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41.   OVER  DEN TOEKOMSTIGEN VREDE.*) 

,,Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden". 
Aldus luidt in de nieuwe vertaling van het Nederl. Bijbelgenootschap Mattheüs 5 
: 9. De Staten-vertaling had „vreedzamen". Beter dan in de oude-, komt het in de 
nieuwe vertaling uit, dat het gebod er een is tot actief handelen, niet tot passieve 
onthouding van onvredige daden. ,,Beati pacifici" heet het in de Vulgaat. Vrede 
maken — vrede stichten <— het is bij uitstek de taak der Kerk. Pacifist is zij 
krachtens haar aard — wat echter iets anders is dan propagandist voor 
ontwapening of dienstweigering. Zij bidt om den vrede, zij predikt den vrede, zij 
moet strijden voor den vrede. 

Het mag wonderlijk schijnen, dat wij als neutralen daarover gaan spreken. 
Toch meen ik, dat het onze plicht is als Christenen, als leden der Kerk, met dit 
gesprek een aanvang te maken. Niet natuurlijk over de vredes-voorwaarden, die 
voor een der partijen of voor beide aannemelijk zouden zijn. Over vredes-
voorwaarden kan alleen gesproken worden op het oogenblik, dat de situatie 
daarvoor rijp is, dat kan worden aangewezen, hôe de partijen elkaar kunnen 
vinden, er kan alleen over gesproken worden door hen, die voor het duren van 
den oorlog mede verantwoordelijkheid dragen. Dat zijn zeker niet alleen de 
regeeringen der oorlogvoerenden, het kunnen ook groepen of personen in de in 
oorlog zijnde landen zijn, het kunnen zelfs neutrale regeeringen of bepaalde 
groepen in neutrale landen worden. Doch deze allen zijn dit alleen op het 
oogenblik, dat zij daartoe geroepen zijn. Ik zie niet, dat thans ons land daarbij een 
taak zou hebben. Het vredes-initiatief van de Koningin en den Koning van België 
is mislukt. Het beeld, dat de stand van den oorlog geeft, biedt niets wat op 
vruchtbaarheid van publicatie van overdenkingen daarover zou wijzen. Het is de 
geschiedenis, of beter wat God ons in de geschiedenis laat zien, die dat hier 
beslist, zij geeft ons niet het recht om op dit oogenblik het woord te nemen. 

Doch ieder, die het kwaad van den oorlog ondergaat — en ondergaan wij het 
allen niet dagelijks, voelen we het niet als een tekort, dat het ons niet nog meer 
pijnigt? — mag zich bezinnen op een andere vraag; niet wat concreet de 
voorwaarden voor den vrede zullen zijn, maar wat het inhoudt, dat het vrede 
moet worden. Vrede stichten is alleen mogelijk, als wij over den oorlog heen 
zien. Als Christenen zijn wij  daartoe verplicht. 

Doel van iederen oorlog is de vrede. Men heeft in dezen tijd wel anders 
geleerd. Oorlog voeren zou de normale toestand zijn, vrede slechts een tijdperk 
van rust om den oorlog met vernieuwde kracht te kunnen voortzetten. Dit schijnt 
een dwaasheid — een tegenspraak in zich zelf. Oorlog heeft altijd plaats om iets 
te bereiken. 

*)   Woord en Wereld, 1939. blz. 409. 
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Ieder oorlogvoerende begeert den vrede, den vrede, waarin hij zijn doel, de 
vernietiging van den ander, of de verovering van een gebied, of wat dan ook, 
bereikt zal hebben. Nu is het echter waar, dat zulk een vrede steeds de kiem van 
een nieuwen oorlog in zich draagt. Immers, óf de machtsvermeerdering, die 
begeerd werd, is niet bereikt en dan moet de oorlog weder worden begonnen om 
haar alsnog te verkrijgen, of de ander voelt zich door zijn machts-vermindering 
gekrenkt, en aast op herovering. En dan is er geen einde. De oorlog wordt zoo 
niet het begeerlijke op zich zelf, maar het onvermijdelijke terwille van de macht. 

