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45.   HET WOORD GODS IN DEZEN TIJD. *)  

Hoe zou het, dat hij die geroepen wordt om in dezen tijd voor studenten te 
spreken over een onderwerp van algemeene beteeke-nis, over iets anders zou 
handelen dan over den nood van dien tijd  zelf? 

Reeds klinkt weer oorlogsgerucht ons in de ooren. Een machtig land grijpt een 
zwakkere naar de keel —■ de weg van het recht wordt met minachting verlaten 
— bemiddeling ter zijde geschoven en de vrede verbroken — de vrede is immers 
niet een hoog goed voor deze lieden. Waarom? ja waarom anders dan om een 
voor jaren geleden nederlaag te wreken, om roem en eer, om macht te doen 
gelden ter wille van die macht zelf? Er is een tegenwicht in de schaal geworpen, 
maar weten wij of het zuiver is, of het voldoende zwaarte bezit? De tijd zal het 
uitmaken, snel gaat dit niet.   En  intusschen wordt daar  ginds  geleden,  sterven 
er velen. 

Oorlog — onrecht. Zal het bij Italië-Abessinië blijven? Wie durft het 
voorspellen? Ligt niet in Europa zelf de voorraad opgestapeld, die in brand kan 
vliegen? En is — als dit dank zij beleid en voorzichtigheid zou worden 
voorkomen — daarachter niet de dreiging van het verre Oosten? Wie Japan zegt, 
zegt oorlogsgevaar voor de  geheele wereld. 

Maar laat ons niet naar het buitenland zien. Zitten wij zelf niet in een ellende, 
die steeds maar groeit, een ellende van maatschappelijke inzinking en 
werkeloosheid? Zeker, wij vechten er tegen, wij hebben een Regeering, die 
schrap staat en van alle zijden worden plannen gemaakt, met grooten ernst 
opgezet, met geestdrift verdedigd. Doch, al mogen wij hopen, dat er wegen ge-
vonden zullen worden, een werkelijke uitkomst ziet nog niemand, die 
onbevangen oordeelt, al zou het alleen zijn, omdat een mogelijk herstel alleen 
internationaal tot stand kan worden gebracht en van een internationaal overleg in 
economische verhoudingen zelfs het begin nog niet is te zien. Intusschen voelt de 
een zich zinken na den ander, vreet het kwaad der werkeloosheid met armoede 
en demoraliseering in zijn gevolg steeds dieper in. 

Oorlog en welvaartsinzinking, werkeloosheid — het kwaad van onzen tijd. 
Maar zit dit eigenlijk niet nog dieper? Zijn de hindernissen, die de menschen in 
den weg leggen aan een vreedzaam samenleven der naties, aan een in goed 
overleg uitwisselen der producten, waardoor voor ieder genoeg zou zijn, niet 
symptomen van een bederf van den geest, dat heel het leven heeft aangetast? Is 
er niet in de simpele verhouding der menschen van dag tot dag, in hun bedrijf, 
hun uitspanning, hun kunst, hun moraal, hun wijsgeerig denken, hun gezins- en 
staatkundig leven bovenal een 

*) Rede, gehouden voor de afdceling Leiden der Nederlandschc Christenstudenten 
Vereeniging op 27 November 1935. Elthcto, Januari 1936. 
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voosheid gekomen, waardoor alles, wat houvast bood, schijnt in te storten? 
Lijdt de tijd zelf niet? 
Als ik dit woord noem, roep ik zonder twijfel, mijne hoorders, Huizinga's 

nieuwe boek in Uw gedachten. Ik neem aan, dat gij het allen gelezen hebt en 
mag mij dus van een verplichting tot aanwijzen van dat lijden ontslagen rekenen. 
Ik kan mij niet voorstellen, dat iemand, die mèt zijn tijd leeft, het ongelezen laat. 
En in geen geval is mij de voorstelling mogelijk, dat Leidsche studenten van dit 
boek van een Leidsch hoogleeraar geen kennis genomen zouden hebben. Met een 
boek als dit rechtvaardigt de Universiteit zich als centrum van cultuur. Want ik 
geloof niet, dat ergens dat lijden zoo naar alle zijden is blootgelegd, zoo raak en 
toch zoo mild beschreven is als in dit rijpe en gave boek. Het is het woord van 
een wijze, die veel heeft gezien en overdacht. Het is een aanklacht tegen den 
geest van dezen tijd, bezonnen en ernstig zonder eenige felheid en toch van zoo 
onweerstaanbare kracht. Het is nog meer. Het is in zijn kern een bede om 
uitkomst. 

