoer 
voor ons handelen, juist omdat het krachtens God's wil zoo gebeurd is, omdat 
God's wil het tegenover ons plaatst. Laten we de tweede zijde der geschiedenis-
beschouwing van Stahl en Groen, die we op blz. 109 aanwezen, voorloopig ter 
zijde, bepalen we ons dus tot de beteekenis van dat gebeuren, geheel in het 
algemeen, voor onze verhouding tot den staat, dan zien we die tweeledig. 

Het is vooreerst dat, wat men veelal den eisch der concrete situatie noemt, den 
eisch van het nu en hier. Wat behoort te geschieden na al wat er gebeurd is en in 
verband met wat nog om ons gebeurt. Elke situatie heeft eigen eischen; die 
moeten we trachten te verstaan. Geschiedenis leert relativeeren. Ons oordeel 
over maatschappelijke onderwerpen, over recht en staat, is nooit anders dan een 
oordeel van het oogenblik. Dat wil niet zeggen, dat wij niet steunen op een 
boven die relativiteiten liggenden grondslag, zelfs niet, dat wij niet van uit dien 
grondslag zekere beginselen van rechtsordening zouden kunnen aanwijzen. Maar 
met die beginselen alleen is niet gezegd, wat recht behoort te zijn. De feiten zijn 
iets anders dan de stof, die krachtens regels geoordeeld wordt, zij bepalen mede 
het oordeel. Nimmer kan voor de historisch gegeven samenleving een ,,stelsel 
worden opgezet, waarin zij zich te voegen heeft, de historie spot met elk stelsel. 
Het is a l t i jd  weer de vraag wat God thans in de bestaande verhoudingen van 
ons verlangt. Ik vind het gevaarlijk om op mijn beurt voor dezen gedachtengang 
bij de Hervormers steun te gaan zoeken. Denkbeelden als wij thans voordragen 
waren hun zeker vreemd. Wij hebben zoo veel aan hen te danken, dat het geen 
wonder is dat wij in zaken van recht en staat soms onbevrecligd thuis komen, als 
we leering bij hen zoeken. Wat niet wegneemt, dat het laatste stuk van Calvijn's 
Ins t i tu t ie  in gedrongen samenvatting gedachten voor ons zet van zulke be-
teekenis, dat zij nog lang niet zi jn  verwerkt. Daar vinden we ook 

')    Vgl.  daarvoor de  d is s e r t a t ie   van   I.   I.   I okkerna  over  Groen   (1911). 
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iets van wat ik nu bedoel, als Calvijn de vraag van den goeden staatsvorm, de 
monarchie of de republiek, er één noemt, die niet met een algemeene uitspraak, 
slechts door een oordeel naar omstandigheden  kan  worden  beantwoord. 

Wij moeten midden in het heden staan. Repristinatie is alt ijd uit den booze, 
is het eigenmachtig terug willen zetten van den tijd. Wij staan elders, dan de 
menschen in de 19e eeuw in Nederland stonden. Groens tijd was de tijd van een 
heel langzaam weer opkomende welvaart, van een beginnende industrie, van een 
den intellectueelen nog zoo goed als geheel onbewuste verprole-tariseering der 
massa, van een opkomende natuurwetenschap, een nieuwe maar nog jonge 
techniek, een zich breed makend liberalisme. Wij leven na de arbeidersbeweging 
en de sociaal-democratie van het eind der 19e eeuw en het begin der 20e, vooral 
na den wereldoorlog, midden in den str i jd  tusschen fascisme en communisme, 
in een economische crisis als de geschiedenis der laatste eeuwen niet aanwijst. 
De techniek is tot een volmaking gekomen, die zelfs de 19e eeuw fabelachtig zou 
hebben geschenen. Het is een andere philosophic een andere levenshouding, die 
de wereld aanneemt, waartegenover wij ons gesteld zien. Voor den verlichten 
hoogmoed tegenover den godsdienst is de vijandschap, de haat gekomen. Het 
liberalisme is ju is t  door zijn innerlijke kracht nog steeds een gevaar in ons zelf 
en nog al t i jd ook een geduchte tegenstander — het is niet meer de vijand. In 
bolsjewisme en fascisme zitten andere en onredelijker demonen. Wij mogen nog 
zoo veel verwerpen in dit nieuwe als wij willen — en het zal wel hèèl veel 
moeten zijn .— wij zijn er toch midden in geplaatst, kunnen niet doen, alsof het 
niet bestond, ons leven heeft er deel aan. En dit alles weten wij, dat God op 
onzen weg heeft gebracht. Het is Christelijke overtu i g in g ,  dat Hij het gebeuren 
zoo heeft geleid. God in de geschiedenis is vooreerst God in  het  hed en . 1 )  

Het oordeelen naar den eisch van het oogenblik behoedt ons voor verstarring, 
voor het conservatisme van het behoud om het behoud; wat gisteren goed was 
kan heden verwerpelijk zijn. Voor ons handelen als voor ons denken geldt dat er 
niet is één rechte lijn, dat het consequent zijn alleen n i e t  beslist. Opportunisme 
is dit niet, niet een meegaan met den waan van den dag of een laveeren, nu 
rechts dan links — daarvoor moet het fundament waaruit wij oordeelen ons 
behoeden. Wel een grondig kennen van de feiten, een openstaan voor wat zij 
iederen dag weer brengen, een bereidwilligheid ook lief geworden instellingen 
en gedachten te offeren, als het noodzaak is, of Christelijk uitgedrukt: als God 
het eischt. 

Als God het eischt. Licht mogen we dit niet aannemen. Hierbij komen  wij  
aan  de  andere  zijde  der  geschiedenis,  de   tweede  be- 

'J    V'/l.   Barih.   Die   theologische   Voraussctzung   ki rch lichcr    Gestallung   (1935) 
blz. 10,11. 
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teekenis die zij heeft. Het is die van de continuïteit, de orde zonder welke  het 

samenleven chaos wordt. 

Het leven der menschen is alleen mogelijk binnen zekere orde. Er moeten 
regelen zijn, — en in iederen vorm van samenleving zijn er regelen aan te 
wijzen, — waarnaar zij zich tegenover elkander gedragen, die hunne onderlinge 
verhouding en hun verhouding tegenover de natuur buiten hen vast leggen. Er 
moet een zekere regelmaat zijn, een bepaalde voorspelbaarheid van gedrag. In 
die regelen drukt de mensch uit wat hij meent, dat behoort te gebeuren, het zijn 
normen, die hem richten in dubbelen zin: zij wijzen aan, hoe hij te handelen 
heeft, zij veroordeelen, indien hij zich niet onderwerpt. Met andere woorden: 
iedere samenleving vraagt om recht en is niet zonder recht. Recht onderstelt 
gezag — de regel is slechts rechtsregel, indien hij gehandhaafd wordt, geen 
verwerkel i jking  van recht zonder gezag, dat beslist wat recht is, dat die 
beslissingen doorzet tegen onwilligen. Recht onderstelt ook regelen over zich 
zelf. over de wijze waarop het wordt toegepast en gewijzigd. Het is voortdurend 
in verandering, nu eens heel langzaam voortschrijdend dan in sterke beweging, 
doch in die verandering blijft het altijd gebonden aan wat het was. Voor het 
recht is het historisch gewordene, de traditie een waarde, die het niet kan nissen 
èn het kan zich naar zijn aard alleen langs den rechtsweg  zelf verder 
ontwikkelen. 

Het recht is dus aan de historie gebonden. Iedere bestaande toestand in staat 
en maatschappij heeft op een gedachten of ge-wenschten vóór, dat hij recht is. 
Verbreking van dien rechtsband, al zou het zijn om een naar innige overtuiging 
betere verhouding te grondvesten, is onrecht, is reeds daarom te veroordeelen. 
Hier hebben wij het punt waar het recht ónze vraag raakt. 

Een der woorden, die Groen voor zijn richting gebruikt, is anti-revolutionnair. 
Het woord heeft meerdere beteekenissen: het is de verwerping van den geest, die 
meent, dat de grondslag van recht en staat in den wil der menschen ligt, dat de 
mensch krachtens zijn rede er den goeden vorm voor kan vinden. Het is meer in 
het bijzonder de afwijzing van de Fransche revolutie van 1789. waarin Groen dt 
belichaming van deze door hem verworpen instelling van den mensch tegenover 
het hem gegevene zag. Het is ook de u i t s lu i t in g  van ieder tegen het bestaand 
historisch gegroeid gezag grijpen naar de macht, van opstand en geweld als 
middelen ter verbetering van maatschappelijke toestanden. De verschillende be-
teekenissen hangen samen. Als 's menschen wil autonoom is, hij zelf naar 
redelijk i n z i ch t  de goede ordening der samenleving kan vinden, is de vraag 
van opstand en geweld er slechts een van de doelmatigheid van een bepaald 
middel. Een ieder zal wel de bezwaren daarvan, het gevaarlijke en harde 
toegeven, dit zoo mogelijk vermijden, maar in beginsel is het dan geen kwaad. 
Voor de anti- 

8 
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révolutionnaire opvatting is dit anders: de revolutie in dezen zin is altijd uit den 
booze, omdat zij het recht en het op het recht steunend  gezag  aantast. 

Ik meen, dat in dezen zin ieder Christen anti-revolutionnair moet zijn, wat 
natuurlijk niet wil zeggen, dat hij zich tot de partij moet rekenen, die men met dit 
woord aanduidt of dat hij zelfs maar het beginselprogram dier partij zou moeten 
onderschrijven. Ik neem het woord nu alleen in den zin, dien ik aangaf. En dan is 
het naar mijn meening één van Groen's verdiensten, dat hij deze gedachte met de 
vastheid van zi jn diepe overtuiging heeft gehandhaafd. Wij mogen het wel weer 
bedenken in dezen tijd, nu het gebruik van geweld om aan de macht te komen 
haast als van zelf sprekend wordt beschouwd, nu fascisme en bolsjewisme, ook 
hierin één van geest, om beurten hun afgrijselijk spel er mee spelen. Wie daarvan 
meer wil weten leze eens de Réflexions sur la violence van Sorel, die wel als 
type van den revolutionnair, tegen wien het ,,anti" van onze opvatting zich richt, 
kan worden beschouwd, die aan Lenin door geestverwantschap verbonden ook 
de leermeester van Mussolini in dezen is geweest.1) 

De anti-revolutionnair meent, dat tegen ieder revolutionnair verzet het woord 
van Romeinen XIII staat, dat de erkenning van Gods leiding in het historisch 
gebeuren élke revolutie veroordeelt. Maar is dat niet het aanvaarden van het fait 
accompli, de schromelijkste verwarring van feit en norm. waartegen Leendertz 
in zoo klare beschouwingen reeds in verzet is gekomen, die zoo velen reeds 
heeft geërgerd? Wordt het dan niet waar, dat een poging tot revolutie misdaad is. 
een geslaagde revolutie daarentegen tot verheerlijking leidt? Moet bovendien 
niet worden erkend, dat uit zoo menige revolutie ook goede dingen zijn 
voortgekomen? Moeten wij 
— om van de gebeurtenissen die nog te dicht bij ons liggen te 
zwijgen — dat zelfs niet van de Fransche revolutie toegeven? En 
als wij daartoe niet bereid zijn, doen we het dan toch niet voor 
Engeland's ,,glorious revolution'' en voor onzen eigen opstand 
tegen Spanje? Gij ziet het, de tegenwerpingen stapelen zich op. 

En toch — wij moeten de uitspraak, dat iedere revolutie kwaad is, handhaven. 
Wie meent, dat hier verwarring plaats heeft van feit en norm, gaat van de stelling 
uit, dat deze beide scherp zijn te scheiden. Wij ontkennen dat: de norm, 
waarnaar wij oordeelen, moet op de feiten zooals zij gegeven zijn gericht zijn. 
Bij de keus van de norm die wij aanleggen zi jn  wij van de feiten afhankelijk 
— gel i jk wij omgekeerd de feiten die wij oordeelen van uit onze 
normstelling samenvoegen. In de ..gegeven" feiten kiest de be 
oordeelaar wat hij wél, wat niet ter zake vindt  —  bij  het zoeken 

')    Vgl.  Anema, Grondslag en  karakter  van de  ItalJaanscb-fascistische s:aatsleer 
(1934) blz. 28. 
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van de norm die hij wil toepassen gaat hij van de hem gegeven feiten uit. Doch 
deze beschouwing — hoezeer naar onze opvatting voor de ontleding van ieder 
zedelijk en rechtsoordeel essentieel — is wellicht te dialectisch voor den lezer. 
Er is nog iets anders, als het speciaal om de rechtsvraag gaat, dat zich tegen het 
beroep op de noodzakelijkheid norm en feit te scheiden kan worden aangevoerd. 
Wie dat doet, meent het gezag, dat recht handhaaft, buiten het recht te moeten 
stellen, de vraag te kunnen scheiden of iets recht is van de vraag wie dat 
uitmaakt en wie het ten slotte doorzet. Zulk een scheiding is een abstractie, voor 
een betoog soms noodzakelijk, maar die het werkelijke recht een zijner 
essentieele elementen ontneemt. Wie een veroordeelde uit de gevangenis 
bevrijdt, tast niet alleen het gezag van den rechter aan, maar ook het recht. 
Werpt hij tegen, dat de rechter ten onrechte, niet krachtens het recht, 
veroordeelde, dan luidt het antwoord dat het recht is, dat de rechter, niet hij dit 
uitmaakt. Wie de ongrondwettigheid eener wettelijke regeling beweert stuit naar 
Nederlandsch staatsrecht af op den regel, dat de wetgever zelf dit beoordeelt, 
tast, als hij op grond dier ongrondwettigheid gehoorzaamheid weigert, weder 
niet alleen het gezag van de wetgevende organen maar ook het recht zelf aan. 
Wie recht wil, moét gezag aanvaarden. Dit gezag kan hij logisch niet geheel 
verantwoorden, het is hem ten slotte niet anders dan in de historie gegeven. 

Inderdaad, het fait accompli moét worden aanvaard. Ook de revolutionnair 
gevestigde orde wordt rechtsorde. Wat vasten vorm gekregen heeft, heeft reeds 
daarom voor op de vormloosheid. Voor den Christen is dit, hoezeer hij tegen den 
usurpator innerlijk in verzet moge komen, niet alleen mogelijk, maar 
noodzakelijk, omdat ook deze orde, op onrecht gebouwd, ook deze wellicht 
hoogst onrechtvaardige overheid ons door God is opgelegd. Een aanvaarding, 
waarbij de vraag op de lippen komt, of zij niet als geesel is bedoeld. Wie met 
geweld in Rusland het bolsjewisme of in Duitsch-land Hitler zou pogen te 
verjagen, pleegt revolutie. Het is nu eenmaal iedere rationalistische rechtsleer 
ten spijt wél waar, dat uit onrecht recht kan worden. Recht heeft al t i jd  zijn 
beide zijden: het redelijke en het daardoor gelegd verband met de beginselen 
waarnaar wij goed en kwaad scheiden en het onredelijke, positieve dat het 
historisch gebeuren ons voorzet. De tegenstelling tusschen het oordeel over de 
geslaagde en de mislukte revolutie, die men ons voorhoudt is absurd, zoolang 
wij een zedelijk oordeel trachten te geven over degenen die haar uitlokten, zij 
verhindert niet ons te buigen voor de feiten, die uit de geslaagde revolutie voort-
vloeiden. 

Eindelijk het beroep op de rechtvaardiging van de revolutie door het beroep 
op het gedrag der machthebbers — maakt dit niet mogelijk tusschen geoorloofde 
en ongeoorloofde revolutie te scheiden? Komen wij zoo niet toch tot een 
scheiding en Ieeren de his- 
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torische voorbeelden, die men ons tegenwerpt, niet oôk, dat revolutie geoorloofd 
kàn zijn? 