Zoo schijnt het inderdaad, dat de vrede slechts een pauze in het oorlogen is. 
En toch is het niet waar. Toch is het doel altijd weer een vrede, die den oorlog 
overbodig maakt. Een ieder begeert den vrede als iets definitiefs. Doch hij 
begeert zijn vrede. En daarin zit de tegenspraak. 

Zulk een vrede is in waarheid geen vrede. Wij weten niet, of ons in deze 
bedeeling ooit vrede gegeven zal worden, of de zonde van den mensch den 
oorlog niet telkens weer zal doen uitbarsten. Doch wij weten wel, dat de vrede 
ons geboden is. Dat sluit in, dat wij den vrede, zooals hij is, zoolang mogelijk 
moeten bewaren. Zoo lang mogelijk, het kàn zijn, dat deze vrede niet te houden 
is, verbroken moer worden. Wij hebben het een vorig maal betoogd. Doch dan 
staat onmiddellijk weer de taak voor ons een beteren vrede te zoeken. Er zijn, 
ook dit merkte ik in een vorig artikel reeds op, gradaties van vrede. De taak nu 
van de Kerk zie ik als den plicht van den strijd voor een nieuwen vrede, een 
vrede op iets hooger plan. Zeker, voorzoover wij menschen zien, is dit een 
woord, dat kans heeft leeg weder te keeren. Een vrede op hóóger plan, terwijl de 
vrede op dit lage plan niet te bewaren was? Terwijl al meer een rijk zich verheft, 
dat vrede noemt, wat niet anders is dan een opleggen van zijn macht? Ook dat 
rijk zegt, den „wereldvrede" te begeeren, doch die vrede is zoo weinig vrede, dat 
hij eerder geweld zou moeten heeten, een geweld, dat alle vrijheid en daarmee 
allen vrede vernietigt. 

Is deze dreigende vrede niet een daling zóó diep in plaats van een stijging, dat 
hij niet beter is dan oorlog? Het is alles juist .  Doch voor de Kerk kan dit geen 
reden zijn te zwijgen, voor wie in Christelijk denken het spreken der Kerk willen 
voorbereiden geen reden om niet te pogen de dingen te zoeken, die gezegd 
moeten worden. De Kerk spreekt tot de machten der wereld ook indien zij  hen 
tegenspreekt. 