Ik spreek hier op uitnoodiging van de afdeeling Leiden van de Nederlandsche 
Christen studenten vereeniging, als Christen. Voor wie als Christen dit boek 
leest, is het één diepe verheuging, hoe juist deze schrijver telkens weer tot 
uitspraken komt, die alleen Christelijk kunnen worden begrepen. Als een man 
van de wetenschappelijke beteekenis van Huizinga, iemand bovendien, die zoo-
als hij, de waarde kent van kunst en schoonheid, tot de conclusie komt, dat ,,een 
cultuur hoog kan heeten al brengt zij geen techniek of geen beeldhouwkunst 
voort, maar niet als zij barmhartigheid mist, dat in den diepsten grond het hooge 
of lage van een cultuur niet bepaald wordt door den intellectueelen, noch door 
den aesthe-tischen graadmeter, maar door den ethischen en spiritueelen" — dan 
komt er een hoop in ons op bevrijding van den tijd uit den waan, waarin hij toch 
eigenlijk al sinds eeuwen bevangen is, dat intellect of schoonheidservaring het 
hoogste goed zou zijn. En als voortdurend wordt gewezen op de 
noodzakelijkheid van absolute scheiding van goed en kwaad, dan licht een 
morgen, waarop het alles aanvretend relativisme van bijna geheel de 
wetenschappelijke wereld de deur wordt gewezen. Meer nog: de geheele geest, 
Waarin dit boek geschreven is, de geheele kijk op de geschiedenis van deze 
dagen, is die van één, die zich — ik wil mij vooral niet te sterk uitdrukken — 
religieus gebonden weet. En als daar ten slotte staat, dat ascese noodig is en dan: 
,,Die nieuwe ascese zal een overgave moeten zijn. Overgave aan dat, wat als 
hoogste te denken valt. Dit kan staat of volk of klasse evenmin zijn als het eigen 
persoonlijk bestaan. Gelukkig zij, voor wie dat beginsel slechts den naam kan 
dragen van Hem, die sprak: Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven" als 
daarin het boek zijn top bereikt, dan kan de Christen enkel buigen en stil 
beamend knikken. 
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Hier is het punt, vanwaar iedere beschouwing over deze dingen verder moet 
gaan. Maar hier l igt  ook de verleiding voor de deur. Vooreerst om dit boek te 
maken tot óns boek — om geestelijk geheel zich toe te eigenen, wat toch in 
wezen het onze niet is. En dan om met een verwijzing naar het boek te volstaan. 
Aan die verleiding moet weerstand geboden worden, juist ter wille van de 
dankbaarheid om het boek. Zoo gemakkelijk ligt voor ons de taak niet. Wij 
hebben als Christenen toch nog iets anders te zeggen, al zal ik niet tegenspreken, 
als iemand beweert, dat mijn rede van dezen avond ten slotte niet anders is dan 
een uitwerking van de uitspraak, die ik het laatst aanhaalde. 