Ik geef het toe. Zeg niet dat ik daarmee al wat hier boven staat terugneem. Dit 
zou slechts waar zijn, indien de concrete beslissing mèt den regel gegeven zou 
zijn, indien de regel ,,alle revolutie is kwaad" absolute maatstaf zou zijn. Doch 
absoluut is geen rechtsregel. Het kan zijn, dat wij voor de keus tusschen twee 
kwaden worden gesteld, en ik meen dit niet in den zin van twee rampen of twee 
uiteraard minder gewenschte dingen, maar heel letterlijk twee kwaden, dat wij 
verplicht zijn het kwaad te doen om erger te voorkomen. Het is er precies mee 
als met den oorlog. Iedere oorlog, of sterker nog ook iedere afweer van revolutie 
door geweld komt in botsing met het ,,Gij zult niet dooden"; om van de Bergrede 
te zwijgen. Wie dit niet gevoelt, staat aan dat dooden mede schuldig. En toch kan 
oorlog verplicht worden, kan gewelddadige onderdrukking van opstand met 
machinegeweren geboden zijn. Zoo kàn ook revolutie geboden zijn. Zij liggen 
— zoo gezien in één lijn. Doch alleen en uitsluitend, indien hij die er toe oproept 
of er aan deelneemt weet, dat het gebod om God meer te gehoorzamen dan de 
menschen hem geen uitweg laat. Het gaat dus niet om een afwegen van voor en 
tegen, waarin 's menschen redelijk of intuitief oordeelen de beslissing zou 
brengen. Die afweging is noodzakelijk, maar niet anders dan voorbereiding. Wij 
mogen alleen indien wij geroepen zijn; als wij het niet revolutie-maken als 
zonde, als grovere zonde zien. Zóo kan de toestand worden. Het kàn zijn, dat een 
lijdelijk toezien ons niet meer mogelijk is. Bedenk, dat ook lijdelijk verzet als 
het massaal wordt revolutie kan worden. En dat lijdelijk verzet geboden kan zijn, 
dat het plicht kan zijn, gehoorzaamheid te weigeren, als de Overheid een doen 
van ons verlangt, zal wel niemand tegenspreken. Denk aan de weigering van de 
eerste Christenen om den Keizer goddelijke eer te bewijzen. Voor eenige jaren 
hadden wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat het voorbeeld actualiteit zou 
krijgen, nu bekomt het deze in landen van dictatuur. En nu is er, zeker, verschil 
tusschen het l ijdeli jk verzet, de weigering iets te doen wat bevolen wordt en de 
actieve houding, die zich tegen de Overheid stelt, tot geweld grijpt desnoods. 
Ook hier mag niet met de consequentie, als het éen, dan ook het ander worden 
gewerkt. Maar wel kan worden gezegd, dat ook dit uiterste geboden kan zijn, dat 
een levenshouding, die niet zelf uitrekent, maar zich aan Gods leiding 
onderwerpt ook, evenals het grijpen naar het zwaard, het verzet tegen de macht 
kan gebieden. Maar nooit kan dit zijn rechtvaardiging vinden in het onrecht van 
het gezag alleen. Wie er toe overgaat, moet weten, dat iedere andere uitweg is 
afgesneden, dat de uiterste nood dwingt, nog eens: hij moet zich geroepen 
gevoelen. Laat men niet lichtzinnig met zulk een woord omspringen: de 
Rtteratuur der  16e eeuw, die waarlijk wel  met  het probleem ook 
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in de practijk had te worstelen, toont ons met hoe 'n behoedzaamheid en 
bezorgdheid werd gezocht naar nadere bepaling van deze mogelijkheid en haar 
grenzen. Bekend is Calvijn's beperking der bevoegdheid van verzet tot den 
lageren magistraat, zijn toepassing daarvan op de Fransche standen tegenover 
den Koning. Voor andere tijden zal de omschrijving een andere moeten zijn, zij 
blijft van relatieve waarde. Beslissend is de keus, de daad zelf. Zóó zwaar is de 
verantwoordelijkheid van hem, die naar de macht grijpt tegen het bestaande 
gezag, dat wie er over schrijft iets daarvan op zich voelt neerkomen. Daarom 
nog eens: overtuiging van eigen goed recht kan de basis voor een verzet niet 
vormen, het kan slechts het inzicht zijn dat zijn schoonste verwoording vond in 
het Wilhelmus: „Dan dat ik God den Heere — der Hoogsten Majesteit — Heb 
moeten obedieeren — in der Gerechtigheid". 

Zoo zien we de beide zijden van de beteekenis der geschiedenis elkaar 
bepalen. Het heden is het historisch bepaalde, aan de historisch gegeven 
ordening van recht en staat gebonden heden — omgekeerd de gebondenheid aan 
het verleden vindt in het heden haar grens. Het een relativeert het ander. Wie dit 
relativisme noemt, vergeet, dat de betrekkelijkheid der wereldsche dingen ónder 
het eenige niet-relatieve: God en Zijn openbaring staat. Met Groen hebben wij 
de bestaande ordening te eeren, tegen Groen1) te erkennen dat het anti-
revolutionnaire niet absoluut mag zijn. Wordt het dat, dan wordt een regel, die, 
zeker, ons gesteld is, maar waarvan wij ook moeten zeggen: wij menschen 
zelven hebben hem gevonden en geformuleerd, tot een absoluten, dan krijgt hij 
een heiligheid, die hem niet toekomt. Dat houd ik voor bijgeloof. Omdat ik niet 
geloof, dat God zich in regels of beginselen heeft geopenbaard, omdat ik dus 
meen, dat zoodra we tot zulk een absoluut onderwerpen aan een regel komen, 
wij iets plaatsen tusschen God en ons, ons niet meer direct aan Hem 
onderwerpen. 

Wij kunnen dit alles ook zoo zeggen: ,,Daar is geschied" is voor ons de 
onderwerping aan God's leiding. Die leiding dwingt ons het bestaande te 
aanvaarden als krachtens zijn wil bestaande. Zij dwingt ons ook in het recht van 
het oogenblik het recht te zien. Zoo zien wij met Stahl in de revolutiezucht het 
opstandige in den mensch tegen God, het eigenmachtige. En wij weten dat Hij 
ons recht en orde gegeven heeft om een samenleven van menschen mogelijk te 
maken. Wij zien deze leiding, omdat we het gebeuren kennen en zijn 
oorsprongen en samenhangen mogen naspeuren. Doch tegelijk weten wij ook, 
dat dit zien wel zeer ge- 

') Althans legen zijn gedachtengang in bet algemeen. Het is hier niet de plaats te 
onderzoeken, of ook hem niet de aanvaarding van den opstand tegen Spanje tol afwijking 
daarvan gedwongen heeft. 
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brekkig blijft, — om Groen's woord te gebruiken — dat God „een sluier over de 
gebeurtenissen van het wereldbestuur heeft gelegd", „wij op zijn raadsbesluiten 
niet mogen vooruitloopen", wij altijd weer te vragen hebben, wat Hij nu van ons 
verlangt. Zoo wordt iedere behoudzucht zelfgenoegzaamheid. Wij moeten steeds 
opnieuw beginnen. 

II. 

Op blz. 109 onderscheidden we de erkenning van God's leiding in het 
historisch gebeuren in het algemeen en onze aanwijzing van bepaalde 
gebeurtenissen als bijzondere leiding Gods, waarin wij zijn bedoeling met een 
bepaald volk, zijn daarin zich uitende eischen aan dat volk kunnen onderkennen. 
Bij Groen treedt dit laatste op den voorgrond. Daar moeten wij thans onze 
aandacht aan wijden. 

Om Groen — en dus onze eigen positie — te kunnen begrijpen moeten wij 
letten op de bestrijding die hij ondervond, op zijn tegenstanders. Men begrijpt 
een historische figuur nooit zonder haar tegenstellingen. Nu is het merkwaardig, 
dat de meest principieele bestrijding van Groen niet is van de hand van een 
wijsgeer of staatsrechtleeraar, maar van een historicus, Robert Fruin.1) Het 
bewijst, dat het meer een geschiedenisphilosophie dan een staatkundig stelsel 
was, dat hij voordroeg. 

Fruin's bestrijding — ook dat treft ons — richt zich geenszins tegen „het is 
geschied". Ook hij zocht in de geschiedenis een richtsnoer voor het handelen van 
eigen tijd, ook hij trekt lijnen in de geschiedenis, waarin hij een ontwikkeling 
van de mensch-heid naar zijn idealen ziet. Hoe hij dat precies verantwoordt, 
blijkt niet. Zeker is dat hij van een religieus begrijpen niet weten wil — en heel 
vast is hij overtuigd, dat het „er staat geschreven" in geschiedenis en staatkunde 
geen invloed mag hebben. Het is de Christelijke geschiedenisbeschouwing die 
hij verwerpt, hij stelt er de „wetenschappelijke" tegenover. Die 
wetenschappelijke is de objectieve, die ons zeggen zal, hoe het in waarheid in 
het verleden geweest is. Fruin weet wel, dat die objectiviteit nooit geheel wordt 
bereikt, maar zij kan dicht worden benaderd. Er blijft altijd eenig te kort schieten 
van den historicus, maar hij kan toch pogen dicht bij de in zich zelf vaststaande 
waarheid te komen. Fruin is zich bewust, dat „de wijze waarop ieder geslacht de 
geschiedenis van het voorgeslacht behandelt zijn eigen streven, zijn eigen 
gelooven kenmerkt"2),  niet,  dat  dit  insluit,  dat  er  niet  is  één  objectieve, 

1) De  anti-revolutionnaire  staatsleer   van   Groen   van   Prinsterer   ontvouwd   en 
beoordeeld   (1853)   in de Verspreide Geschriften   (1905)  deel  X. 

2) De onpartijdigheid van den geschiedschrijver  (1860).  Verspreide  Geschriften 
IX, 282. 
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vaststaande door den historicus alleen te constateeren wetenschappelijke 
waarheid; dat het ideaal niet is, te weten, hoe het nu precies is gebeurd. Fruin 
ziet oôk niet, dat de beperking, die in den aan-gehaalden zin ligt, precies 
evenzeer voor hem en zijn geestverwanten als voor Groen en de zijnen geldt. 
Tegelijk schrijft hij: ,,Wee den geschiedschrijver, die eigen kerkgeloof voor het 
zuiver geloof houdt"1) — alsof een Christen iets anders zou kunnen, alsof het 
agnosticisme, dat uit deze woorden spreekt, niet ook zich zelf voor waarheid 
houdt, niet den kijk bepaalt op het verleden. Voor Fruin is geloof een 
gemoedszaak, die zooveel mogelijk moet worden gescheiden van de 
intellectueele werkzaamheid van den man van wetenschap. Hij ziet niet, dat 
reeds in die scheiding een niet meer alleen wetenschappelijk te verantwoorden 
overtuiging steekt. Als geschiedenis niet is zonder den menschelijken geest, die 
geschiedenis vorscht en boekstaaft, dan is de gebondenheid van het object aan 
den werker waar voor iederen historicus. Het is een illusie, dat alleen de liberale 
geschiedschrijver zich daaraan zou kunnen onttrekken, dat alleen zijn arbeid 
,.objectief" „wetenschappelijk" zou zijn. Het is de altijd terugkeerende fout van 
iedere neutraliteit, die niet begrijpt dat ook neutraliteit een keuze, een standpunt 
is — ten slotte van ieder relativisme, dat eigen relativiteit niet ziet. 

Nieuwere geschiedenisphilosophie is sterker dan Fruin doordrongen van de 
waarheid, dat geschiedenis iets anders is dan het onderzoek, hoe het precies is 
geweest, a) dat het zooveel mogelijk vaststellen van de feiten, die in de 
beschouwing worden verwerkt, slechts voorbereidende arbeid is en dat zelfs dit 
niet zonder vooroordeel, immers met een bepaalde psychologische instelling 
omtrent de waarachtigheid van getuigenissen en de betrouwbaarheid van ge-
gevens, geschiedt. In de geschiedenis is het eigenlijke werk het zoeken van den 
zin van het gebeuren. Dien zin zoeken wij in de geschiedenis, maar uit bepaalde 
vooronderstellingen, wij kunnen niet anders. Iedere geschiedbeschouwing grijpt 
terug op iets, dat buiten haar zelf ligt. Als iedere wetenschap heeft de 
geschiedenis haar ,,eschaton" zooals Van der Leeuw :') het noemt. Die zin is 
inderdaad anders voor den Christen dan voor den agnosticus. Fruin was het 
woord lief van Spinoza: „niet bewonderen, niet beschimpen, maar begrijpen". 
Hij brengt het naar voren èn in zijn inaugurale oratie èn in zijn afscheidswoord, 
jaren later. Wij verzetten ons niet, als wij maar vrijheid houden dat „begrijpen" 
anders te verstaan dan Spinoza deed. Het woord wijst naar het probleem, lost het 
niet op. En dàt zag Fruin niet, zien nog velen niet, die meenen   dat   het   met   
vaststelling   van   feiten   en   aanwijzing   van 

i)    ta. p. IX, blz. 292. 
-)    Vgl. Huizinga Over een defini t ie  van het begrip geschiedenis  (1929)  blz. 6. 
3)    Inleiding tot de theologie  (1935)   passim, speciaal  blz. 68  vlg. 
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causaal verband synoniem is. Een geschiedschrijver wil toeschouwer zijn, maar 
een toeschouwer die niet meeleeft, niet den zin van het vertoonde  spel  poogt  te 
verstaan,  begrijpt  er  niet  veel  van. 

Het is voor ons niet zoo heel moeilijk de zwakke plek in Fruin's aanval op 
Groen aan te wijzen, de beteekenis van Groens opvatting tegenover de liberale, 
nog veelal heerschende beschouwingen te verdedigen, maar daarmede is over het 
punt, waarom het gaat, nog maar heel weinig gezegd. Het was voor Groen nood-
zakelijk ruimte te maken in het veld der wetenschap, maar dat geeft geen 
waarborg, dat in die ruimte zijn standpunt zich laat handhaven. Immers het sluit 
wel heel veel in. In de eerste plaats de overtuiging, dat de geschiedenis uit de 
Openbaring moet worden gezien, dat Jezus Christus de zin is der geschiedenis. 
Dat beamen ook wij. Hier raken wij de kern van ons Christelijk geloof, hier 
kunnen we niet anders dan getuigen. Het is onaantastbaar, uit den aard der zaak 
niet voor discussie vatbaar. Groens standpunt sluit echter ook in, dat bepaalde 
gebeurtenissen door óns als Gods ingrijpen in de geschiedenis zijn aan te wijzen, 
dat wij in die geschiedenis scheiden wat overeenkomstig zijn wil, wat er tegen 
geschiedt. En dat wij daaruit een richtsnoer kunnen afleiden voor ons handelen in 
het staatkundig leven van het heden, waarvan wij ons in den strijd met anderen 
bedienen ter bereiking van  bepaalde  doeleinden. 