En zij zal dan moeten beginnen met den eisch af te wijzen, dien ieder 
oorlogvoerende altijd stelt, den eisch, dat de vrede slechts kan volgen op de 
overwinning. Van de overwinning is het noodzakelijk gevolg, dat de vrede aan 
den ander wordt opgelegd. Het wordt een dictaat. Een overwinnaar onderhandelt 
niet meer met een overwonnene, of hij  doet dit hoogstens in schijn.  Hij  schrijft 
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voor, zegt hoe het voortaan zijn zal, en de ander mag al heel blij zijn, als hij hier 
en daar er wat afknabbelt. Aan de hoofdzaak valt niet te tornen. Zoo komt een 
vrede, die geen bevrediging is, die niet anders dan verbeten wordt aanvaard met 
het voorbehoud hem weder te verbreken, zoodra men de kans schoon ziet. 
Werkelijk vrede tusschen menschen, die als vijanden tegenover elkaar staan, kan 
het alleen worden zonder overwinning. Ik bedoel natuurlijk niet, dat niet ieder 
oorlogvoerende moet pogen te overwinnen. Hem te zeggen, dat hij daarmede 
moet ophouden, zou dwaasheid zijn, hij kàn niet anders, zoolang hij oorlog 
voert. En hij mag ook niet anders, indien hij een gerechtvaardigden strijd strijdt. 
De Kerk heeft uit te spreken, of dat het geval is. Heeft zij dit gedaan, dan moet 
zij den Staat door haar prediking sterken in den strijd tot het einde toe. Zoo lang 
die duurt kan alleen op de overwinning worden gehoopt. Doch als deze nadert, 
dan kan het aan de Kerk zijn om te zeggen, dat dat einde ligt vóór de volledige 
overwinning. Als het kwaad de spits is afgebeten, moet aan het vijandige volk 
zelf de verdere uitroeiing worden overgelaten. Daartoe moeten krachten worden 
opgeroepen, die onderdrukt worden, als de strijd tot de onderwerping van den 
ander wordt voortgezet. Den ander moet ruimte gelaten worden. Een ruimte, 
waarin altijd opnieuw het kwaad kan opgroeien. Men kan slecht tarwe oogsten, 
indien ook het onkruid heeft kunnen wassen. Dat is beter, dan wanneer die 
ruimte ontnomen wordt, dan komt het onkruid zeker weer van alle zijden uit den 
grond en verdringt het de tarwe. De geschiedenis leert ons dit voortdurend. De 
vrede van Versailles is een waarschuwing, zoo ernstig en zoo pijnlijk, dat wij 
haar waarlijk niet mogen vergeten. Frankrijk is na de overwinningen op 
Napoleon anders behandeld. Hoe afschuwelijk een pax Germanica zou zijn — 
om van een Russischen vrede niet te spreken — een pax Brit-tannica is ook niet 
begeerlijk. En ik meen hiermee niet, dat wij als Nederlanders uit nationaal 
oogpunt haar niet zouden wenschen, dat is betrekkelijk ondergeschikt, ik bedoel: 
een dergelijke vrede, die met een nationaliteitswoord zou worden gekenmerkt, is 
niet de vrede, die de Christen na dezen oorlog kan begeeren. De Kerk moet 
boven de nationaliteit uitwijzen. Nu dit over ons gekomen is, is de eenig 
mogelijke vrede, een vrede die niet zelf geweld is, dat is een vrede zonder 
overwinning, een vrede, die de beide partijen der strijdende volkeren ten volle 
aanvaarden. Zegt men: die is niet te krijgen, dan antwoord ik: nu nog niet, doch 
wellicht te eeniger tijd, en dan herhaal ik: ik heb niet te zien, hóe hij te krijgen is 
om te verklaren, dàt hij verkregen moet worden. Omdat hij ons geboden is. Wilt 
ge het een ideaal noemen, mij goed, mits ge maar niet menschelijk idealisme 
ziet. De vrede onder de menschen is immers goddelijk gebod. 

Pax hominum est ordinata concordia, zegt Augustinus   (Civitas Dei XIX, 
13). Dat moet ons richtsnoer zijn. De concordia, de een- 
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dracht moet den menschen verkondigd worden. Eendracht is iets anders dan niet-
strijden. Zij heeft positieven inhoud, zij is het werk der naastenliefde. Hier ligt de 
eerste taak der Kerk, de prediking, die haat en wrok en nijd bestrijdt of liever ze 
overwint door ze uit te bannen. Positief bestreden kunnen deze dingen zoo 
moeilijk worden, de aanval stuit zoo licht af op de felheid van gevoelens, die ons 
maar al te gerechtvaardigd voorkomen, die wij zelf immers ook hebben. Zij 
vallen vanzelf weg, indien het gebod der naastenliefde waarlijk ingang vindt. Het 
is een goed ding, dat in Engeland de bisschop van Chichester onmiddellijk na het 
begin van den oorlog op het gevaar van den oorlogshaat gewezen heeft. Haat 
was er in het begin niet. zeker niet in de geallieerde landen, toch ook niet in 
Duitschland. Het zal moeilijker zijn hem te blijven weren. Chichester herinnerde 
er terecht aan. hoe hij in den oorlog van 1914 is opgelaaid, welk kwaad hij heeft 
gebrouwen, hoe juist door den haat de Kerken machteloos stonden, toen het 
vrede werd. Door haat-prediking of haat-aanvaarding hadden zij de mogelijkheid 
verloren waarlijk vrede te stichten. De Kerk moet hier schrap staan van het begin 
af, geen duimbreed toegeven. Laten wij ook oppassen, dat er geen haat tegen een 
bepaald volk ontwaakt. Het eenige middel is de gehoorzaamheid aan het gebod 
der naastenliefde. En wat van haat gezegd is, geldt ook van wrok en nijd. De 
geheele Bolsjewistische campagne doet beroep op den nijd, de afgunst. Hoezeer 
het wrokken over het ondergane onrecht de geesten verbittert en bederft, heeft 
Duitschland ons na 1919 geleerd. Minder fel dan haat laaien deze gevoelens niet 
zoo snel op, zij vreten echter dieper in en zijn moeilijker uit te roeien. Er haakt 
zoo licht in ons allen iets over het leed, over het onrecht, dat ons vroeger werd 
aangedaan, het is niet gemakkelijk niet afgunstig te zijn, als het een ander zonder 
aanwijsbaren grond zoo veel beter gaat dan ons. Wederom alleen in 
naastenliefde smelten deze dingen weg. De Kerk heeft den Christenen voor te 
houden, dat zij daders van het geloof moeten zijn. Wie daarvan doordrongen is, 
voorkomt wrok en haat en afgunst — wellicht neemt hij ze weg. De Jacobus-
brief kan ons hier helpen. 