Wie ouder geworden klaagt over den geest van den tijd, heeft de neiging terug 
te zien naar den tijd van zijn jeugd en dien dan te verheffen ten koste van het 
heden. Hij zelf kan niet uitmaken, in hoeverre hij dien verleden tijd te licht, het 
heden te zwart kleurt. Doch ik meen, dat wie waarde hecht aan bezonken oordeel 
en rustig handelen, wie in de moraal iets anders ziet dan conventio-neele leugen, 
wie in zaken van staat en samenleving een bedachtzaam streven stelt boven het 
volgen van de invallende gedachte, niet kàn ontkennen, dat er iets van werkelijke 
waarde verloren is gegaan. Ik gebruik uiterst weinig zeggende uitdrukkingen, 
omdat ik ten volle verantwoord wil z i jn ,  als ik van verlies spreek. Een verlies, 
zoo groot, dat als ik waarlijk de woorden zou gebruiken passend bij de vrees, 
waarmee het mij vervult, ik a l l icht  niet verder zou komen dan het stamelen van 
enkele klanken. Ik hoop, dat gij met mij van den ernst van deze dingen ten volle 
doordrongen zijt, omdat het anders voor mij waardeloos zou zijn als gij mij 
toegeeft, wat ik thans wil betoogen, dat wij tóch, als wij terugzien naar vóór den 
oorlog, ons bevrijd en verruimd gevoelen. Bevrijd van de zelfgenoegzaamheid, 
die het voornaamste kenmerk van dien tijd was. De zelfgenoegzaamheid van de 
burgerij van toen — zij is zóó evident, dat het dwaasheid zou zijn er een woord 
aan te verspillen. Zij was daarom zoo zeker en zoo onverzettelijk, omdat zij 
gepaard ging met het gevoel, dat men er wel niet was, maar toch rustig verder 
werkte aan de ontwikkeling en vooruitgang, en dus bezig was er te komen. Het is 
niet zoo moeilijk in te zien, dat nog niet zoo heel veel is bereikt; doch als daar 
het troostwoord bij kan worden gevoegd, dat men toch op weg is en steeds 
verder komt, dan is alle ontevredenheid met het poovere kwantum bereikte 
resultaten spoedig verdwenen. Die zelfgenoegzaamheid was niet het minste in 
hen. die zich ter zijde stelden en de samenleving uit de hoogte critiseerden. Het 
kleine, het benepene en duffe — wie wist het beter dan zij? Maar de aesthetische 
houding, die sinds de jaren van tachtig bij ons werd gevierd, maakte het mogelijk 
de maatschappij te aanvaarden door zich zelf er boven te verheffen. Het is de 
roem der sociaal-democratie, dat zij die zelfgenoegzaamheid heeft gebroken, dat 
zij de misère van het prole- 
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tariaat een verzadigde burgerij met zulk een hartstocht in het gelaat heeft 
geworpen, dat de leidende figuren er niet blind voor konden blijven. Doch het 
was haar ongeluk, dat zij dien feilen kreet om een beter bestaan, dank zij den 
genialen maar noodlottigen greep van Marx, verbinden moest aan een stelsel, dat 
de toekomst, die men zich droomde, tegelijk deed zien als de noodzakelijke 
uitkomst van een historisch bepaalde ontwikkeling. Geniaal, want dank zij dien 
greep bond hij het protest der lijdenden aan den geest van den tijd, werd het 
opgenomen in wat de tijd het hoogst achtte, de intellectueele beheersching, kreeg 
het een stuwkracht waar weinigen zich bestand tegen wisten — noodlottig, want 
door die verbinding verloor het zijn innerlijke sterkte. 

De tweede helft der 19e eeuw en de eerste jaren der 20e, zij waren de tijd van 
de ontwikkeling en den vooruitgang, dus van de zelfgenoegzaamheid, ook van de 
verstandelijkheid. Immers ontwikkeling en vooruitgang was verstandelijk 
verantwoord: het was het inzicht dat ze bracht. Het rationalisme was niet meer 
dat van de 18e eeuw, maar was het in wezen wel veel anders? Zeker, wijs-geerig 
was het rationalisme vernietigd door het Duitsche idealisme van het begin der 
eeuw, maar was de invloed van Kant en van die na hem kwamen niet beperkt tot 
de enkelingen, die zich in bespiegelingen vermeiden, waaraan de massa, ook de 
intellectueelen, met een zeker respect, maar toch niet zonder spot voorbijging. 
De intellectueele cultuur der menigte en van haar leiding, de school — dit in den 
breedsten zin genomen, met inbegrip van de Universiteit — liet haar ter zijde. 
Als men een kenmerkend verschil wil aangeven tusschen het denken van dezen 
tijd en dat van dien, die men dan bij uitstek de rationalistische noemt, dan zit het 
in de beteekenis, die aan zintuigelijke ervaring werd gehecht, aan de 
waarneming, een waarneming, die ten slotte toch intellectueel moest worden 
verwerkt. Het was het intellect, waarvoor men boog. De man van wetenschap, 
die zijn wetenschappelijk onderzoek isoleerde van de grondslagen en in denken 
en waarnemen al maar nieuwe resultaten kon aanwijzen, deed het evenzeer als de 
technicus, die met de resultaten het uiterlijk der wereld dagelijks vernieuwde, als 
de groote massa ten slotte, die naar de grondslagen van het denken niet vroeg, 
die de gangen der geleerden niet volgde, niet het moeizaam opbouwen kon 
vatten, alleen over het resultaat juichte. Zag het naar grondslagen, dan meende 
het krachtens die resultaten zich met een vulgair materialisme tevreden te kunnen 
stellen. 