Kunnen en mogen we dit alles volhouden en hoe hebben wij het te verstaan? 
Om hierop een antwoord te geven leggen wij nogmaals Fruin's beschouwing 
naast die van Groen. Ook Fruin looft de Reformatie. Hij zegt: ,,Het 
protestantisme is in den nieuweren tijd geweest, wat in de eerste eeuwen het 
Christendom was — het zout der aarde". Maar wat was voor hem de 
Hervorming? De draagster van het beginsel der vrijheid. ,,De vrijheid, die 
uitwendigen dwang verwerpt om door eigen geweten in het handelen bepaald te 
wezen". ,,Geen paus, geen onfeilbare kerk, geen traditie meer, maar eigen 
onderzoek en eigen overtuiging". In die vrijheid heeft het Staatsrecht gedeeld. 
,,De Revolutie in Frankrijk heeft geen andere vrijheid bedoeld dan de Her-
vorming voor andere natiën had bewerkt".') Het is een beschouwing waartegen 
wij zoo krachtig mogelijk ons verzetten. Wetenschappelijk achten wij haar ten 
eenenmale onjuist. Wie zoo de vrijheid voorop stelt heeft de. Hervorming niet 
begrepen, voor Luther en Calvijn lag de kern toch waarlijk wel ergens anders 
(Sola fide — Soli Deo gloria). Er vônd een verschuiving plaats in de verhouding 
gezag en vrijheid; voor de gewetensbeslissing van den enkeling werd opnieuw 
plaats opgeeischt, maar dit alles geschiedde in het bewustzijn van de 
onvoorwaardelijke gebondenheid aan het Woord Gods. Zulk een vrijheid is een 
andere dan die 

i)   t. a. p. blz.  160/1. 
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van Rousseau, een andere ook dan het ,,ni Dieu ni maître", waartoe de Fransche 
revolutie kwam. We kunnen Fruin verwijten, dat hij nalaat zijn vrijheidsbegrip 
te omschrijven, dat hij zelf niet aangeeft, waarin het verschil ligt tusschen de 
vrijheid der Revolutie, die hij verheerlijkt, en de „vrijheid, waarvan het gemeen 
raast, die alles veroorlooft" die hij verwerpt. In één woord wij wijzen die 
beschouwing volledig af. Doch binnen de wetenschappelijke discussie kunnen 
wij dit alleen, voorzoover zij ons als de juiste wordt voorgehouden. Zij is een 
typisch liberale, individualistische: er is moeilijk meer illustratief voorbeeld 
mogelijk voor de stellingen, die we boven over die beschouwing in het 
algemeen poneerden. Wordt echter de liberale historicus bescheidener, zegt hij, 
dat, wat ook de oorspronkelijke bedoeling der Hervormers geweest mag zijn, 
wat hunne waarde voor de belijdende Protestanten nog is, hij hen en de geheele 
beweging die zij in het leven riepen, enkel wil zien in het licht van de 
ontwikkeling der vrijheidsgedachte — heeft hij zoo op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze verschijnselen en denkbeelden met elkaar in verband 
gebracht, markante lijnen getrokken, dan kunnen wij de waarde van zulk werk 
binnen dat zelfde gebied dier discussie niet ontkennen. Ook niet de waarde voor 
ons, ook wij leeren er van, zij is ons niet de waarheid, wel bijdrage tot de 
waarheid. Wij zeggen dat zonder ook maar de minste concessie, onder volledige 
handhaving van eigen uitgangspunt, van ónze opvatting van den zin der 
geschiedenis, dus dadelijk met een andere waardeering dier vrijheid. Het 
betrekkelijk recht dezer geschiedbeschouwing ontkennen wij niet. Ik zeg dit nu 
van de liberale beschouwing der 19e eeuw, omdat die tegenover Groen stond, 
maar precies hetzelfde geldt b.v. van het historisch materialisme. 

Bedenken wij dit, dan kunnen wij ons ook beter voorstellen, hoe nu 
andersdenkenden tegenover Groen's opvattingen moeten staan. Voor Groen is in 
de geschiedenis God's leiding aanwijsbaar, hij ziet in onzen opstand tegen 
Spanje den geloofsstrijd. Het kleine verdeelde volk wordt tegen alle machten der 
wereld, tegen alle waarschijnlijkheid naar menschelijke berekening in, staande 
gehouden, omdat het de drager is en moet zijn van de ware prediking van het 
Evangelie. In de wetenschappelijke discussie kan dit voor den anders-denkende 
nooit meer z i jn  dan weder een relatieve waarheid. Als wij van hem vragen 
hiervoor een open oog te hebben — en wij moeten dat altijd weer doen, juist in 
dezen tijd — dan stellen wij al een hoogen eisch, omdat het den niet-Christen 
veel moeilijker is het geloofsstandpunt te eerbiedigen, dat hem ten eenenmale 
vreemd is, dan den Christen om in het zijne, algemeen menschelijke, te komen. 
Maar wat de kloof grooter maakt is, dat wij met die erkenning niet tevreden zijn 
of mogen zijn, omdat déze waarheid voor ons niet relatief is, omdat zij een 
waarheid in het geloof is. Met andere woorden: zij is van een andere orde. 
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Wij stuiten hier op de altijd weer den mensch gestelde vraag van Pilatus: wat is 

waarheid? 
Het is echter niet alleen een diepgaande moeilijkheid voor de theoretische 

discussie waarvoor we staan, het is vooral een moeilijkheid, als wij deze 
gedachte tot uitgangspunt voor ons handelen maken in het staatkundige, een 
moeilijkheid tegenover anderen, een moeilijkheid voor ons zelf. Is het trekken 
van conclusies uit deze geloofswaarheid op de wijze waarop Groen het deed, ge-
oorloofd? We moeten daar nader bij  stil staan. 

De verklaring, dat wij God's leiding herkennen in bepaald ge-schiedgebeuren, 
dat wij daarin een roeping zien, een aanwijzing voor onze houding, is een 
uitspraak omtrent een waarheid voor ons geloof. 

Wat houdt dit in? In de eerste plaats wel dit, dat zij niet bewijsbaar is op de 
wijze waarop een intellectueel gewonnen waarheid dat is, dat zij met name 

daartoe geen beroep mag doen op de gevolgen van die gebeurtenis. De bloei in 
den aanvang der 17e eeuw bewijst geenszins, dat in de bekeering van ons volk 
tot het Protestantisme in de 16e krachtens de bijzondere leiding Gods met dat 
volk geschiedde, evenmin als de inzinking in de 18e eeuw mag worden 
aangevoerd als bewijs voor de stelling, dat het het volk slecht gaat, dat God's 
wegen verlaat. Noch den Roomsche noch den agnosticus zegt dat iets. Wat 
echter van meer belang is: zulk een verband leggen is ongeoorloofd, omdat wij 
ons daarbij aanmatigen God de wet te stellen, van Hem consequenties te eischen, 
die wij verwachten. Het is mogelijk, dat het Hem behaagt op zulk een zich tot 
Hem keeren nier den voorspoed naar de wereld te doen volgen. Omgekeerd dien 
voorspoed te laten aan hen, die zich van hem afwenden. Augustinus, die toch 
meer dan één in zijn visie van Civitas terrena — Civitas Dei het wereldgebeuren 
als leiding Gods heeft aanschouwd, waarschuwde er al tegen. Wij mogen de 
Christen Keizers niet prijzen, zegt hij, omdat zij lang geregeerd hebben of aan 
een zachten dood stierven, of zonen nalieten die hen opvolgden of omdat zij den 
vijand overwonnen. Dat alles kan ook anderen te beurt val l en . ' )  De ootmoed 
ontbreekt, als wij zoo Gods leiding meenen te mogen narekenen. 

Wanneer wij trachten te bepalen, wat het dan wel beduidt, doen wij goed ons 
eerst te bezinnen op God's leiding in ons persoonlijk leven. Er is geen Christen, 
die daarvan niet weet, al moet hier dadelijk aan worden toegevoegd dat het oôk 
Christelijk is, met den uitersten schroom tegenover zulke ervaringen te staan en  
er niet met derden over te spreken,  tenzij  het ter wille van 

i)   Civitas Dei X, 24. 
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dezen zelf noodzakelijk is. Ik denk hierbij niet aan het mystieke gebeuren, dat 
een enkele ten deel valt, maar aan het inzicht, zoo goed als altijd eerst achteraf 
gewonnen, dat deze of gene gebeurtenis ten slotte voor ons leven beslissend is 
geweest en dat dit God's wil was. Zulk een inzicht wordt alleen verworven uit de 
Openbaring van Jezus Christus. Het is het luisteren naar God's Woord, gelijk het 
in de Heilige Schrift en de prediking der Kerk is geopenbaard, dat ons van zulk 
een overtuiging vervult, een overtuiging die wij niet aan anderen kunnen 
overdragen, waarvan wij alleen kunnen getuigen. Wij leven onder dat Woord en 
zien ons leven in het licht daarvan. Doen wij dat, dan kunnen wij 
oogenblikkelijk aanwijzen, waarop dat bijzonder krachtig tot ons gesproken 
heeft, soms terwijl wij ons er in volle aandacht aan overgaven, soms ook terwijl 
wij niet wilden hooren en ons zelfs poogden af te sluiten. Van uit zulk een 
inzicht handelen wij. Steeds weer moeten wij die leiding zoeken, soms vermogen 
wij haar niet te zien, dan weer kan ons plotseling een licht opgaan, een vondst 
gebeuren, een vondst die wij dan pogen te bewaren, die echter alleen bewaard 
wordt door haar op nieuw te beleven. Wordt zij herinnering, dan houdt zij nóg 
wel waarde, maar een waarde van andere, lagere orde, een hulp, een steunsel, zij 
verbleekt, loopt dan ieder oogenblik gevaar tot iets stars te worden, dat wij  zelf 
hanteerden. Zoodra dat geschiedt is zij verloren. 

Ik moest deze uitweiding over de leiding in het persoonlijke leven hier 
invoegen, omdat ik vreesde anders te worden misverstaan, nu ik over de leiding 
van een volk wil spreken. Men begrijpt echter dat ik niet meer wilde geven dan 
enkele gedachten, waaraan dan onze vraag kan worden aangeknoopt. De leiding 
Gods in het persoonlijke leven, raakt het persoonlijke element van het geloof. 
Geloof is echter tegelijk altijd het meest persoonlijke in 's menschen leven en 
datgene wat hem het sterkst aan zijn mede-mensch, den naaste, bindt. Zoodra 
wij van de leiding God's in het volksleven spreken, moet dat persoonlijke blijven 
— zonder dat is geen geloof — maar schuift de andere zijde, de gebondenheid  
aan  den  naaste,   naar  voren. 

Immers de waarheid voor het geloof, dat Gods leiding in bepaalde 
gebeurtenissen in de geschiedenis van een volk is te ervaren, is alleen waarheid, 
indien het volk, zooals het te zamen als een eenheid voor God staat, dus als 
Kerk, haar als zoodanig onderkent. Wij moeten, als wij haar beteekenis willen 
doorgronden, de Kerk binnen gaan. Alleen zij mag hier spreken. De individueele 
uitspraak zelfs van een man als Groen, is hier niets dan een opwekking, een 
voorlichting. Vindt zij geen weerklank, dan blijft zij leeg. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat de georganiseerde Kerk haar door een meerderheidsbesluit moet 
sanctionneeren, dat zij moet worden vastgelegd, maar wel dat zij in de Kerk 
moet leven. „Die wirkliche Kirche existiert aber im Akt des Horens und Ver- 
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kündigens des Wortes Gottes durch Menschen, zegt Barth. 1) Van uit dat hooren 
en verkondigen moet de waarheid van het geloof worden  begrepen. 

In de Kerk hebben wij sinds de Hervorming scheiding naar nationaliteit: wij 
zijn leden van de Nederland'sche Hervormde Kerk. Moeten wij de scheuring der 
Kerk, de pluriformiteit die er uit is gegroeid naar mijne meening altijd als een 
kwaad zien, in strijd met het: dat zij allen één worden uit het Johannes-evangelie, 
de deeling naar nationaliteit is ons gemakkelijker te begrijpen, omdat de 
verscheidenheid der menschen, die ons in de Schepping is gegeven, er zich in 
doet gevoelen. Zij toont de betrekkelijke waarde van het volk, de natie, voor de 
Kerk: betrekkelijk omdat de eenheid met geloofsgenooten aan de andere zijde 
der grenzen van hooger waarde is dan de scheiding naar die grenzen, immers 
ook daar Kerk is, maar een waarde omdat het oorspronkelijk gegeven van het 
eigene van het volk, er in wordt teruggevonden. 

Omdat nu die scheiding bestaat, kan de Kerk in het geloof de waarheid zien 
van wat God's leiding met dit volk is geweest, gelijk de Kerk vaststelt wat op het 
gebied van levenswandel van den Christen mag worden geëischt. 

Laat ik wat ik bedoel duidelijk maken door een herinnering aan de boven 
aangehaalde uitspraken van Groen over onzen opstand tegen Spanje en het 
protestantsch karakter van ons volk. Onze opstand een geloofsstrijd, ons volk 
eerst tot volk geworden doôr dien opstand, daarom protestant. Wat zijn deze 
uitspraken anders dan waarheden voor het geloof? Als de hervormde Kerk zich 
op haar verleden bezint, zich zelf als volkskerk ziet, kan zij tot deze uitspraken 
komen, in haar geloof de geschiedenis van het volk zóó zien. Maar daaruit volgt, 
dat we met die uitspraak tegenover andersdenkenden niets kunnen doen, dat het 
dwaasheid is, indien we op grond daarvan voor een bijzonderen staatsvorm 
pleiten of bepaalde inrichtingen van den Staat verlangen. Het is niet een 
waarheid, die afgewogen kan worden tegen het cijfermateriaal over de 
ontkerkelijking, dat de socioloog U tegenwerpt, zij kan in een discussie met hem 
niet worden gehanteerd. Wordt zij daarmee niet waardeloos? Integendeel: zij is 
van hooger waarde. Ook al zou de ontkerkelijking nog veel meer toenemen, 
handhaven wij haar. We kunnen nu reeds erkennen, dat die cijfers een nog veel 
te gunstig beeld geven, omdat zoo talrijken alleen nog in naam leden der 
protestantsche kerkgenootschappen zijn — toch zeggen wij: voor ons in het 
geloof is het Nederlandsche volk een protestant volk. Dat wil dan zeggen: wij 
herinneren ons God's daden aan dat volk en wij bidden en arbeiden, dat het weer 
zulk een volk moge worden. Als het een waarheid van zulk een aard is, dan is 
ook uitgesloten, dat wij op eenige wijze ons op deze eigenschap 

M    Dogmatik blz. 298. 
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zouden mogen verhoovaardigen. Het Nederlandsche volk wordt ook bij 
Christenen zeer licht het uitverkoren volk tegenover de andere volken. Wat 
weten wij daarvan? Een merkwaardige parallel met Groen's verklaring vond ik 
kort geleden in een aardig boekje van Etienne Gilson, den kenner bij 
uitnemendheid van d-e Middel-eeuwsche philosophie: ..c'est à l'Eglise que la 
nation française elle même doit sa naissance". 1)  Het is niet aan ons hier te 
oordeelen, maar kan voor het geloof der Fransche Kerk ook dit niet waar zijn? 
Slaan wij ons op de borst en dragen ons protestantsch karakter ten toon voor 
God en de menschen, dan ligt het Farizeïsme voor de deur, dreigt het gevaar, dat 
wij schuldig staan aan een gruwel, soortgelijk aan die van vele Duitschers van 
heden die ons zeggen, „Am Deutschen Wesen soil die Welt genesen." En het is 
nog erger, omdat wij ons geloof er bij sleepen. En als het een.waarheid voor het 
geloof is, waarom het hier gaat, dan zijn wij ons ook bewust, dat God ons die 
gave weder kan afnemen, dat de tijd, dat wij vooraan stonden onder hen, die de 
boodschap verkondigden, voorbij kan zijn. 