De vrede moet zijn ,,ordinata" concordia, dit is een geordende op recht 
berustende eendracht. De eendracht is niet te verwerkelijken onder de menschen 
zonder rechtsregels, zonder een norm, waarin zij wordt gezocht en gehandhaafd. 
Hij kan niet bestaan zonder orde — de zonde verbreekt hem onmiddellijk, indien 
niet de wet de lijnen trekt, waarbinnen de menschen zich bewegen zullen. Het is 
de groote moeilijkheid, waarvoor we telkens weer gesteld worden, welke lijnen 
dat moeten zijn, hoe de orde zal worden tot stand gebracht. 

Hier kan alleen over enkele voorwaarden, uitgangspunten van die  orde 
worden  gesproken. 

Het eerste is dit, dat deze alleen dan kan bestaan, indien zij op 
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waarachtigheid is gebouwd. Een der afgrijselijkste dingen in onze tegenwoordige 
samenleving is de heerschappij van de leugen. Het is daarmede zoover gekomen, 
dat er niet alleen voortdurend gelogen wordt — dat is van alle tijden — en dat 
niet alleen de leugen wordt goed gepraat — ook dat is meer geschied ■— maar 
dat zij wordt verheerlijkt, als middel zonder eenige scrupule aanvaard. Een 
regeling of ordening is alleen mogelijk, indien toepassing van de regels 
afhankelijk is van de waarheid van de feiten, die voor hun toepassing worden 
ondersteld. En die waarheid kan op den duur alleen worden gevonden, indien het 
zoeken en spreken der waarheid onvoorwaardelijke eisch is. Thans zijn heele 
stelsels van regeering en samenleving op leugen gebouwd. Met het denkbeeld 
van een geordende eendracht is dit in flagranten strijd, een orde kan alleen langs 
den weg der waarheid worden benaderd. Zoo wordt niet alleen onrecht gedaan, 
maar het besef zelf van recht en onrecht volkomen vernietigd. In den warwinkel 
van leugen en bedrog ziet de mensch de scheiding niet meer. De Kerk heeft hier 
— als steeds wanneer het om recht gaat — haar leering in het proces van Jezus. 
De beraadslaging om hem te dooden, waarover Johannes XI handelt, laat zien, 
hoe de overpriesteren en Farizeeën wisten, dat Jezus niet schuldig was naar hun 
wet, niettemin moest Hij gedood worden. ,,Het is in Uw belang, dat een mensch 
sterft voor het volk en niet het gansche volk verloren gaat" (vs. 59). Het belang, 
niet het recht wordt beslissend. Het onrecht wordt terwille van het belang als 
recht vermomd. Hier wordt de maatstaf vervalscht, de onwaarheid aangeprezen 
en gebruikt terwille van een vermeend nut. Niemöller heeft in een aangrijpende 
preek (Dennoch getrost, blz. 85) laten zien, dat geheel hetzelfde geschiedt, als de 
leer wordt gehuldigd, dat recht is, wat voor het volk van nut is. Het vermeende 
nut wordt met onware — en bewust onware — beweringen gediend. Wie de 
leugen predikt, de waarheid minacht, vergrijpt zich aan Hem, die zelf de 
Waarheid is. In Joh. 8 zegt Jezus van den duivel: ,,Die was een 
menschenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in 
hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, dan spreekt hij naar zijnen 
aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen". 