De tijd vóór den oorlog was de tijd van het ongeloof, van den afval van God. 
De mensch zelf zat ten troon. Er was en er is het vulgaire ongeloof, de leer, dat 
er niets is dan wat ge met handen kunt tasten en met verstandelijke — ten slotte 
niet doordachte — argumenten bewijzen. Er was en er is het verfijnde ongeloof, 
dat zich zelf veelal agnosticisme noemt, dat niet erkent en niet ontkent. 
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het ongeloof, dat zich ter zijde stelt, zich vooral niet overgeeft aan niets en aan 
niemand, maar al keurend en proevend in de verschillende houdingen, die de 
menschheid in den loop der geschiedenis tegenover de fundamenteele vragen 
van denken en handelen heeft aangenomen, aantrekkelijks en niet aantrekkelijks 
onderscheidt, prijzend en waardeerend rondgaat in het museum der geschiedenis 
en ten slotte geen keuze doet of in electicisme hier en daar een bloempje plukt en 
een ruiker van meeningen samenstelt, die het min of meer bewondert, maar die 
het toch geen van alle ten volle aanvaardt. 

De tijd van het ongeloof. De tijd van vóór den oorlog is de tijd van het 
liberalisme. Ik neem dit woord in zijn breedsten zin, het is dan niet in de eerste 
plaats economisch, maar politiek, moreel. Het liberalisme is Engelsch, niet 
Fransch, van oorsprong, maar het heeft zijn verbreiding over Europa vooral aan 
Franschen geest en Fransche macht te danken. Als iedere groote 
geestesbeweging had het oorspronkelijk religieuzen grondslag, maar het heeft 
dien spoedig verloren; van de Fransche revolutie af is er geen spoor meer van te 
vinden. Die grondslag ligt in de gedachte, dat de verhouding van den mensch tot 
God een directe en een eenige is, door geen macht ter wereld te bepalen, in de 
erkenning van de vrijheid van godsdienstige overtuiging — tot die vrijheid 
kunnen alle vrijheden, van vereeniging, van meeningsuiting, alle grondrechten 
worden herleid. Zij heeft haar wortel in de Hervorming, al is het er verre 
vandaan, dat de Hervorming haar geheel aanvaardde. Nergens heeft zij zoo zeer 
in het middelpunt gestaan, als toen Roger Williams in 1636 zijn kolonie stichtte, 
voorbeeld van een samenwerking, waarlijk op overeenkomst gegrond. Bij hem is 
zij gevolg van zijn radicaal individualisme, hij ziet den mensch in zijn relatie tot 
God alleen staan, hij eerbiedigt daarin ook iedere godsdienstige overtuiging. Hij 
aanvaardt de consequentie, — al heeft hij het misschien niet altijd volgehouden, 
toch ligt daarin het merkwaardige — ook ten aanzien van secten. wier leer hem 
ten eenenmale verderfelijk voorkwam. Dit is de echte verdraagzaamheid, want 
het is niet moeilijk om, als men tegenover eigen overtuiging sceptisch staat, 
afwijkende opvattingen van allerlei kleur toe te laten, maar het bewijst wèl voor 
den ernst van den wil tot verdragen, als iemand, die zich zelf zeker weet van zijn 
overtuiging, toelaat, dat wat hij verfoeit wordt verkondigd, omdat godsdienst-
vervolging gewetensdwang is en daarom — zooals Williams het uitdrukte — 
grooter zonde dan verkrachting van vrouwen en meisjes. In Williams ligt een der 
beginpunten van de ontwikkeling van de gedachte der vrijheidsrechten, die in de 
Amerikaansche Constituties haar afsluiting vond, het andere is bij Locke te 
zoeken. Deze heeft de religieuze wending, die de tot de Magna Charta terug te 
dateeren drang tot handhaving van de eigen sfeer van het individu tegenover het 
gezag in de Hervorming nam, verbroken 
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door haar te rationaliseeren. Wel staat ook bij hem de godsdienstige 
verdraagzaamheid in het midden van zijn strijd voor de vrijheid, maar hij 
verdedigt haar op zuiver intellectueele gronden als: dat de overheid niet in staat 
is tusschen de verschillende godsdienstige overtuigingen te kiezen, dat zulk een 
overtuiging toch niet door dwang kan worden opgelegd en dat dwang dus niet 
helpt en zoo meer. De Amerikaansche grondwetten waren — hoeveel nog van 
den geest van Roger Williams en de zijnen mag hebben voortgeleefd — uiting 
van den geest der verlichting, in deze vooral van Locke's gedachtenwereld. De 
godsdienstvrijheid wordt één der vrijheidsrechten — al bleef zij waarschijnlijk 
voor velen fundamenteel. De Fransche revolutie steunde in haar déclaration des 
droits de l'homme op de Amerikaansche grondwetten — ik meen, dat die stelling 
niet meer voor betwisting vatbaar is. Maar toch was de geest een andere. De 
vrije mensch werd niet meer innerlijk, religieus gebonden gerekend, hij was zich 
zelf koning; de godsdienstvrijheid wordt slechts terloops vermeld; art. 10 van de 
Déclaration van 1789 ,.nul ne droit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses ", in latere bewerkingen is zij geheel verdwenen. De rede is opperste 
leidsvrouw. De mensch aanbidt zich zelf. Dit is het ongeloof. 