Het Nederlandsche volk een protestant volk — het is geen intellectueel te 
controleeren waarheid, het kan alleen een uitspraak der Kerk zijn. Zeker, zij kan 
de uitspraak ook den Staat voorhouden, zij behoeft zich nimmer te schamen over 
wat zij oordeelt, mag dit niet doen. Doch als zij den Staat zoo te gemoet treedt, 
dan kan het alleen zijn om haar leven als Kerk te handhaven. Niet om den  Staat 
eigen  gedrag  daarbuiten voor  te schrijven. 

Een uitspraak der Kerk, dat zij haar leden herinnert dat het Nederlandsche 
volk een Christelijk, gereformeerd volk is, dat het als zoodanig een roeping 
heeft, heeft dus goeden zin. Zij zou daarom ook passen, omdat zij liet zien, dat 
de Kerk, ook de volkskerk, ook hen omvat die vóór ons leefden. Wij moeten 
echter nog op éen ding wijzen: Het is een waarheid uoor het geloof, die wordt 
verkondigd, niet een waarheid van het geloof. Het is reeds krachtens de 
beperking, die in de uitspraak zelf ligt opgesloten, die immers alleen 
Nederlandsche Christenen raakt, niet een deel van dat geloof. Wie haar 
verwerpt, is niet ongeloovig. Wij  raken  hier weder aan het karakter der 
waarheid. 

Voor den Christen ligt de kern van het waarheidsprobleem in Jezus' woord: Ik 
ben de waarheid. Let wel, niet: ik verkondig of ik heb de waarheid, dit is ook 
wel waar, maar eerst in afgeleiden zin, het alles beheerschende is: Ik ben de 
waarheid. De waarheid heeft persoonlijk karakter — haar kennen in geloof is 
zich aan Jezus' gezag onderwerpen. Dat gezag treedt ons tegemoet in de Schrift, 
het staat achter de prediking der Kerk, daar komt het  gebroken,   indirect   tot   
ons.   Hieruit   volgt,   dat  in   dat  gezag 

')    Pour un ordre catholique biz.  15. 
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graden zijn. Een uitspraak van een volkskerk — ook al zou deze in volkomen 
verzekerdheid des geloofs geschieden — is niet een geloofsuitspraak, die 
onvoorwaardelijk bindt. Zij heeft het karakter van waarheid voor ons, maar die 
waarheid is een mindere dan die van de Kerk der eeuwen, van hare belijdenis om 
van de verhouding tot de Schrift nu niet te spreken. 

Een van de diepzinnige woorden van Pascal luidt: L'histoire de l'Eglise doit 
proprement être appelée l'histoire de la vérité. De waarheid heeft geschiedenis, 
die geschiedenis dan is de geschiedenis der Kerk. Als zij geschiedenis heeft, is 
zij niet eeuwige waarheid. De Waarheid in het woord uit het Evangelie van 
Johannes, dat ik aanhaalde, heeft geen geschiedenis, is immers zelf de 
veronderstelling van de geschiedenis. Maar de waarheid van het dogma heeft 
wel historie en de waarheid van de dingen waar wij nu over spreken heeft die 
ook. Daaruit volgt, dat zij slechts waarheid blijven, zoolang zij leven, dat is 
zoolang zij waarlijk door degenen die haar kennen als waarheid voor het geloof 
worden aanschouwd. Het kan zijn, dat dit leven sluimert, zeker is het op het éene 
oogenblik sterker dan het andere, gelijk den individueelen mensch nu eens deze 
dan weer die gebeurtenis de beslissende greep van God in zijn leven kan zijn. 
Weder raken wij aan een der moeilijkste problemen, dat van de waarde van den 
tijd. Weder bepalen wij ons tot deze aanwijzing. Voor ons is het genoeg, dàt er 
geschiedenis der waarheid is, dat er trappen van waarheid, gradaties zijn. Paulus 
laat ons dit gevoelen als hij in den brief aan de Corinthiërs het woord, dat hij van 
den Heer gehoord heeft en dat onvoorwaardelijk bindt, stelt tegenover het eigen 
woord.1) Ook dit laatste heeft gezag, doch anders, minder. Dit geldt, als 
waarheid persoonlijk is, hier evenzeer als voor het zedelijk gebod. Een waarheid 
voor het  geloof is  nooit laatste waarheid. 

Leeft zij voor het oogenblik niet zoô, dat zij als een kracht voor ons staat, die 
ons beweegt, dan is daarmee nog niet gezegd, dat zij waardeloos is. Alleen zij is 
gezakt, zij is niet meer waarheid voor het geloof, wij zien haar niet meer als 
waarheid krachtens ons geloof, maar wij weten dat zij dit voor anderen, met ons 
in dat geloof verbonden, eens was. Zij wordt wat herinnering in het persoonlijke 
leven is, zij kan de beteekenis nog hebben van traditie. Wèl hebben wij ons 
bewust te zijn van het verschil. Een traditie, die met eerbied behandeld wil 
worden, een hulp die wij dankbaar aangrijpen, die wij beginnen te aanvaarden. 
Wat de geschiedenis der waarheid, dat is geschiedenis der Kerk, ons schenkt 
heeft altijd minstens deze beteekenis. Dat is meer dan illustratie —■ het is een 
gezag, al is het dan een lager gezag. Wie er aan voorbijgaat zonder zich daarvan 
rekenschap te geven, heeft groote kans te falen, handelt zachtst gesproken 
lichtvaardig. Een van de mach- 

»)   I Kotinthe VII   :   10 vlg. 
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tige daden van Luther en Calvijn is geweest, dat zij voor de H. Schrift den 
volstrekten voorrang hebben*opgeëischt vóór de traditie, het geloof hebben vrij 
gemaakt van wat alleen maar traditie was. Maar daarmee is op lager trap niet de 
waardeloosheid der traditie uitgesproken. Hun eigen werk zit er vol van. 

Dit werk zelf geeft het beste voorbeeld van wat wij bedoelen. Wij zeiden het 
reeds: zij hebben de onvergankelijke waarde van den Canon tegenover leven, 
kerk en traditie weder ontdekt. De ontdekking zelve is voor ons, is voor geheel 
de protestantsche kerk een gebeuren, waarin zij God's leiding ziet, een waarheid 
voor het geloof. En er is meer in hun leer en hun leven waarvan wij dit erkennen. 
Doch ook, waar wij dit niet doen, waar we aarzelend staan, heeft dat leven en dat 
werk de waarde van traditie. Wij moeten, juist omdat wij voor een waarheid 
voor het geloof staan, beginnen met te eerbiedigen wat door hen, in wie die 
waarheid geopenbaard werd, er aan verbonden werd. Dat is de waarde van 
iedere uitspraak van Luther of van Calvijn. Wat niet verhindert, dat de Kerk deze 
ten slotte kan afwijzen. Altijd dreigt weer oôk voor ons het gevaar de traditie tot 
geloof te maken. 

Vatten wij het geschrevene samen. „Daar is geschied", in den tweeden zin, 
zooals Groen het verstond, blijft bindend, doch die gebondenheid is wel een 
andere dan naar de simplistische voorstelling, waarvan Groen niet vrij was, die 
van een onderwerping aan God's leiding in de feiten, te kennen juist op dezelfde 
wijze als we die feiten zelf vaststellen, met de mogelijkheid daaruit door 
eenvoudige redeneering rechtlijnig de conclusies voor de heden-daagsche 
practijk te trekken. Zóo eenvoudig is de zaak niet. 

Er is in de geschiedenis van een volk een waarheid voor het geloof, door de 
Kerk uit te spreken, een waarheid, die alleen waarheid is, zoolang zij als geloof 
beleden en beleefd wordt. Wij hebben trachten aan te geven wat dat insluit. 
Zeker is, dat in uitwerking hiervan een taak ligt voor de Kerk. Doch vóór wij 
hierover spreken hebben wij het: ,,Daar staat geschreven" in onze beschouwing 
te betrekken. Het stond, het zal hoop ik duidelijk geweest zijn, daar voortdurend 
achter; het kwam reeds eenige malen naar voren. Wil het ,,daar is geschied" 
beter worden begrepen, dan moet de gebondenheid aan de Schrift nader worden 
bezien. Want het èene deel der spreuk is niet zonder het andere; ook Groen was 
zich dat bewust. 

III. 

Het „er is geschied" niet zonder het ,,er staat geschreven", zeiden wij. Immers 
als wij het uitspreken, wordt de geheele geschiedenis gezien van uit Gods 
openbaring in Jezus Christus. Zijn leven en sterven geeft voor den Christen zin 
aan de geschiedenis, het is haar middelpunt. Dit kennen wij door de beschrijving 
in de 
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Evangeliën. Het is een historisch gebeuren, dat een bepaald in de 
wereldgeschiedenis aan te wijzen oogenblik inneemt: , onder Pontius Pilatus" '), 
een bepaald oogenblik en een bepaalde plaats: Galilea — Jeruzalem. Het onttrekt 
zich aan ieder historisch onderzoek, geli jk aan iedere psychologische ontleding, 
de historische ontkenning is er volkomen machteloos tegenover — men lette 
eens op de volslagen armoede van haar argumentaties; de historische analyse 
raakt het nooit — iedere levensgeschiedenis van Jezus is van te voren tot 
mislukking gedoemd, nog nooit heeft een schrijver in het beeld, dat hij ontwierp 
iemand anders dan zich zelf geteekend. Toch staat voor ons, met een grootere 
zekerheid dan zulk onderzoek kan geven, vast, dat wij hier van geschiedenis 
spreken moeten. Jezus Christus was mensch. Hij heeft geleden, is gekruisigd, is 
opgestaan. Het is alles geschied, maar het staat ook geschreven. Wij hebben 
daarvan de getuigenis in den Bijbel. Die getuigenis is waarachtig, betrouwbaar. 
Wij gelooven haar. In de Schrift komt Gods Woord tot ons. Daaraan doet niets 
af, dat zelfs omtrent dit centrale punt in de Schrift de getuigenissen in 
bijzonderheden niet met elkaar overeenstemmen. ,,Da lieget auch nichts an" 
zeide Luther al. ~) Wij wenschen immers niet als historici te weten, hoe het 
precies gebeurd is. Uit de verscheidenheid der verhalen blijkt al, dat dit voor het 
geloof onverschillig is, in ieder der verhalen kan Gods Woord tot ons spreken, 
wij kunnen ze daarom rustig naast elkaar stellen. En dit geloof in de 
betrouwbaarheid van het getuigenis in den Bijbel omvat niet alleen de 
Evangeliën maar evenzeer en op gelijken rang het boek der Handelingen — 
zonder Pinksteren was de Openbaring er niet voor ons — de getuigenissen en 
leeringen der direct door Jezus geroepenen, de apostelen en ook, omdat zijn 
leven als mensch een leven als Jood was, omdat daarin de uitverkiezing van het 
volk van Israël ons is gezegd, evenzeer de profetie eii de geschiedenis van dit 
volk, zijn wet en zijn lofzangen en wijsheid. Ook dit alles wijst op Hem, moet 
van uit God's Openbaring in Jezus Christus worden verstaan, leert haar 
omgekeerd. In zooverre is er tusschen Nieuw en Oud Testament, tusschen de 
Bijbelboeken onderling geen verschil ." ')  

Ik begrijp volkomen, dat wie buiten het geloof staat dit alles voor dwaasheid 
houdt. Om nu alleen maar van het Oude Testament te spreken. Wat is dit anders 
dan een verzameling — zij het dan een belangrijke en merkwaardige 
verzameling — van kronieken, moreele voorschriften, rechts- en religieuze 
regelingen, van litteratuur van een klein, nietig volkje ergens in het Oosten? Ook 
andere volken hadden soortgelijke geschriften, die wellicht niet minder  
belangrijk,  niet minder schoon  waren,  misschien  ook  niet 

')    Vgl.  B a r t h ,   Credo blz. 99:   Hoe  kom    P o n t i u s   P i l a t u s   in   het   Credo? -)    

Geciteerd  nü.rr J. H   Scho l t en.  De Leer der Hcrv. Kerk  I blz. 23o. ;;)    Barth, Dogmatik  Ile 

d r u k )   I.  340. 
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minder „religieus". Het toeval heeft deze verloren doen gaan, gene behouden. En 
komt van dat verlorene weer iets te voorschijn, dan is vergelijking zeer goed 
mogelijk. Men vindt parallellen van gedachten en voorstellingen, kan niet 
aesthetisch of moreel het een boven het andere plaatsen. Het is alles juist. De 
Joodsche geschriften zijn ook zulke gegevens voor de geschiedenis van een 
volk, zulke resten Oostersche cultuur, zij verdienen oók uit dat oogpunt de volle 
aandacht. Buiten het geloof gezien zijn zij niet anders. Elke vergoddelijking der 
schriften op zich zelf moet worden afgewezen.') Maar voor ons zijn zij tegelijk 
wel iets anders, omdat zij naar iets anders wijzen, naar den Andere — naar den 
God, die door die woorden tot ons spreekt. Wie dit gelooft, weet, dat hij dat 
geloof niet aan een ander kan bewijzen of overdragen. Maar hij weet ook, dat hij 
telkens weer in het bijbelwoord, de Openbaring, het Woord Gods hoort. En hij 
weet ook, dat dit nu eens in dit, dan in dat woord van den Bijbel tot hem spreekt, 
ook in die, welke hem aanvankelijk onbelangrijk of zelfs aanstootelijk waren. 
Hij leert dan ontzag tegenover dat woord, waagt het niet er aan te wrikken en 
begrijpt het: er staat geschreven — al blijft het dan waar, dat er altijd woorden, 
soms wel geschriften, zijn, die hem op een bepaald oogenblik Gods Woord niet 
openbaren. Hij staat daar in eerbiedig wachten tegenover, hij is immers reeds 
zoó vervuld met wat wèl tot hem spreekt. 

Zoo gezien sluit het ,,daar staat geschreven" nog een ander ,,er is geschied" 
in. Het is de Canonvorming. Waarom juist déze geschriften, niet andere? We 
weten, dat de canon van het Nieuwe Testament niet zonder strijd tot stand is 
gekomen, dat er aanvankelijk geschriften bij hoorden, die ten slotte niet zijn 
opgenomen, dat er omgekeerd sommige van de wèl geplaatste slechts met 
moeite hun positie hebben veroverd. Wij weten, dat ook de aanvaarding van het 
Oude Testament in strijd is bevochten. De afsluiting is een historisch gebeuren, 
een ,,daar is geschied" waarin wij God's leiding erkennen, indien wij aan het 
Bijbelwoord een bijzonder gezag, een eigen beteekenis toeschrijven, die we aan 
ieder ander — ook dus aan de apocryphe boeken  — onthouden. 

Zeer scherp komt hier uit, hoezeer beide deelen van onze spreuk elkaar in 
evenwicht houden, hoezeer de verhouding een dialectische is. Het is een andere 
uitdrukking voor de verhouding van Schrift en Kerk. Laten wij ..het is geschied" 
overwegen, dan steunt ten slotte de gebondenheid aan de Schrift op de besluiten 
van de conciliée, die den canon vaststelden, dan wordt de Kerk heer en meester 
over de Schrift, komen we op het Roomsche standpunt, waartegen het verzet der 
Reformatie ging. -) Maken we ,,er staat geschreven"   los  van  de  geschiedenis,   
dan   wordt   het  ons  onbe- 

')    Vgl. Hailjema, Het woord Gods in de moderne c u l t u u r  blz.   117 vlg. ')    
Vgl.   Haitjema t. .i. p. blz. 9. 
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grijpelijk en onbereikbaar. Want dan verbreken wij den band met de Kerk. We 
komen dan tot het individualisme der secte, die de Kerk kan missen. Wij 
gelooven een Kerk; doen we dat, dan kunnen we het geschreven woord niet 
verstaan zonder haar. Stellen wij de Schrift op zich zelf, los van de Kerk dan 
wordt ook onbegrijpelijk, hoe — wat Barth ons toch zoo duidelijk heeft gemaakt, 
— ook in de prediking der Kerk God's openbaring wordt vernomen. 1) Dan zou 
die prediking niet anders zijn dan een philologische, historische of redelijke, of 
wil men spiritueele, pneumatische uitlegging van dit woord. Nu is zij dit alles 
ooA:, maar zij is tegelijk een verkondiging, doch dit is zij alleen, als zij in den 
Bijbel God's Woord verstaat, indien haar de genade van den Heiligen Geest 
wordt geschonken. Door dien geest geleid stelde de Kerk den canon vast. 