Die verwerping van de leugen is ook de verwerping van de onwaarachtigheid, 
die eigen beloften als niet meer dan wind acht, die niet vraagt, wat de goede 
trouw eischt. Verkeer en orde tusschen de menschen zijn alleen mogelijk, indien 
zij zich aan hun beloften gebonden rekenen, aan hun woord houden. Niet ten 
onrechte heeft men in die gebondenheid aan de overeenkomst een der fundamen-
teele dingen van het volkenrecht gezien. Zij mag als elke rechtsregel op een 
oogenblik haar grenzen in een anderen regel vinden, wordt zij niet als primair 
beginsel gehandhaafd, dan wordt iedere orde verbroken en komen wij tot den 
chaos of tot het even groote kwaad van het geweld, van de heerschappij van een 
enkelen macht- 
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hebber. In het verbond van God met Israël, met zijn Kerk vindt deze gedachte 
haar schriftuurlijken grondslag. Hier is, als zoo dikwijls in den Bijbel, een 
menschelijk instituut met goddelijken glans bekleed. Het wordt daardoor geheel 
iets anders dan het was. Tegelijk krijgt zoo het menschelijke zijn werkelijke 
waarde. 

De vrede kàn er niet zijn — de Kerk kan het niet genoeg herhalen — zonder 
waarachtigheid en oprechtheid. Het zijn wel zeer primitieve dingen, die thans 
weer moeten worden ingescherpt. 

De derde voorwaarde voor den vrede is de verdraagzaamheid. Over de vorige 
was ik kort. Zij spreken voor zich zelf en worden toch al te zeer verwaarloosd. 
Over de verdraagzaamheid moet ik iets meer zeggen, omdat juist hier de 
Christelijke grondslag moet worden aangewezen, omdat een andere grond licht 
tot bederf voert. 

Voor de Kerk gaat deze oorlog om de Christelijke vrijheid, dat is de vrijheid 
van geloof en de vrijheid van prediking. Worden die erkend, dan brengen zij in 
haar gevolg een reeks burgerlijke vrijheden met zich. In Middeleeuwen en 
Hervormingstijd zijn deze doorgedrongen in de gedachtenwereld van West-
Europa, hebben zij wortel geschoten in de Staatsinstellingen. De Fransche 
revolutie maakt haar los van haar verankering in het Christendom. De vrijheid 
werd tot ongebondenheid. Een ongebondenheid, die nu in sommige totalitaire 
staten omslaat in haar tegendeel, de slavernij. Het gevaar, dat deze slavernij voor 
geheel Europa, wellicht voor de geheele wereld dreigt, is de rechtvaardiging van 
den oorlog. De Kerk moet den Staat, iederen Staat den eisch stellen, dat zij vrij 
zal zijn het Evangelie te prediken. 

Déze vrijheid sluit in de wereld echter altijd een vrijheid ook voor anderen in. 
De waarheid van de Evangelie-prediking kan niet met dwang worden opgelegd. 
Wie die vrijheid opeischt, moet wel erkennen, dat er ook vrijheid moet zijn het 
Evangelie niet te verkondigen, iets anders te prediken. Het is zeker ten onrechte, 
indien men in geloofsvrijheid de tegenstelling van het Protestantisme tot de 
Roomsch-Katholieke Kerk zoekt. De tegenstelling ligt heel wat dieper, doch het 
is wel een gevolg van de Protestantsche geloofsopvatting, dat de Staat een 
vrijheid moet laten van geloof en prediking, die wij verdraagzaamheid noemen. 
Calvijn had dit zóó nog niet gezien — het is niettemin gereformeerd. 