Dit bleef de signatuur van het liberalisme der 19e eeuw. Groen van Prinsterer 
heeft dit naar mijn meening juist gezien. Ik weet wel, dat er onder de liberalen 
van alle tijden menschen van warm geloofsleven zijn aan te wijzen. Daar gaat 
het niet om; naar mijn meening is dat een erfenis van vroegere geslachten, die 
met eerbied wordt bewaard en zelfs eigen leven leiden kan, maar dan 
onverzoend staat naast de fundamenteele overtuiging. Het liberalisme is 
ongeloof, omdat het als laatsten en eigenlijk eenigen rechter over denken en 
handelen 's menschen rede erkent. Doet men dat, dan valt vroeg of laat alle 
godsdienstige overtuiging. En dat men dat deed, blijkt wel het duidelijkst in den 
geest, die, al was zijn invloed in hoofdzaak indirect, toch het diepst de liberale 
gedachte in de autonomie van de rede heeft verankerd, bij Kant. Voor wien God 
een postulaat is van het redelijk denken, zij het van het denken op het handelen 
gericht, de Praktische Ver-nunft, die gelooft niet aan God. De Godsidee kan in 
zijn stelsel een plaats krijgen, het geloof niet. Die houding van ongeloof behoeft 
niet te zijn en wàs ook niet bij de leidinggevenden der 19e eeuw een houding 
van verzet en haat tegen het geloof. Maar van het Christelijk geloof geldt; wie 
niet met mij is, die is tegen mij. Wie er eerbied voor heeft, bewondering, wie ,,er 
veel voor voelt", zich geboeid weet — gelooft nog niet. Het is hem zelf nuttig te 
bedenken, dat hij een ongeloovige is. 

Het is deze geest, die de houding der leidende figuren tot den laatsten tijd 
bepaalt. Daarin heeft vóór den oorlog de socialistische beweging geen 
verandering gebracht. Integendeel, de van haar af- 
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komstigc leer, dat godsdienst privé zaak is, past geheel in de liberale 
voorstelling. Doch in het Marxisme ligt ook nog iets anders. Het liberalisme had 
in de 19e eeuw geen last van de Kerk. de sociaal-democratie botste tegen haar 
op. In hoeverre dit de schuld van de Kerk zelf was, laat ik geheel rusten. De 
sociaal-democratie als politieke beweging kon de liberale lijn blijven volgen, 
voor het Marxisme als levensleer was het geloof de vijand. Wij zullen straks 
zien, hoe dit in Rusland tot een geheele omwenteling van de geesteshouding 
leidde. Doch daarmee zijn wij reeds in het heden. En voor den mensch van 
heden is de liberale houding niet meer typeerend. 