Het blijkt uit dit alles wel, dat Barth met zijn eigen beschouwingen in strijd 
kwam, toen hij in de discussie hier te lande wel wat snel het beroep op ,,het is 
geschied" zoo heftig verwierp.2) Wij begrijpen zijn vrees, dat daardoor aan het 
„er staat geschreven" te kort zou worden gedaan. Het Woord Gods in den Bijbel 
houdt, juist omdat het geschreven, vastgelegd is, den voorrang boven het altijd 
wisselende wat latere geslachten tot God's leiding in de geschiedenis 
verklaarden, het is de toetssteen van dit oordeel. In zooverre is er van gelijkheid 
geen sprake — maar het er staat geschreven is niet zonder het is geschied. Dat 
blijkt ook uit de noodzakelijkheid der exegese. 

Exegese is iets anders dan het nagaan wat de schrijver van eenig bijbelboek 
bedoeld kan hebben, al is ook dat voor de exegese van belang. Exegese is dat 
reeds, omdat het vast stellen van den zin van een geschrift uit een bepaald 
oogpunt iets anders is. Wetsinterpretatie is iets anders dan vaststelling van de 
bedoeling van den auteur der wet, de aesthetische interpretatie van een dichtwerk 
iets anders dan het onderzoek naar de intenties van den dichter. Maar voor de 
exegese van den Bijbel is dit nog in geheel anderen zin waar dan voor de 
interpretatie van die andere geschriften. In de exegese tracht men den Bijbel als 
Openbaring God's te verstaan, daardoor wordt het historische onderzoek, dat 
zooveel mogelijk den zin, die de woorden voor den auteur hadden, tracht te 
benaderen ■— een altijd en hier wel in het bijzonder bezwaarlijk werk — naar 
achteren geschoven. Maar het blijft noodzakelijk. Het is het historische deel van 
het werk, de erkenning van „het is geschied", dat dus dit woord van dezen auteur, 
op dat oogenblik en onder die omstandigheden gesproken, het woord is, dat zich 
tot ons richt. Wie het zou verwaarloozen grijpt boven zijn kracht, maar toch is 
het ondergeschikt aan het pogen God's Woord in dat woord te verstaan. De 
exegese dient de prediking. 

')    Vgl. Dogmatik I  (eerste druk)   blz   89 vlg. -)' 
Grundfragen   blz.  31   vlg. 
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Wat ik bedoel is het duidelijkst gezegd in Luther's woord: „Jezus Christus is de 
Heer der Schrift." Hij beschikt over dat woord; wij niet, wij zijn gebonden aan 
de ^historische gegevens, maar wij zoeken Hem er in. Daardoor kan uit dat 
woord telkens nieuw licht stralen, is het toch het oude woord en geeft wat 
vroegere geslachten er uit putten, telkens opnieuw warmte. 

Ik mag hier niet langer over uitweiden, al trekt het probleem.1) Ik moet na 
deze aanduidingen omtrent het verband tusschen Schrift en geschiedenis tot den 
samenhang komen met het onderwerp van dit opstel: de beteekenis van het 
bijbelwoord voor staat en maatschappij. 

Eén ding zal daarbij wel dadelijk duidelijk zijn. De bijbel mag nooit als een 
wetboek worden gehanteerd, waarbij de teksten wetsartikelen worden, die 
eenvoudig toegepast kunnen worden. Alle casuïstiek is uitgesloten. Zelfs als de 
Bijbel een wet was in den zin der wetgeving van den staat, zou deze methode 
verworpen moeten worden. Voor den jurist staat het thans wel vast, dat 
rechtsvinding in een concreet geval iets anders is als het eenvoudig plaatsen van 
het geval onder het daarvoor in de wet gereedliggend voorschrift. Zelfs als de 
tekst ,.duidelijk" schijnt, kan dit nader onderzoek behoeven. Tot theologische 
kringen schijnt dit niet altijd doorgedrongen. Men ziet niet. dat toepassing van 
den regel altijd een beslissing is, die door een enkel concreet voorschrift op zich 
zelf niet volkomen wordt gerechtvaardigd, dat zij steunt op de wet in haar 
geheel, op het systeem van geheel het geldende recht, dat ten slotte in haar de 
gerechtigheid wordt gezocht. Men miskent, dat de toepassing altijd gericht is op 
en daardoor weer afhankelijk van een bepaald concreet gebeuren, dat in den 
algemeenen regel nooit geheel opgaat. Ik kan hier niet uitvoerig over zijn, ver-
wijs hem, die er belang in stelt, naar mijn juridische geschriften. Eén voorbeeld 
slechts: men stelt de vraag of de vrouw tot het predikambt mag worden 
toegelaten. Die vraag heeft — dat moet met nadruk voorop gesteld worden — 
alleen zin, indien men haar zoo formuleert: mag die toelating nu, hier in een 
bepaalde kerk geschieden. Laat men dat ter zijde dan heeft men al kans door de 
algemeenheid van vraag en antwoord mis te tasten. Men zegt dan, dat de vraag 
door de duidelijke teksten van 1 Kor. 14 : 34 en 1 Tim. 2 : 12 vlg. wordt 
uitgemaakt.2) Ik laat rusten of deze teksten zoo al omvattend zijn. Maar ook als 
het zoo is, staat nog niet vast, dat zij op iecier geval toepasselijk zijn. Ook als er 
geen man te vinden is, wien het ambt kan worden toevertrouwd? Ook onder 
vrouwen? Ik stel de vragen, beantwoord ze niet, wil alleen doen uitkomen, dat 
alleen een concrete vraag beantwoord kan wor- 

')    Vgl.  Haitjema  t.  a.  p.  blz.   135  vlg.,  Noordmans.   Geestelijke  perspectieven blz. 
68 vlg., Miskotte in  „De openbaring der Verborgenheid". 2)   Vgl. G. C. Berkouwer, Karl 
Barth blz. 145 vlg. 
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den, en dat dat antwoord niet alléén ligt in verwijzing naar den regel. Als wij het 
verbod van vrouwenprediking — nog eens in den gedachtengang dat de Bijbel 
een wetboek was — aannamen, zou het enkel zijn, omdat we, mede op grond van 
deze teksten, maar niet daarom alleen, onderstelden, dat dit door de wet in haar 
geheel geboden was, en dan — daarop ligt de nadruk — oo& voor het concrete 
geval. 

Doch dit alles is van weinig belang in dit verband, kan alleen dienen om 
misverstand op zij te zetten. We hebben het Bijbelwoord anders te begrijpen dan 
als een wetboek. Jezus zelf heeft dat ten eenemale veroordeeld. Het was een 
,,daar staat geschreven" dat de duivel bij de verzoeking in den woestijn hem 
voorhield, en het was het woord: Er staat ook geschreven, waardoor de ver-
zoeking teruggewezen werd (Mattheus IV: 7). Het ware te wen-schen, dat zij, die 
voor de hun voorgelegde vragen van regeling in kerk en staat zoo gemakkelijk 
met teksten werken, wat beter naar dit woord hoorden en begrepen, dat hierin een 
verzoeking kan liggen. 

Niet dus de enkele tekst als een wetsartikel, maar ook niet de Bijbel als een 
geheel van wetten, een systeem, waaruit we beginselen afleiden die we dan weer 
uitwerken in ons voorgelegde verhoudingen. Als we dat in het recht van den staat 
doen, dan is het, omdat we in de massa der voorschriften de leidende gedachten 
zoeken, die, algemeener van strekking en dieper van grondslag dan de 
voorschriften, ons bij het begrijpen daarvan dienst kunnen doen. Dit begrijpen is 
het typische werk van den systematicus. Doch ook dit begrijpen is bij den Bijbel 
als geheel uitgesloten, of liever het is misschien wel mogelijk, maar het is zonder 
belang, als we vragen wàt we op grond van Gods Woord op een oogen-blik 
moeten doen. Het is best mogelijk, dat een buitenstaander, een socioloog, die den 
Bijbel onderzoekt juist als hij b.v. den Koran zou bezien, met de verklaring komt, 
dat de Bijbel b.v. het beginsel van het monogame huwelijk voor het leven 
huldigt; doch zulk een conclusie van buiten af bindt niet. Dit van buiten af 
begrijpen baat ons niet. Integendeel. Zoodra wij dat doen, worden wij de 
meesters van het woord, wij beheerschen het systeem. Zulk een heerschers-
houding past ons niet tegenover Gods Woord. Vergeten we dat. gaan we het door 
ons gevonden beginsel hanteeren en nu zelf daarop een regeling optrekken van 
hèt bijbelsch huwelijksrecht, een regeling die we ons denken als dè regeling voor 
alle tijden, de „Christelijke", dan zou het kunnen zijn, dat het ,,Wee u gij 
schriftgeleerden" van Mattheus XXIII ook tot ons gesproken werd. dat wij Gods 
gebod ter zijde schoven om eigen overlevering in stand te houden (Markus VII: 
9 ) .  Is het niet deze intellectueele heerschershouding, die Nederlandsche 
Christenen telkens weer aangenomen hebben, als zij met ,.Christelijke 
beginselen" een „Christelijke Staat" en  „Christelijk recht" bouwden? Ik mag niet 
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oordeelen, maar dat juist Christenen zich altijd weer de aangehaalde woorden 
voor tot hen gezegd moeten rekenen,  staat vast. 

Wij hebben voortdurend te bedenken, dat wij naar God's Woord moeten 
luisteren, dat wij het als Openbaring moeten verstaan, dat wil zeggen het moeten 
gelooven. Duns Scotus heeft over deze dingen een woord van diepgaande 
beteekenis gezegd: Impossible est ex principiis opinatis sequi conclusionem nisi 
opinatans; igitur simile impossibile ex principiis creditis sequi conclusionem nisi 
tantum creditam, quia certitudo conclusionis non excedit certitudinem 
principiorum. 1) Ik zoek niet naar den uitleg — ook historisch — van deze 
uitspraak; dit is voor mij voldoende: het Bijbel-woord moet worden geloofd. Wij 
kunnen er alleen waarheid en richtsnoer uit afleiden, t>oor zoofer wij gelooven. 
Het is met het staat geschreven als met het is geschied — slechts waarheid 
vinden wij voor ons als in Christus geloovenden. 

Als we het zóo formuleeren, wordt waarheid gebruikt in den zin van het 
denken, spreken wij van „waarheid vinden", dan is dit de waarheid waarover een 
kennisleer handelt. Zeggen we het zelfde Christelijk, dan is ons vinden van 
waarheid ,,het handelen van God aan ons", '2) het gaat met onze conclusies voor 
het kerkelijk en maatschappelijk leven van dit oogenblik niet anders dan met de 
dogmatiek voor de Kerk in haar geheel. Alle spreken over Gods gebod is niet 
spreken over Gods gebod indien het niet tegelijk een spreken tot en luisteren naàr 
God is. Het gebod kan nooit op zich zelf worden gesteld.:i) 

Pogen we te verstaan, wat dit inhoudt. 

IV. 

We stellen ons daarbij eerst op het standpunt der wetenschap, dat Noordmans 
zoo herhaaldelijk als dat  der school  aanduidt. 

We zien dan, dat voor de wetenschap van recht en staat hetzelfde geldt wat 
voor de geschiedenis waar is: dat zij ten slotte voert tot — of in den beginne 
uitgaat van, dit maakt geen verschil —, iets wat zij zelve niet voortbrengt, dat 
ook zij zoekt naar een ,,zin" van recht en staat. Dit is te bewijzen van iedere 
methode van rechts- of staatsleerbeoefening, zij mag historisch zijn, sociologisch 
of dogmatisch-positief; zij stuit, als men maar doorgaat in zijn ontleding, op een 
punt, dat zij kan aanwijzen, maar niet meer ontleden, dat, aan het eind gevonden, 
ten slotte ook het uitgangspunt blijkt te zijn. In het recht is dat de gerechtigheid.  
Zien wij 

')    Geciteerd naar v. d. Leeuw :. a. p. blz,  104. 
-)    Barih.  Credo  blz.   85. 
:1)    Vgl. ook Barth, Elhik blz. 82. 



13< P. SCHOKTEN 

den staat in verband met het recht, dan is het voor den staat niet anders, pakken 
wij hem aan in de volheid van zijn bestaan, dan zal een gedachte van „leven" 
mèt gerechtigheid dien zin bepalen. In dit alles kunnen wij samengaan met 
idealistische philosophie van velerlei gading. Tégen die zelfde idealistische 
philosophie wenden wij ons, zoodra zij aan die als zin van recht en staat 
aangewezen ideeën een door het denken bepaalden inhoud wenscht te geven en 
vandaar uit dan een stelsel op te bouwen omtrent wat krachtens het als zin 
aangewezen beginsel recht behoort te zijn. Mèt het historisch en positivistisch 
rechtsinzicht zien we in dit zoo gevormde „natuurrecht" niets dan speculaties, 
waarbij van allerlei wordt binnengesmokkeld, dat niet dan historisch en dus 
relatief bepaald is; speculaties, wier waarde wij anders dan deze medestanders 
van het oogenblik als zoodanig niet zullen miskennen, maar die toch nooit meer 
dan wellicht schoone spiegelbeelden van den menschelijken geest zijn. 

Maar het is niet alleen het idealistisch natuurrecht, dat wij afwijzen, het is ook 
het Christelijk. Mèt de leeraars van dat recht erkennen wij, dat de 
„gerechtigheid" die wij als zin van het recht aanwezen, alleen Christelijk kan 
worden begrepen, dat is uit het Woord Gods. Maar anders dan zij meenen we, 
dat systematiseeren op dezen grond verboden torenbouw is, menschelijke 
eigenmachtigheid, grijpen boven onze kracht. Gaan we dat doen, dan gaan we of 
— als het Thomisme — toch weer redelijk, intellectueel een systeem opbouwen, 
precies als de idealist, plaatsen er alleen een toren boven, die de ander mist, het 
jus divinum boven het jus naturale. De toren is ongetwijfeld schoon, maar aan 
den aard van den bouw verandert hij niets. Of we trachten zelf uit de Bijbelserie 
gegevens zulk een systeem te vormen, maar maken dan van de Openbaring een 
menschelijk hanteerbare grootheid, ontnemen haar daardoor haar eigen karakter. 
Dit te pogen lag in de lijn van Groen, doch hij zelf was historicus, ook 
staatsman, minder theoretisch beoefenaar van het staatsrecht. Een stelsel van 
staatsrecht liet hij ons niet. Zijn volgelingen zijn nooit tot het stelsel, dat zij 
begeerden, gekomen. Of zij het bezwaar voelden?1) 

Als wij van uit de wetenschap de gerechtigheid als zin van het recht hebben 
aangewezen, hebben we ons bewust te zijn, dat die gerechtigheid wortelt in de 
scheiding van goed en kwaad.'-) Daarmee wordt de deur geopend, die ons — 
maar ook alleen óns — leidt tot den Bijbel. We kunnen ons dat bewust worden, 
omkeeren en met het licht dat daàr in den rug schijnt, het doorgeschreden veld 
der wetenschap overzien. We bemerken dan, dat in dat licht geheel het verrichte 
werk in het positieve recht, in den staat van 

')    Dooyeweerd's werk suat op zich zelf. Het verdient afzonderlijke bespreking. Zijn  
plaats  kan  hier niet  worden  aangegeven. 