Doch als in de vrijheid is ook in de verdraagzaamheid het bederf gekomen. 
Vrijheid werd ongebondenheid, verdraagzaamheid neutraliteit. In neutraliteit 
worden de verschillende leeropvattingen of meeningen gelijk behandeld, omdat 
zij alle wellicht waar, wellicht onwaar zijn. De neutrale kiest geen partij. 
Verdraagzaam is hij, die met volledig partij kiezen, toch den ander laat 
geworden. Voor den Staat ligt de grondslag der verdraagzaamheid in de 
gedachte, dat wie een recht voor zich zelf opeischt, dat ook aan den ander moet 
toekennen, in het bewustzijn, dat het niet aan den Staat is te beslissen, wie gelijk 
heeft. In den Staat zit zoo altijd inderdaad 
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een drang tot neutraliteit. Er is hier verschil tusschen Kerk en Staat. De Kerk kan 
slechts binnen nauwe grenzen verdraagzaam zijn. Voor den Staat is dit anders. 
De Christen kan den drang van den Staat naar neutraliteit erkennen en toch van 
den Staat eischen, dat hij de waarheid niet te kort doet. De verhouding is een dia-
lectische, moeilijk in haar begrenzing in concreto, doch dit is zeker: de 
verdraagzaamheid heeft haar rechten. Het karakter der Christelijke  waarheid 
zelf  sluit onverdraagzaamheid  buiten. 

Binnen den Staat is het een nooit eindigende taak de verhouding van beide te 
regelen. Zou de verdraagzaamheid volledig worden doorgevoerd, dan zou zij 
ook hem ten deel vallen, die, zelf onverdraagzaam, haar den hals omdraait, 
zoodra hij daartoe de kans ziet. Wij hebben dit thans wel ruimschoots geleerd. 
Een niet totalitaire staat kan nationaal-socialisme, bolsjewisme op den duur geen 
vrijheid laten. Er moet dus een afweer komen — de grens te vinden is thans wel 
bijzonder moeilijk. Het is plicht haar telkens weer te zoeken. 

Internationaal wordt de vraag bijzonder moeilijk. Hier liggen de verhoudingen 
anders. Naar binnen staat de overheid, van wie verdraagzaamheid wordt 
gevorderd, als gezag tegenover de onderdanen. Zij laat hen, die haar 
gehoorzaamheid schuldig zijn, tot zekere hoogte begaan. Naar buiten, 
internationaal, staat de overheid van den eenen Staat niet boven, maar naast die 
van anderen. Hierdoor krijgt de vraag der verdraagzaamheid een ander aspect. 
De overheid zal, voorzoover het eigen onderdanen geldt, met verdraagzaamheid 
tegenover buitenlandsche stroomingen niet hebben te rekenen, ook niet indien zij 
door de regeeringen worden gesteund. Russisch-communistische of Duitsche 
nazi-propaganda zal niet in het minst moeten worden toegelaten, tegen haar kan 
van den Staat onverdraagzaamheid worden verlangd. Maar wat moet in het 
buitenland zelf worden geduld, ook al is het aan onzen geest, aan den 
Christelijken geest vijandig, ook al uit het zich in daden. Zullen wij toch naar 
vrede moeten zoeken? 

Hier zal het feit, dat de geschiedenis een staats-geschiedenis is geworden, 
groote beteekenis moeten worden toegekend. Iedere staat is reeds, omdat hij 
staat is, gerechtigd zijn eigen regeerings-vorm te bepalen. De verdraagzaamheid 
eischt van de Kerk in ieder land, dat zij zich van een oordeel over den 
buitenlandschen regeeringsvorm onthoudt, ook als zij dien vorm verwerpelijk 
vindt. Wordt de democratie als regeeringsvorm tot inzet van den oorlog 
gemaakt, dan kan de Kerk niet anders dan zich terugtrekken. Een voorschrijven 
van den regeeringsvorm door een volk aan een ander is niet alleen 
ondemocratisch, het is een onverdraagzaamheid, waarachter de Kerk nooit kan 
gaan staan. Regeeringsvormen hebben geen waarde voor de eeuwigheid, dat 
leerde Calvijn ook. 

Anders is het met de leer, met wat men de ideologie noemt. Deze oorlog is 
een oorlog voor de Christelijke vrijheid. Moet de Kerk 



OVER DEN TOEKOMSTIGEN VREDE 199 

niettemin in de oorlogvoerende landen verdraagzaamheid prediken tegenover de 
Staten, die die vrijheid en daarmee haarzelf belagen? Het schijnt een bloedeloos 
intellectueel spelletje of onwerkelijk idealisme hier verdraagzaamheid aan te 
prijzen. Onwrikbaarheid, onomstootelijke weerstand tegen den booze, het is wat 
hier het allereerst past. Als wij zien, welke ellende, welke geestelijke ellende 
vooral door de booze machten worden verwekt, lijkt het vooze sentimentaliteit, 
als gezegd wordt, dat men hun verdraagzaam tegemoet moet treden. Ik weet het 
en ben mij bewust, dat het vóór alles de kracht van den afweer is, waarom moet 
worden gebeden. 