Ik meen daarmee niet. dat zi j  niet meer voorkomt. Integendeel: in West-
Europa en Amerika is zij die van de meerderheid. Maar als wij van den mensch 
van heden spreken, dan denken wij aan de nieuwere stroomingen, die andere 
landen bedekken en ook bij ons veld winnen. En ik doel dan niet alleen op de 
extremistische vleugels van een nationalistische beweging, al vragen die om 
volle aandacht, maar op de voorstellingen, die in Duitschland b.v. een groot deel 
der geesten, daaronder ook hen. die wij tot de evenwichtigen rekenen, bevangen 
heeft. Over de menschen is weder gekomen een religieuse drang, met de rustige 
verzekerd-heid van het alleen maar redelijke is gebroken, er waait een nieuwe 
wind. Doch die drang zelf is niet geloof, heeft niet anders gebracht dan de 
aanbidding van den Afgod. Afgodendienst is iedere religiositeit,  die niet voor  
God  zelf buigt. 

Wèl is er onderscheid tusschen deze houding en die van het liberalisme. Is de 
liberaal verstandelijk en redelijk, eerbiedigt hij de meening van een ander, weegt 
hij in rustig nadenken af en verwerpt hij bij zijn denken en handelen zoo veel het 
hem mogelijk is de hartstocht — de man van den nieuwen tijd wil vóór alles de 
overgave aan zijn idool, hetzij volk of staat, ras of klasse, hij begeert die met den 
geheelen inzet van zijn persoon, fel en bewogen, hij eert den intuïtieven greep 
boven het nadenken, den wilden drang  tot daden boven de bezonnen  beslissing. 

Is voor den liberaal de individueele mensch de maat aller dingen, voor de 
nieuwe leer is het de massa, de menigte. Is de verhouding der menschen 
onderling voor den één getypeerd in het ruilverkeer. of het nu producten zi jn ,  
dan wel gedachten, die men „uitwisselt" — voor den ander is de in het gevoel 
ervaren gemeenschap van volk of ras het primaire gegeven, de individu niet 
meer dan deel daarvan. 

Zoekt de één in de moraal een richtsnoer hoe de eene mensch zich tegenover 
den anderen gedragen moet, waarbij hij, het zij tusschen haakjes opgemerkt, zoo 
zwak kwam te staan, omdat een behooren, dat de mensch zich zelf oplegt, ten 
slotte geen behooren is — vandaar zijn weerloosheid tegen de nieuwe aanvallen; 
de ander vraagt alleen naar het welzijn van de gemeenschapsgroep. 
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die hij eert. Het maakt ten slotte geen verschil of men als veler communistische 
leer tegen den klasse-vijand alles geoorloofd acht wat tot bereiking van het doel, 
de eindoverwinning van de onderdrukte, doch daarom te meer verheerlijkte klasse 
kan bijdragen, dan wel als de staatsrechtsleer van het nationalisme een nieuwe 
onderscheiding vriend-vijand naast de oude tusschen waar en onwaar, goed en 
kwaad, schoon en niet schoon invoert en daaraan het primaat toekent. In beide 
gevallen valt de moraal ten offer. 

Het blijkt in de verhouding der geslachten. Wordt sterilisatie aangepredikt ter 
wille van een gezond nageslacht en dus een sterker volk. zoodra de kracht van het 
volk niet meer in het geding is, is ieder zich uitleven geoorloofd. De tijd vóór den 
oorlog had de sexueele moraal en het recht van het huwelijk vrijwel gelaten wat 
zij krachtens de Christelijke traditie waren, al waren de grondslagen op 
bedenkelijke wijze ondermijnd — de nieuwe tijd verwierp ze. 

Die tijd kent rondborstigheid, hij is dapper. Zijn moed is oorlogsmoed. Denk er 
niet licht over. Hij wil den held. Doch hij is wreed tegelijk. Trachtte de man, dien 
wij eerst kenschetsten, vooral naar verzachting van leed, naar het vermijden van 
den dood — de nieuwe tijd acht het menschenleven niet meer zoo hoog en vindt 
het niet erg leed toe te brengen, mits slechts het volk er mede gediend is. 