-)    Zie mijn „Rechtsbeginselen"   (1935)   blz. 25, Verz. Opstellen I blz. 412. 
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heden, in de geschiedenis van recht en staat beide, anders wordt gezien. Wij 
moeten daarvan getuigen, maar we moeten tegelijk inzien, dat wij tegenover hen, 

wien dat licht niet gegeven is, binnen het gebied der wetenschap niets kunnen 

bewijzen. Wij staan sterk, zoolang wij ons beperken tot de aanwijzing der 

elementen, die zij krachtens hun idealistischen of materialistischen kijk in dat 

gebied trachten binnen te brengen, zoolang wij deze als niet wetenschappelijk 
verantwoord afwijzen. Maar onze visie is, dat is duidelijk, evenmin voor 

wetenschappelijke verwerking vatbaar. Wij kunnen wetenschappelijk niet meer 

doen dan het gebied begrenzen, waarbinnen allen kunnen samenwerken, 

waarbinnen geen Babylonische  spraakverwarring  bestaat. 
Doch hiermee is slechts een klein deel gezegd van hetgeen gezegd moet 

worden. Wij moeten het standpunt verlaten der wetenschap, ons onder Gods 
Woord stellen, wat nu juist niet meer een standpunt is, waar we veilig voor ieder 

bepaalbaar staan. Om weder Noordmans' terminologie te volgen we moeten de 

school verlaten en de kerk binnen treden. 

Van der Leeuw1) stelt in zijn Inleiding, als hij de verhouding wetenschap en 
theologie bespreekt, twee methoden tegenover elkaar, het beginnen met de 
wetenschap om vervolgens de plaats der theologie te bepalen en het beginnen 
met de theologie om vandaar het karakter der wetenschap te begrijpen. Het is 
een soortgelijke omkeering,  die ik thans poog te volbrengen. 

Niet de wetenschap voorop, om daar de plaats van het geloof aan te wijzen, 
maar het geloof om vandaar uit de wetenschap te bezien. Meest was de 
verhouding zoo: Men bouwt een wetenschappelijk stelsel, op de rede gegrond, 
en voegt daar theologisch iets aan toe, of men bouwt met het theologisch 
materiaal (de Bijbel) een stelsel precies als de eerst bedoelden met hun redelijke 
gegevens. Beide faalt. Bij beide werkt men wetenschappelijk. En nu wensch ik 
volstrekt niets onwetenschappelijks, integendeel, maar het wetenschappelijke is 
in den opzet dien ik op het oog heb een dienende grootheid. Zij is aan dat geloof 
onderworpen. Dit bedoel ik als ik zeg, dat wij de kerk moeten binnengaan. 

In de eerste plaats bij de /eer. We hebben behoefte aan een theologische 
rechts- en staatsleer, die in opzet en wezen iets anders is dan een wijsgeerige. 
Ook een Christen kan een wijsgeerige rechtsleer pogen samen te stellen. Daar is 
niets tegen, als hij maar het zeer betrekkelijke van zijn pogen inziet, niet een 
systeem beoogt, niet streeft naar een geheel van regelen om het maatschappelijk 
leven te beheerschen. Hoe zulk een leer mogelijk is, wees ik zooeven aan. Zij is 
een arbeid van de school. Voor de Kerk — ook voor het wetenschappelijk werk 
binnen de Kerk — is de taak een 

')   Blz.   113. 
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andere. Voor haar is schepping van een rechtsleer een taak als de vorming  van  
de  dogmatiek,  van  de  theologische  ethiek. 

Het uitgangspunt van zulk een leer zal God's Gebod moeten zijn, de Wet, de 
verhouding van Wet en Evangelie, haar opheffing en vervulling. Zij ziet zich de 
vraag voorgelegd hoe van uit de Wet de wetten, het recht zullen moeten worden 
verstaan, het recht als een gave Gods, het recht tegenover de zonde, alleen ter 
wille der zonde? Zij zal haar eigen plaats tegenover de ethiek moeten afgrenzen, 
zich zelf als onderdeel der ethiek met tóch een eigen gebied moeten bepalen. Het 
gebied der gemeenschap. Den ,,naaste" zal zij als de ethiek moeten zoeken, maar 
anders dan deze altijd in de gemeenschap, daarmee de naastenliefde als 
grondslag dier gemeenschap nader pogen te verstaan en zich de vraag stellen of  
recht  staat  tegenover liefde. 

Wil de ethiek theologische ethiek zijn, dan zal, Barth heeft het in zijn Ethik ') 
met een onomstootelijke kracht betoogd, altijd weer het gebod Gods als concreet 
gebod moeten worden gehoord. Iedere poging de vervulling van dit gebod als 
nakoming van een algemeen bevel, een regel te beschouwen, wordt 
onverbiddelijk afgewezen, van ieder schijnbaar aanvaarden dezer stelling, die 
toch weer naar den regel teruggrijpt, het masker gelicht. De rechtsleer zal zich 
hier onvoorwaardelijk voor moeten buigen, doch tegelijk de relatieve beteekenis 
van het algemeen gebod moeten handhaven en nader aanwijzen. Immers in de 
rechtsgedachte zelf ligt die algemeenheid, omdat het recht altijd den enkeling in 
gemeenschap treft. Barth zelf erkent, dat het algemeen gebod richting kan geven, 
2) die richting moet nader worden bepaald, ontleed wat „richting" in dezen is. 
Dan zal het belang der Tien Geboden duidelijk worden — die immers èn 
algemeen gebod èn rechtsvoorschrift zijn èn tegelijk deel der Openbaring. Dan 
moet de leer, die ik mij denk, de geboden uit Christus zien en zich afvragen, 
waarom zij op Christus wijzen (Joh. V : 46, 47). Dan moet de Christen zich dus 
vragen, waarom deze getuigenis van dit rechtsgebod in den Bijbel zulk een 
centrale plaats heeft gekregen, haar als deel der Openbaring trachten te 
begrijpen; pogen te verstaan dus waarom deze rots altijd weer voor hem staat en 
hem onwrikbaar de richting wijst waarin hij heeft te gaan. ,,Gij zult niet 
doodslaan". ledere doodslag — hoe verantwoord ook — b l i j f t  een kwaad. „Gij 
zult niet echtbreken". ledere trouwbreuk, hoe begrijpelijk ook, is veroordeeld. 
Wie in geloof zich voor deze dingen gesteld ziet, weet, dat God dit hem zegt. 
Weer rijst de vraag van de Wet. En dan komen in haar gevolg die van het leven 
in de gemeenschap, van het gezag, van den staat ■— ik wil niet alles opsommen 
— die niet een redelijke verklaring,  ook  niet  een  eenvoudige  onderwerping  
aan  toepasselijke 

')   Blz. 68 vlg. -
')   Blz.  76. 
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bijbelteksten maar een beantwoording in geloof,  in het licht van het .,er staat 
geschreven", eischen. ') 

Men ziet het, er ligt hier geheel een programma, waarvan ik slechts 
fragmentarisch wat noemde. Uitwerking past hier niet. We moeten de aandacht 
aan iets anders wijden. Wij begeven ons voor onze vragen binnen de Kerk zeide 
ik. Ik trachtte aan te duiden wat deze voor de leer zou kunnen doen, belangrijker 
voor het oogenblik is, wat zij, niet voor de leer óver de rechts- en staats-
verhoudingen, maar voor die verhoudingen zelf te zeggen kan hebben. 

Daarvoor moet vaststaan, dàt zij iets te zeggen heeft. Als zij het heeft, is het 
zeker aan de hand van het er staat geschreven, dat immers openbaring van God's 
Woord is. Het is mijn overtuiging dàt zij het heeft, eerst en vooral aan haar 
leden. Voor de Kerk als geloofsgemeenschap is geheel het leven harer leden van 
belang. Dat wil niet zeggen, dat zij daarover regels heeft te stellen en die met de 
haar ten dienste staande machtsmiddelen af te dwingen. Vragen van 
formuleering en handhaving zijn van later en lager orde. Maar zij heeft er iets 
over te verkondigen. Haar verkondiging raakt immers evenzeer den mensch in 
gemeenschap als den enkeling. 

Doch wat zij te zeggen heeft is altijd waarheid voor het geloof. Al wat ik daar 
boven over schreef is hier toepasselijk. Het is de uitstraling van het geloof, niet 
het geloof zelf. Als uitstraling is het alleen waarheid voorzoover zij door den 
Heiligen Geest wordt gedragen. Uiterlijke kenteekenen om dit vast te stellen zijn 
er niet, het kan alleen worden geloofd, denk aan het woord van Duns Scotus, dat 
ik aanhaalde. 

De Kerk heeft te prediken in het heden tot den mensch van heden met zijn 
moeite en nooden. Hierin ligt opgesloten, dat zij een woord moet hebben ook 
voor zijn maatschappelijke moeilijkheden. Een woord, dat nooit een program is, 
dat in verantwoordelijkheid tegenover en gebondenheid aan God moet worden 
gesproken. Ik herinner aan wat ik zeide in den aanvang van dit opstel: Het is de 
taak van den Christen open te zijn voor alle gebeuren, dat nu om  hem  
geschiedt. 

In de prediking van iederen Zondag kan dat geschieden, doch het kan ook, 
dat de Kerk als geheel zich er over uitspreekt. Het is iets wat geheel vergeten is. 
En het schijnt mij toch voor een levende Kerk dringend noodig. Een uitspraak 
van geloovigen tot geloovigen. Die uitspraak is, omdat ze van de Kerk als 
geheel is, een algemeene. Zij is echter niet een regel, die om toepassing vraagt 
of een program dat men wil verwezenlijken. Zij is gebod voor de 

i) Wie Brunner's beschouwingen over deze onderwerpen in zijn Gebot und die 
Ordnungen leest, vindt stellig veel wat hem baat kan geven: als geheel bevredigen zij 
niet, omdat zij het positieve, wezenlijke van recht en staa: te weinig raken en te veel 
idealistisch bouwen  in  plaats van critisch uit den Bijbel :e bezien. 
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leden, geloofs-gebod, een richtsnoer dat de Kerk bij haar licht hun in handen 
geeft. 

De Kerk is de draagster en verkondigster van Gods Woord. Zij mag niet 
wetgever worden, geen ordening van het leven beoogen. Haar geboden zijn 
anders in aard dan de staatsgeboden. Maar zij moet zich bewust worden dat zij 
ook over deze dingen iets te zeggen heeft. 

Laat ik wat ik bedoel duidelijk maken door drie dingen te noemen, die 
welhaast ieder mensch benauwen in dezen tijd: het sexueele leven — de 
werkeloosheid — de oorlog. 

De Kerk heeft zich te bezinnen op wat de Openbaring haar over het huwelijk 
zegt. Zij moet zien, dat oôk onder Christenen de huwelijkszonde groot is, dat de 
vanzelfsprekendheid die voor een vorig geslacht het monogame huwelijk voor 
het leven had, de uitsluiting van iedere geslachtsgemeenschap buiten huwelijk, 
voor velen verloren is gegaan. Zij heeft zich daarover uit te spreken. Dan komt 
zij te staan voor Jezus' woord uit Mattheus XIX in verband met Genesis II. Zij 
zal niet kunnen en niet mogen wrikken aan het woord: Hetgeen God dan te 
zamen heeft gebracht, scheide de mensch niet. Daarmee zal zij niet iedere 
echtscheiding afwijzen. Zij mag rekenen met de hardheid der harten, maar zij zal 
al t i jd  weer moeten verkondigen: ,,van den beginne is het alzoo niet geweest". 
Iedere scheiding een kwaad, iedere scheiding echtbreuk; het kàn niet anders, dan 
dat zij dat haar leden voorhoudt, al b l i j f t  zij zich bewust, dat mogelijk dit 
kwaad ter voorkoming van grooter in nood gedaan moet worden. Dan zal zij de 
voosheid toonen van hedendaagsche theorieën als van proefhuwelijk of 
driehoeksverhoudingen, waarmede de menschen hun schaamtelooze begeerten 
trachten te bekleeden. En zij zal ook een woord kunnen spreken —aarzelender 
waarschijnlijk — over kinderbeperking en al wat daaraan vast is. Althans dit 
alles zal zij naar mijn meening kunnen en moeten zeggen, maar, ik zeide het al, 
wat een Christen individueel meent is alleen van belang als voorbereiding van de 
kerkelijke uitspraak. De Kerk moet hopen, en màg ook hopen, dat, als zij spreekt, 
in waarlijk geloof, in gebed en onderwerping aan Gods wil spreekt, de Heilige 
Geest haar leidt, dat haar waarheid een waarheid voor het geloof zal z i jn .  Onze 
Kerken kunnen in dit opzicht van de Anglicaansche leeren. 

Doet zij het, zij zal het al t i jd  doen in onderwerping aan wat geschreven 
staat. Daar zoekt zij haar licht, zij kàn er eenvoudig niet aan voorbijgaan. Zeg 
niet, dat zoo toch weer de tekst of de bijbel in zijn geheel wetboek worden. Er 
wordt immers niet een regel opgesteld die toegepast moet worden, een 
opsomming en nauwkeurige begrenzing van echtscheidingsgronden zou al 
bedenkelijk zijn voor de Kerk. En wat meer zegt: de teksten zelf worden niet als 
regels gehanteerd, maar als woorden, waarin, waarachter 
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Gods gebod glanst. Zij worden geloofd, omdat zij deel zijn van de Openbaring. 
Dat is iets anders. 

Dan de werkeloosheid. Het is niet aan de Kerk om een maatschappelijk 
program op te stellen. Van zulk een program weet zij niets. Het zijn maaksels 
van de menschen, waarbuiten zij nu eenmaal niet kunnen, maar die in de directe 
verhouding tot God, waarover de Kerk handelt, geen plaats hebben. Zij kan dus 
evenmin socialist als anti-socialist zijn. Maar zij weet, moét weten, want het 
wordt haar zoo openlijk mogelijk getoond, zoo duidelijk mogelijk gezegd, dat er 
nood is, groote nood door werkeloosheid. Zij heeft dien nood, die immers ook 
geestelijke nood is, te verhelpen. Armenzorg is van haar stichting af haar werk 
geweest. ,,Draagt elkanders lasten" de grondslag van de gemeenschap van haar 
leden. Die armenzorg verricht zij nog, maar haar arbeid op dit gebied is 
teruggedrongen tot een aanvulling van wat van staatswege geschiedt. En de zorg 
voor den werkelooze mag geen armenzorg meer heeten. Valsche schaamte 
verhindert het haar zoo te noemen — liefdeloosheid en hoogmoed van hen, die 
verzorgden, maakten, dat armoede schande werd. En het gebrek aan middelen 
van bestaan is niet eens wat het meeste schrijnt in dezen nood, het is het gebrek 
aan arbeid, het gevoel van nutteloosheid en leegheid, van koude. Dit alles is van 
een zoon ontzettenden omvang, van zoon aangrijpenden ernst, dat de Kerk er 
woorden voor móet hebben en er daden tegenover móet stellen. Ik weet, dat zij 
het niet kan. Maar dat ontheft haar niet van den plicht er naar te zoeken en om te 
bidden. De Kerk màg niet langer zwijgen en stil zitten. Komt zij inderdaad tot de 
conclusie, dat zij niet anders kan dan bidden; is haar slotsom, dat God den nood 
zoo groot laat worden dat hier alle hulpmiddelen, alle troostwoorden wegvallen, 
laat zij dan enkel bidden, maar dan ook bidden duidelijk en openlijk in volledige 
overgave. Dat kan zij alleen, als zij eerst gezocht heeft en gestreden. ,,Daar moet 
veel strijds gestreden zijn, en veel gebeds gebeden zijn, wil het hierna in vrede 
zijn". 