Niettemin, zoodra van vrede wordt gesproken, klopt de verdraagzaamheid aan 
om te worden toegelaten. Er kunnen redenen zijn vooralsnog niet van vrede te 
spreken, omdat verdraagzaamheid nog niet mogelijk is. Doch wil het vrede 
worden, dan moet zij teruggevonden worden. Vrede is alleen mogelijk, indien 
van een werkelijke samenleving de grond wordt gelegd, en een verband gevormd 
tusschen de staten, indien de een mèt den ander wil zijn, indien er iets is van 
eendracht. Daarbij zal de macht van iederen staat, zijn zelfstandigheid moeten 
worden ingekort. Doch dit kan niet, indien het niet van weerszijden geschiedt. 
En dit is weder onmogelijk zonder dat de andere ook in zijn afwijkingen wordt 
erkend, indien ook naar buiten gelijk naar binnen in den Staat een 
verdraagzaamheid mogelijk is. 

En nu schijnt dit mij de taak der Kerk, dat zij zoekt aan te geven, waar zij 
voor zichzelf als Kerk, waar in de eischen, die zij den Staat stelt, krachtens de 
haar van God opgedragen prediking de grenzen trekt. Den naaste lief te hebben 
als zich zelve sluit in niet alleen in den naaste den gelijke, ook den andere te 
zien, die eigen recht heeft zijn leven te bepalen. Wat aan onzen, zelfs Christe-
lijken, geest vijandig is, moet worden geduld, wat tegen den Heiligen Geest 
zondigt, onverbiddelijk worden afgewezen. God lief te hebben boven allen zal 
richtsnoer moeten zijn, als gepoogd wordt de grenzen te trekken. 

Hoe? Laten wij hopen, dat God het de Kerk leert in deze dagen. Wij bidden 
het Hem. als wij Hem om vrede, om een waren vrede vragen. 

Ik ben mij volkomen bewust, dat men dit alles vaag zal vinden. Het bedoelt 
niet anders dan aanwijzing van de richting, waarin wij hebben te denken. Welke 
vormen die vrede zal moeten aannemen, zal eerst later kunnen  worden gezegd. 

Doch alleen dàn zal zulk een vrede mogelijk zijn, indien hij een rechtsorde 
vestigt tot zijn handhaving. Het is de waarborg, die de eendracht behoeft. Alleen 
dan is zij ordinata. Augustinus zegt in het zelfde hoofdstuk, dat ik aanhaalde: 
,,Ordo est parum disparum-que rerum sua cuique loca tribuens dispositio". De 
orde is de regeling, waarbij aan gelijke en ongelijke zaken ieder zijn eigen plaats 
wordt aangewezen. Ieder het zijne — scheiding van gelijk en onge- 
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lijk — het zijn de primaire dingen van het recht. Een nieuwe vrede is alleen 
mogelijk, indien in eenigen vorm weder een internationale organisatie in het 
leven wordt geroepen ter regeling en handhaving dier orde. Dat sluit heel veel in. 
Het is de erkenning van recht boven den Staat, de beperking der souvereiniteit, 
indien die als absolute macht wordt gezien. De Volkenbond van 1919 is mislukt, 
doch een volkenbond in eenigen vorm is noodzakelijk. Over de gebreken van 
den Volkenbond heb ik hier niet te spreken. Wel over den achtergrond. Die was 
een onverdraagzaamheid. Het uitgangspunt deugde niet: de uitsluiting van 
Duitschland in den aanvang maakte zijn toelating later tot een eigengerechtigd 
uit de hoogte wel willen aannemen van een boosdoener, die beterschap beloofd 
had. De zelfgenoegzaamheid der Vereenigde Staten, die zich terzijde hielden, 
heeft hem van den aanvang af verzwakt. Het Christelijk Amerika heeft hier 
schuld. Daarbij komt nog, dat zijn opbouw de realiteit niet dekte. En tenslotte 
had hij geestelijk alleen zijn fundament in een humanistische houding, die niet 
bestand bleek tegen het eigen belang der volken, dat zich van alle kanten deed 
gevoelen. De Kerk heeft te bedenken, dat een internationale orde alleen mogelijk 
is, indien zij Christelijk is gefundeerd. Zij heeft dit te prediken. In een 
humanisme kan men nu eenmaal niet ge-looven. Wie op een anderen grond 
bouwt dan in Christus is gelegd, zet altijd een huis op zand. In den storm valt het 
huis. Niettemin kan die bouw eerbied vragen. We mogen geen kwaad spreken 
van het humanisme, dat ook in de volkenbondsgedachte zich heeft geuit. Er is 
een lange lijn van denkers en werkers, te beginnen bij Grotius, eindigend bij 
Wilson en Van Vollenhoven, wien we dankbaar mogen, moeten zijn. Bij alle 
gebreken van den Volkenbond is het noodig te beseffen, dat hij ook goeds heeft 
gebracht, in ruime mate. Er wordt, ook van Christelijke zijde, hier vaak zonder 
grond gesmaald en geschimpt. 

Doch humaniteit is alleen dàn van waarde, indien zij in het meer dan humane 
is ingebed, indien zij boven zich zelf uitwijst. De nieuwe vrede zal zich moeten 
hoeden voor het gevaar van ieder humanisme, dat niet rekent met het radicale 
karakter van het kwaad. Ik geloof, dat wij ook in zaken van de internationale 
Staatsorde slechts dan verder komen, indien wij ons Anselmus' woord 
voorhouden: non-dum vidistis quanti ponderis sit peccatum. Gij weet niet, van 
welk gewicht de zonde is. Wie dit vergeet, grijpt voorbarig vooruit, hij meent 
menschelijke gedachte-spinsels eeuwige waarde te moeten toeschrijven, hij gaat 
plannen maken voor jaren, construeeren en in elkaar zetten. Het blijkt alles wrak, 
wat hij neerzet, de wind blaast het om. Maar dit alles verhindert niet, dat ook wie 
daarvan zich ootmoedig doordringt, handelen moet, een dader des geloofs moet 
zijn ook in zaken van staat en politiek. Dat hij niet quietistisch, zoogenaamd 
berustend, met de handen in den schoot mag afwachten.  Dat hij in dit geloof 
moet arbeiden, vrede moet 
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stichten. Hij doet dat gebogen voor Christus. Doch dit werk kan alleen worden 
verricht langs den weg der rechtsorde. De Kerk moet het den Staat voorhouden, 
het is een stuk van haar prediking. 

In dezen adventstijd denken we aan Jezus' intocht in Jeruzalem, gezeten op 
een ezel, als vredesvorst. Mattheus XXI : 4 zegt, dat dit geschied is, opdat in 
vervulling zou gaan hetgeen gesproken is door den profeet: „Zegt der dochter 
Sions: Zie Uw Koning komt tot U, zachtmoedig en rijdend op een ezelin". Hier 
is gedoeld op de profetie van Zacharia, Hoofdstuk IX, op de aangehaalde plaats 
volgt (vs. 10): ,,Ik zal de krijgswagens uit Ephraim wegdoen en de paarden uit 
Jeruzalem, ook zullen de krijgsbogen worden vernietigd. Want Hij spreekt tot de 
volkeren van vrede en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van den 
stroom tot de einden van de aarde." 

Wij weten, dat dit alles ver weg ligt, op een ander plan dan het onze, dat het 
niet in onze handen is het te verwerkelijken, dat wij op Gods genade moeten 
hopen. Wij staren huiverend naar het wereldgebeuren, vragen ons af of het niet 
het begin is van het einde. Toch moeten wij arbeiden, zoolang het dag is. Onze 
eigenmachtigheid is uit den booze. Niet wij, God verbreekt wagens en bogen. 
Niettemin, de Kerk heeft hier voor haar prediking van vrede tusschen  de  Staten 
haar licht. 

27 November 1939. 



 