Ten slotte de oorlog. Daar is eerder te veel dan te weinig over gezegd. Weder; 
geen program. Ik heb het nu alleen over de vraag, wat de Kerk daarover tot haar 
leden heeft te zeggen, óf zij er iets over zeggen moet. Wie dit laatste betwijfelt, 
ziet naar mijn meening de teekenen der tijd-en niet, bemerkt niet wat vóór zijn 
deur, in zijn huis gebeurt. Daarbij is er éen verschil met de vraag van de 
echtscheiding. Daar kan de Kerk tot haar leden zeggen: doet gij dit, onverschillig 
wat anderen doen. Hier is het anders, oorlog is niet een vraag van enkelingen of 
van groepen, maar van geheel het volk. Voor de echtscheiding is het vooral van 
belang wat de Kerk tot haar leden zegt, voor den oorlog wat zij den staat, het 
volk moet voorhouden; de werkeloosheid ligt tusschen beide. Over dat woord 
aan den staat zoo straks. Het kan alleen gesproken worden, indien in de Kerk 
éénheid en kracht van overtuiging bestaat, 
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of beter: indien in de Kerk geloofs-zekerheid bestaat, indien zij voor zich zelve 
zeker is ook over den oorlog de waarheid te zeggen te hebben. Naar mijn 
meening kan deze geen andere zijn, dan dat de oorlog onvoorwaardelijk en 
al ti jd een kwaad is. Daarmee is niet gezegd, dat elke deelneming aan 
oorlogvoering wordt afgewezen. Er zijn er die tot deze conclusie komen, ik 
meen dat zij dwalen. Maar de oorlog een kwaad, och of wij er meer van 
doordrongen waren. Alles om ons dwingt ons het te vergeten, voor vele jongeren 
is het een ijdel woord. Toch staat het voor mij vast. Ik heb tegen de anti-
oorlogspropaganda vele bezwaren, maar toch ben ik zeker, dat wie zich niet 
onrustig voelt worden onder de aanklacht van Heering en de zijnen tegen het 
Christendom, gevaar loopt, zeer ernstig gevaar, om het geheel normaal te vinden, 
dat de eene mensch den ander met een bajonet in de buik steekt of met een 
geweerkolf de hersens inslaat of in gif-gas doet stikken. Er staat geschreven: Gij 
zult niet dooden en Hebt Uw vijanden lief. Er is een woord over den vrede onder 
de menschen. Ik las onlangs toevalligerwijze enkele aanhalingen uit toespraken 
van Engelsche geestelijken in den oorlog. In dit verband zeggen zij ons meer dan 
Duitsche van dien aard. Het was niet de aanmaning tot het dooden van 
Duitschers, die pijn deed en schrijnde, wèl de geest, waarin dat geschiedde, het 
volkomen voorbijgaan aan Gods eisch van vrede. 

Zou het er niet anders onder ons uitzien, als de Kerk de Christenen daarvan 
doordrong? En al zou het er volstrekt niet anders uitzien, heeft de Kerk niet den 
plicht zich in den oorlogs-nood voor God neer te werpen om Zijn licht af te 
smeeken? Moet zij het niet doen, als — wat toch niemand betwist — de oorlog 
dreigt? Mag zij, als hij uitbreekt, wat God verhoede, weder zoo hulpeloos  en  
stuurloos  staan  als  in   1914? 

,,Ik ben de Waarheid" heeft Jezus gezegd, aan de Kerk heeft Hij de prediking 
der waarheid toevertrouwd. De Kerk heeft die waarheid te verkondigen. Zij 
heeft in haar verkondiging den mensch voor Gods gebod te plaatsen, ook den 
mensch, als hij staat tegenover degeen van het andere geslacht, ook als hij met 
de anderen zwoegt om het bestaan, als hij als deel van zijn volk voor de 
levensvragen van dat volk wordt gesteld. Zij heeft aan te geven wàt zij als 
uitstraling der eene Waarheid in al deze verhoudingen, als de waarheid van het 
oogenblik ziet, hoe het is van den beginne. Maar zij kan dit alleen, indien zij 
zelve naar God s Woord luistert, waarlijk als Kerk leeft, spreekt en handelt. Ik 
weet, dat er heel veel — wil men alles — aan ontbreekt. Maar ik weet ook, dat 
zij niettemin geroepen is. Dat het ons dus nu, hier, ieder oogenblik in ons land 
ook gegeven kan worden, dat zij waarlijk leeft. Dan gaat zij ook spreken. Het is 
wel duidelijk, dat ik niet bedoel, dat nu over  de  dingen,   die  ik  aanstipte,    
een   bestuurscollege   met   een 
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meerderheid van stemmen een motie moet aannemen, dat dan aan den eisch. 
dien ik stelde voldaan zou zijn. Is er werkelijk Christelijk, dat is Kerkelijk leven, 
dan is haar uitspraak geheel iets anders dan zulk een leeg vertoon. Dan krijgen 
haar woorden — als zij waarlijk haàr woorden zijn — volheid en kracht, omdat 
zij uit het geloof gesproken zijn. De vorm waarin de overtuiging tot stand komt 
of geformuleerd wordt, is dan van weinig belang. Zij laat haar woord hooren en 
haar woord is gehoorzaamheid aan Gods Woord, krijgt daardoor een klank, zóó 
sterk, een vorm, zóó vast, dat iedere Christen het hoort en aangrijpt. Als de 
kerkklokken luiden, hoort dorp en stad den oproep tot den dienst. Als de Kerk 
waarlijk spreekt, hoort de gemeente en volgt. Bidden wij, dat zij spreken  moge. 

Tot nog toe sprak ik over hetgeen de Kerk te zeggen kan hebben tegenover 
haar leden, wat zij als waarheid voor het geloof verkondigt. Het is nu tijd nog 
iets te zeggen over wat zij op grond daarvan den Staat mag voorhouden. Zij 
heeft daarbij te bedenken, dat zij niet is de Staat of een deel van den Staat, dat 
zij — zelfs als het volk in zijn geheel Christelijk is en dus zeker thans, nu dit 
niet zoo is — al ti jd  b l i j f t  staan tegenover, den Staat. Dat zij — om het nog 
eens zoo te formuleeren als ik vroeger al eens deed — in den Staat niets, aan 
den Staat veel te zeggen heeft. Juist de vraag van oorlog en vrede kan duidelijk 
maken, wat dit inhoudt. 

Het is denkbaar dat de Kerk tot den Staat zou zeggen: nooit oorlog. Het is 
denkbaar, zeg ik, dat dit waarheid voor haar werd. Mij schijnt dit niet waar. Het 
schijnt mij juist door de algemeenheid van het woord niet meer het woord der 
Kerk, niet het woord dat zij nu zou moeten spreken. Ik werk dit nu niet uit. Ik 
onderstel slechts de mogelijkheid, dat het anders is. Maar dit wil ik met nadruk 
zeggen: als de Kerk dit zeggen wil, dan moet zij twee dingen bedenken: 
vooreerst dat zij het alleen met volle aanvaarding der verantwoordelijkheid, die 
in zulk een uitspraak ligt, mag doen, dat is alleen op een oogenblik dat zij, die 
het uitspreken, weten, dat in de uitspraak gevaar l igt  voor hen zelf, dat zij 
daarvoor zullen moeten lijden. Niet als een theoretische wenschelijkheid. En 
dan. dat zij het dan alleen mag doen, als zij haar stelling poneert als een eisch 
van geloof, onomstootelijke waarheid, die zich aan elke discussie onttrekt, niet 
als een moreelen aandrang, die met andere mag worden vergeleken. Elk debat 
waarbij deze tegenover andere wordt afgewogen, is dan uitgesloten. Zoodra de 
Kerk zich zou begeven in overwegingen, als die van de mogelijkheid van den 
oorlog, van de economische of nationale voor- of nadeelen, van de gevolgen op 
stoffelijk maar ook op geestelijk gebied, is zij op terreinen waar zij niet hoort. 
Zij maakt dan wat haar waarheid voor het geloof is tot een stel ling in het 
nationale en maatschappelijke, op éen r i j t je  te plaatsen met andere,  en  dat is 
wat zij  niet 
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mag. Zoodra zij  dat doet, verliest haar waarheid zijn eigenlijken zin,  is  zij  
geen  waarheid  meer. 

Ik zeg dit alles, ik herhaal het, van een veronderstelling die ik niet deel. Zegt 
de Kerk: oorlog is kwaad, en dat zal zij wèl moeten ook tegen de overheid, dan is 
dat niet maar een gratuite mede-deeling, die deze ook naast zich neer kan leggen. 
Zijn de over-heidspersonen zelve Christenen, en is de uitspraak een uitspraak der 
Kerk in den zin, dien ik aangaf, dan is dat reeds daardoor eenvoudig onmogelijk. 
Maar ook als dat niet het geval is, is het voor hen een herinnering, waartoe de 
Kerk tegenover allen verplicht is, een op die overheidspersonen laden met alle 
zwaarte, die tot haar beschikking staat, van een verantwoordelijkheid, die zij 
waarlijk niet licht zullen dragen. Wat, wie het wereldgebeuren volgt van de 
laatste jaren, ook al van 1914 trouwens, telkens weer sterk treft is dat gemis aan 
ernst, aan verantwoordelijkheid. Men laat de dingen gebeuren. Een gemis aan 
ernst dat ten slotte gevolg is van gemis aan geloof. Zonder geloof geen ware 
ernst. Maar tegelijk moeten we zeggen: weinigen die niet iets bespeuren van wat 
waarlijk ernst is. Grimmige ernst dat is wat van de Kerk wordt geëischt. Weet 
wat gij begint — dat heeft zij de overheid te zeggen. Aan U, onverschillig wat de 
regeeringsvorm is, is in 's werelds bestel de beslissing en de 
verantwoordelijkheid gegeven. De Kerk kàn niet de concrete beslissing treffen; 
nù mag ondanks alles toch oorlog, nu is het kwaad daarin minder dan het kwaad 
van het nalaten. En evenmin het tegendeel. Zij kent de gegevens niet, heeft de 
weegschaal niet in de hand. Meent zij waarlijk — ook dat is denkbaar — ze wèl 
te kennen, dan zal zij het moeten aandurven het te zeggen, dan geldt weer wat ik 
straks zeide: alleen dàn mag dat, als de Kerk weet, dat voor haar zelve dit 
spreken lijden kan insluiten. Heeft zij de zekerheid niet, die zij weder alleen in 
geloof kan vinden, of liever die de Heilige Geest alleen haar in genade kan 
schenken, dan kan zij dit beslissend woord niet spreken, dan b l i j f t  alleen de 
waarschuwing. Doch zij moet sterk zijn — ik meen niet in getal, maar innerlijk 
— om deze te uiten. Als zij geloofs-moed heeft — en wat is geloof zonder 
moed? — zal haar de kracht wel gegeven worden. Wederom, dat kan geen vraag 
zijn van overleg, van bespreking. Een predikant of een ouderling, een kerke-raad 
of een bisschop past niet in den raad waar over oorlog of vrede beslist wordt. 
Maar zij moeten klaar staan om hen die in dien raad binnengaan het woord te 
zeggen, dat zij behoeven. De Kerk heeft het profetisch woord aan de overheid te 
brengen. Haar taak is als die van Nathan tegen David. En de Kerk moet ook 
gereed staan om, als de beslissing gevallen is, weder haar eigen woord te hebben 
voor haar leden. Daar is dan de nieuwe nood, de oorlog is verklaard, opnieuw 
heeft zij God's woord te zoeken en te verkondigen. 



ER  STAAT  GESCHREVEN,  ER  IS  GESCHIED 143 

De getuigenis, dat is wat de Kerk gevraagd wordt, de getuigenis der 
Waarheid, die zij draagt. Heeft zij niet te getuigen, dan zwijgt zij, hoe pijnlijk het 
moge zijn, dàt zij zwijgt in den nood der menschen. Zij heeft dan te zoeken en te 
bidden, dat het haar gegeven moge worden het woord te vinden, dat zij moet 
spreken. Zoolang zij dat niet kan — als nu in de vraag der werkeloosheid — kan 
ook haar zwijgen getuigenis zijn van het zoeken van God. Als het dan maar 
hoorbaar zwijgen is, als de menschen maar voelen, dat zij zich neergeworpen 
heeft in de worsteling om Gods zegenend Woord  (Genesis 3 2 : 2 7 ) .  

Haar woord is nooit anders dan getuigenis der haar geschonken waarheid, de 
waarheid voor het geloof, die niet is de waarheid voor den politieken strijd of het 
wetenschappelijk debat. Elk beroep op het „daar staat geschreven" daàr is even 
onmogelijk als dat op het ,,er is geschied". 

Maar, kan men vragen, heeft de Christen dan als hij aan zulk een strijd 
deelneemt zijn overtuiging thuis te laten? moet hij daar niet als steeds in het 
leven van haar durven spreken? wordt het niet een verloochenen van Christus als 
hij dat niet doet? En als hij op grond van de Schrift tot een bepaald inzicht in 
maatschappelijke of staatkundige verhoudingen is gekomen, moet hij dan niet al 
wat in zijn vermogen ligt doen om dat inzicht ook in wetgeving en staatsleiding 
te doen triomfeeren? 

Reeds in het stellen van deze vragen schijnt het antwoord opgesloten. Toch 
houd ik vol, dat de zaak niet zoo eenvoudig is als uit het stellen der vragen zou 
blijken. Het is juist niet een „inzicht", dat direct voor toepassing in de wetgeving 
bruikbaar is, dat de H. Schrift ons geeft. De getuigenis — die zeker geëischt kan 
zijn — is niet de in de discussie hanteerbare, iri regelingen om te zetten 
waarheid. In zijn strijd zal de Christen staan op het fundament van den Bijbel, 
maar hij gebruikt het Woord niet als wapen tegen hen, die het in dien  strijd  niet 
treft. 

Het voorbeeld van de echtscheiding kan dit toelichten. 
De Kerk heeft, zoolang het huwelijk van haar leden haar niet als een door 

haar te regelen stof is toevertrouwd, niet anders te doen dan te getuigen: „van 
den beginne" is er geen scheiding — de hardigheid der harten, de zonde onder 
de menschen heeft de wet er toe gebracht haar toe te laten. Zou het huwelijk 
mede een door de Kerk zelfstandig te regelen materie worden — en het mag wel 
worden overwogen, of zij dit niet behoort te verlangen — dan komt de Kerk 
zelve op het gebied van het recht, gelijk zij doet in haar reglementen en 
verordeningen, dan is zij niet meer alleen Kerk. Doch dit laat ik thans rusten. 
Het is nu de vraag niet wat de Kerk, maar haar leden, de Christenen, als zij 
geroepen worden mede te werken aan een huwelijkswetgeving, op grond van dit 
getuigenis moeten doen. 
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Zij hebben dan te bedenken, dat zij nooit staan voor de vraag, wat de 
wenschelijke huwelijkswetgeving is, maar alleen wat de wenschelijke wetgeving 
nu en hier, in deze historisch gegeven situatie is. En dat niet alleen omdat anders 
de wet kans heeft doode letter te blijven, maar omdat die aanvaarding der feiten, 
van het ,,daar is geschied" in den eersten zin, dien ik boven aangaf, juist voor hen 
als Christenen plicht is. Als zij dan aan den arbeid gaan, dan weten zij dat hèn het 
Woord, dat zij hoorden uit de Openbaring, bindt bij eiken zin dien zij 
neerschrijven, elke uitspraak, dien zij in den mond nemen. Zoodra het noodig is, 
getuigen zij daarvan. Maar zij gebruiken dat woord niet als een argument, zij 
trachten hun overtuiging niet daardoor ingang te doen vinden. Den ander zegt het 
immers niets, prikkelt het eerder tot tegenspraak. En zoo te handelen valt niet 
zwaar, omdat het immers niet zóo is in deze dingen der wet, dat wat als Gods 
Woord is gehoord, nu niet voor redelijke toelichting vatbaar is. Voor het in 
beginsel onontbindbare huwelijk zijn talrijke redelijke argumenten aan te voeren: 
de positie der kinderen — de verlaging van het moreele peil bij loslating daarvan 
— de toestand van de vrouw, die van een zoogenaamd vrijere regeling haast 
onvermijdelijk de dupe wordt en zoo meer. En het is geen oneerlijkheid, als dit 
alles naar voren wordt geschoven ook door hem, voor wien dat toch maar van 
betrekkelijke waarde is tegenover het woord uit Mattheus, want hoewel die 
waarde slechts betrekkelijk is, zij is toch waarde. Wij zijn redelijke wezens, de 
intellectueele behandeling van vragen als deze is niet alleen mogelijk, zij is 
plicht, het recht, het verstandelijk te fundeeren en te omlijnen recht een gave. 
Ook de Christen, voor wien ten slotte het zwaartepunt elders ligt, voelt zich er 
door gesteund en geschraagd. Vóór het in beginsel onontbindbaar huwelijk zal 
dus zijn strijd gaan, maar hij weet ook, dat dit beginsel nog geen recht is. Hij zal 
ook met het inzicht der anderen moeten en willen rekenen en dat niet, omdat het 
hem niet mogelijk is zijn eigen wil door te zetten, doch ook, indien dit wèl 
mogelijk was, omdat ook zij als burgers van den staat recht hebben gehoord te 
worden. Het recht voor het huwelijk zal, ook indien een Christen de vrije hand 
zou hebben om het op te stellen, anders zijn in een samenleving, waarin de 
overgroote meerderheid datgene wat als rest van Christelijke overtuiging in de 
volksopvattingen is doorgedrongen nog aanvaardt, dan daar waar dit niet meer 
het geval is of nooit is geweest. Tegelijk zal de Christen moeten waken dat de 
wetgeving van den Staat zoo weinig mogelijk schade doe. Men zegge daarom 
niet, dat er dan geen bezwaar kan bestaan, dat de Staat echtscheiding bij 
onderlinge toestemming instelt, dat dan toch de vrijheid blijft van dit instituut 
geen gebruik te maken en zelfs om propaganda te maken tegen zulke 
echtscheidingen. De Christen weet, dat ook hij gebrekkig en zondig bl i j f t ,  dat 
zulk een instituut verleiding kan worden, die moet hij, als hij kan, verhoeden 
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en hij weet ook. dat op hem mede de verantwoordelijkheid rust voor wat de Staat 
doet, dat daarom iedere erkenning van de noodzakelijkheid ter wille van anderen 
als recht te aanvaarden, wat naar eigen overtuiging eigenlijk anders zou moeten 
zijn, ten slotte een grens vindt, waar afwijzing van wat verwerpelijk schijnt, de 
eenige mogelijkheid is. Dit alles zal moeten worden afgewogen. Zegt men, dat 
de beslissing, die dan valt, niets anders dan compromis is, dan heb ik geen 
bezwaar, mits men daarin dan maar niet afkeuring ziet. Recht is in een 
gebrekkige en zondige samenleving naar zijn aard altijd  compromis. 

Maar juist hieruit blijkt dat het: ,,er staat geschreven" wel een woord kan zijn 
tot hem, die het compromis maakt, niet een woord dat op eenige wijze in dat 
compromis ingang vindt. Zij staan op een ander vlak. Ik trachtte het aan te geven 
voor de echtscheidings-vraag,   maar  het  geldt  voor  iedere  regeling. 

Wie goed leest zal in hetgeen voorafgaat ook het antwoord vinden op de 
vraag, of de Christenen zich als politieke partij moeten organiseeren. Mijn 
antwoord luidt stellig ontkennend, indien men beweert dat uit Bijbel en 

geschiedenis beginselen zijn af te leiden van staatsbestel en maatschappij-
inrichting, die dan door die partijen in werkelijkheid moeten worden omgezet. 
Wie zoo redeneert, tast eenerzijds de heiligheid der Schrift aan, maakt er een 
wetboek van, waarmee hij werkt, doet wat waarheid voor het geloof is tot 
strijdleus dalen, geeft anderzijds aan menschelijken arbeid en menschelijke 
instellingen een wijding, die hun niet toekomt. Een Christelijke partij ligt wel 
mijlen ver van de Kerk. In haar kunnen wij en mogen wij niet gelooven. Veler 
houding is ten aanzien van haar de zelfde als tegenover de Kerk. Zij kan machtig 
en krachtig zijn, haar instellingen en doelzettingen voortreffelijk, haar strijd-
wijze boven verdenking — ik betwist het alles niet — zij blijft een politieke 
organisatie, een machtsmiddel in zeer menschelijke twisten. 

Dit alles sluit volstrekt niet uit, dat Christenen zich op een bepaald oogenblik 
als politieke partij organiseeren. Als men maar ziet, dat het dan niet meer is dan 
een samenkomen van gelijkgezinden, die, omdat ze in de diepte zich verbonden 
rekenen, ook in de vragen van politiek en actie elkaar gemakkelijk verstaan, 
gemeenschappelijk een zelfde richting uit willen. Het kan wensche-lijk zijn, het 
is vraag van de politieke situatie, óf het wenschelijk is. Noodzakelijk is het 
alleen, indien de Christenen zich juist in die situatie bedreigd zien, omdat zij 
Christenen zijn, als de verkondiging van het Woord >— met al wat dat insluit — 
zelf gevaar loopt; indien zij samen komen om de mogelijkheid te handhaven ook 
in den Staat als Christenen te leven. Dan kan deze strijd van hen geëischt 
worden, al blijft hij ook dan politieke strijd. Men kan dat ook zoo zeggen: 
Christelijke partijvorming als een machtsmiddel in den Staat is alleen dan 
geëischt, indien de Kerk haar màg verlangen. Dat was het geval voor Groen en 
Kuyper in zijn jongere 

n- 
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jaren ten aanzien der school. De Kerk, dat is de levende Christenheid, werd 
belemmerd in haar verkondiging van God's "Woord aan het kind. Zoo kunnen wij 
den aanvang van den schoolstrijd beschouwen. Dat mocht zij niet dulden; 
daartegen was het samen-strijden noodzakelijk. Zoodra die strijd echter geheel 
het politieke leven beheerschte en vooral toen hij tot de overwinning had 
gevoerd, werd de Christelijke partij een gevaar voor het Christendom. Zij ging in 
het staatkundige een tegenstelling maken, die niet reëel meer was — zij 
idealiseerde mèt haar doeleinden zich zelve, blies maatschappelijke wenschen tot 
geloofseisch op. Kuyper's latere werk heeft dat alles wel duidelijk aan het licht 
gebracht. Ik wil hiermee niet zeggen, dat op dit oogenblik in ons land de Christe-
lijke (protestant-Christelijke) partijen1) geen reden van bestaan hebben. Dat is een 
vraag van wenschelijkheid in deze situatie, waarbij ook de traditie een woord 
meespreekt. Deze dringt zeker tot beantwoording in bevestigenden zin. En 
misschien moeten we wel zeggen, dat we dankbaar mogen zijn, dàt zij er zijn, 
omdat spoedig — als de teekenen niet bedriegen — er weder de nood kan zijn, 
die de Christenen dwingt samen te gaan in het staatsieven. Die nood is er — ik 
zeide het al — als de Evangelieprediking zelf gevaar loopt. Als de Kerk 
gehinderd wordt haar woord te doen hooren, zooals zij meent, dat het moet. Ik 
heb gesproken over wat de Kerk aan den Staat te zeggen heeft, ook over den 
invloed van wat zij als het Woord Gods hoort, op wetgeving en staatkundig 
leven. Gaat het daarom, dan is het Christendom in den aanval, het poogt het 
vvereldsch leven met zijn zuurdeesem te doordringen. Nu moeten we letten op de 
andere zijde: de Kerk kan in de verdediging moeten komen van eigen terrein. In 
de verhouding tus-schen Kerk en Staat ligt ten allen tijde de mogelijkheid van 
botsing, er is latente strijd. De Kerk poogt den Staat te vervullen van wat zij als 
uitstraling van haar waarheid ziet, maar de Staat is tegelijk de vijand, die zij 
tegenover zich vindt. Staat is altijd wereld. Dàt heeft Augustinus meer dan ééns 
begrepen. De neiging èn den in-dividueelen mensch èn allen te samen geheel 
voor zich op te eischen heeft de Staat ten allen tijde. Iedere Staat heeft de kiem in 
zich van wat men heden ten dage „totaliteit" noemt. De Kerk harerzijds laat wel 
den Staat zijn eigen gebied maar zij doet dat uit eigen standpunt: ook zij eischt 
den heelen mensch, maar zij weet, dat haar taak niet is van deze wereld, de 
organisatie van het samenleven laat zij liggen. Alleen kan zij daarin niets op den 
duur eerbiedigen wat haar in haar evangelieverkondiging zou hinderen. Scherpe 
grenzen voor beider gebied, die voor altijd gelden, zijn niet te trekken, zij zullen 
telkens weer naar recht moeten worden vastgelegd. Is dat geschied, dan is er 
vrede tusschen Staat en Kerk. 

l)    Over de Roomsch-Katholieke spreek ik niet, bij haar ligt de zaak anders. De R K. 
Kerk wil altijd meer dan Kerk zijn, wil ook „staat" zijn. 
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Zoodra echter de Staat zijn drang tot totaliteit niet meer als een te beteugelen 
neiging ziet, zoodra hij een recht, waaraan ook hij zelf gebonden is niet meer 
erkent, maar geheel het menschenleven in zijn volheid wil beheerschen, is 
botsing onvermijdelijk. Dan barst de strijd los. Eeuwen lang heeft de Kerk, 
misschien niet tot haar geluk, daarvan weinig gemerkt. Nu is het anders. Nu moet 
de Kerk weer eigen gebied verdedigen. Zie naar Rusland, daar geschiedde de 
aanval openlijk, tegelijk zóó krachtig, dat de Kerk scheen te bezwijken, voor zij 
zich zelfs gereed kon maken tot verweer; daar begint zij thans eerst heel 
langzaam zich te herstellen, zoodat we nog maar alleen naar teekenen kunnen 
uitzien, die weer eenige hoop schenken. Zie ook naar Duitschland. Dat was 
anders. Daar verklaarde de totale Staat, dat de Kerk hem lief was en hij haar 
belangen zou verzorgen. Alleen het moest de Kerk zijn zoo als de Staat hem 
begeerde. En zoo kàn de Kerk niet zijn, zij kàn zich niet schikken, haar Heer is 
een andere, dan de Staat. Zij zelve moet weten wat zij te verkondigen heeft, wat 
daarvoor aan organisatie en bestaansmiddelen noodzakelijk is. Zie naar den strijd 
der Bekenntniss-Kirche.1) De Kerk werd bedreigd in hare verkondiging (Oud-
Testament), in hare verhouding tot haar eigen leden (niet-Arische Christenen), in 
haar organisatie. Aanvankelijk meende men, dat de afweer — hoe zwaar hij was, 
welke opofferingen hij eischte — kon geschieden zonder aan den Staat zelf en 
zijn wen-schen te raken. De ervaring leert het tegendeel. Wie daarvan overtuigd 
wil worden, leze eens het laatste boekje van Hans As-mussen.") Hier is een man, 
die den nieuwen staatsvorm van zijn land, als ik mij niet vergis, aanvankelijk met 
blijdschap heeft begroet, die hem nóg geenszins verwerpt en dan toch tot den 
Staat ook ten aanzien van eigen regelingen zegt: zóo gaat het niet. Als de Kerk de 
Zondag niet wordt gelaten, maar de Staat die als zijn feestdag opeischt, als zij de 
jeugd niet kan bereiken, omdat staat en partij die geheel in beslag nemen, als van 
kinderen een eed wordt verlangd, als aan den Führer een eer wordt bewezen, die 
God alleen toekomt, dan kan de Kerk niet zwijgen. Zij moet Gods gebod doen 
hooren, wee haar indien zij het Evangelie niet verkondigt! Wie a!s de aanhangers 
van den totalen Staat eens menschen woord tot een absoluut woord maakt moet 
met de Kerk in conflict komen. Hij knielt voor den afgod, den afgod van het 
volk, van de macht, van den Staat, van den leider. Er staat geschreven: ,,Gij zult 
geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben". 

Ik   behoor  niet  tot  hen,  die  gelooven,   dat  in  alle  landen  van Europa,  ook  
in  het onze,  spoedig  de   strijd   zal   gaan   tusschen 

1) Hier zou ook de R.K. Kerk genoemd kunnen worden. Ook haar trof de vijandschap. 
De verhouding is anders door haar internationale organisatie, ook door het feit dat zij 
anders staat.  Zie de vorige noot. 

-)    Gottesgebo; und der Menschen Gebot, Theol. Existenz heute no. 41. 
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Communisme en Nationalisme, misschien juister1) gezegd tusschen Bolsjewisme 
en Fascisme, dat dit onvermijdelijk is. Het is een van de dingen, die geloofd 
worden omdat ze altijd herhaald worden, maar die ook zonder basis in de feiten 
juist omdat de menschen ze als niet tegen te spreken aannemen, een kans krijgen 
werkelijkheid te worden. Doch dit is zeker: het zijn machtige stroomingen beide. 
De Christenen zullen beide scherp in het oog moeten houden, tegen beide tot 
handhaving der Kerk gereed moeten staan. Het Bolsjewisme zegt de Kerk 
openlijk den strijd aan — met het Fascisme is hij even onvermijdelijk. 2) Het kàn 
zijrr, dat spoedig reeds die strijd de Christenen moet vereenigen. 

Dien strijd zullen zij in volle geloofsvertrouwen te gemoet zien — zij kunnen 
zich sterken aan het voorbeeld van hun Duitsche broeders — als de Kerk vast en 
sterk staat, een zeker geluid geeft. Zij zal zich moeten bezinnen op de woorden, 
die zij in maatschappelijk en staatkundig leven kan doen hooren, op het 
getuigenis, dat zij heeft te geven van wat zij als waarheid ziet. 

Doch zij kan dit alleen, indien zij zich onderwerpt aan haar Heer, waarlijk 
Kerk is, indien zij verkondigt, wat er geschiedde in die dagen, dat er een gebod 
uitging van keizer Augustus, toen een Kindeke geboren werd (Lukas II, 1) en 
wat er geschreven staat over Zijn woorden en daden, Zijn dood, Zijn opstanding, 
over de uitstorting van den Heiligen Geest, die haar eigen begin was. Bidden wij, 
dat de Heilige Geest met haar zij. 

1) Juister, want „communisme" behoeft op zich zelf niet met het Evangelie in 
strijd te zijn. Het is dat wel, als we daaronder de huidige geestes-strooming in 
Europa verstaan, die zich naar Rusland oriënteert. Nationalisme behoeft evenmin 
totaal te zijn. is het echter wel in de strooming die zich met dat woord tooit. 

2) Ik ontken niet dat er lieden zijn in ons land, die te goeder trouw het tegendeel 
meenen. Laten zij naar Duitschland zien — dat doen zij immers toch altijd — 
om van hun naïviteit genezen te worden. 



 