Het is de tijd van den afgod. 
Er is hier alle schijn van de religie. Religie is overgave boven denken en boven 

willen uit. Hier is de overgave, de onvoorwaardelijke, die de religie vraagt. Lang 
zochten de menschen naar dengeen of datgene, waarvoor zij zich konden 
neerwerpen, nu meenen zij hem gevonden te hebben in het volk. Hier is de 
beleving, die religieus de keerzijde van het kennen is — hier de emotie, waarin de 
mensch zich zelf vergeet. Hier zi jn  ook de profeten, die gehoor vragen, niet 
omdat wat zij zeggen op zich zelf belangrijk is. maar alleen omdat zij het zeggen, 
zij de geroepenen, die een boodschap te brengen hebben. Mussolini, Stalin, Hitler, 
zij nemen alle drie de houding van den profeet aan. Van den profeet en van den 
Koning in de religie, die gehoorzaamheid vraagt. En hun aanhangers aanvaarden 
hen als zoodanig. 

Maar voor den Christen is dit alles afgodendienst en godslastering. Immers 
deze religie is niet de dienst van God. Ook waar zij deze nog wil erkennen niet, 
immers tusschen den mensch en zijn God wordt de afgod geplaatst. Hij moét 
gehoorzaamd worden, toetsing aan Gods openbaring wordt uitgesloten. De 
geheele strijd van Staat en Kerk in Duitschland bewijst het. Hij is niet anders dan 
de verafgoding van den Staat. Had niet reeds Hegel dien den God op aarde 
genoemd? Het primaat der politiek waaraan ik U zooeven herinnerde, is een ander 
bewijs, de Staatsraison wordt zoo het alles beheerschende motief. Zoodra die 
alleenheer- 
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schappij komt, is er vergoding. Voor den Christen zijn deze profeten valsche 
profeten. Zij hébben inderdaad iets te zeggen. Als zij het niet hadden, hoe zouden 
zij gehoord worden? Maar nu zij hun relatieve waarheden verabsoluteeren, 
vergoden, nu is het afgodendienst, dien zij prediken. Blijkt het ook niet in de 
opwinding, die zij verwekken, in de stemming, die zij maken, de beroering, die 
zij in het leven roepen? Is dit niet alles schijn? Het is wèl een poging tot de 
houding, die God van den mensch vraagt, maar omdat het niet God is, die haar 
vraagt, is zij hol, voos en onecht. 

Bij brood alleen zal de mensch niet leven. Het is de bittere waarheid, die het 
liberalisme wordt voorgehouden. Doch in dit voedsel zit gif. Daar leeft de 
mensch nog minder bij. 

Het sterkst toont de afgodendienst zijn karakter in Rusland. Hier werd het 
ongeloof zelf de afgod. Het is naar mijn meening niet juist te zeggen, dat de 
Bolsjewist de Klasse vereert, de prole-tariërs. Dat is voor het communisme 
kenschetsend zoo lang het strijdt, de houding tegenover de tot idool gemaakte 
klasse is de zelfde als elders die tot de natie- Maar het overwinnend Bolsjewisme 
maakt het ongeloof zelf, de verwerping van iedere gebondenheid aan boven-
zinnelijke macht, tot afgod. Het is daarom volkomen rationeel èn in de 
aanbidding van dat rationeele irrationeel tegelijk. Hier zit weder de mensch ten 
troon. Hij zelf zal in zijn stelsel alles beheerschen, heel de wereld onderwerpen, 
alles regelen. Maar anders dan de rationalist der 18e of de liberaal der 19e eeuw 
knielt de Bolsjewist waarlijk voor zijn idool, aanbidt hij het. Vandaar zijn 
vijandschap tegen het geloof, zijn felle vervolging van het Christendom. Vandaar 
ook zijn radicale omzetting van het symbool van den godsdienst, dë vereering van 
het lijk van Lenin. Hier ligt de verklaring van de verwantschap van fascisme en 
communisme eenerzijds, hun onderlinge vijandschap anderzijds. Verwant zijn zij, 
omdat zij beide fanatiek zijn, beide den indivi-dueelen mensch onvoorwaardelijk 
onderwerpen aan een macht boven hem, beiden voor geweld niet terugschrikken, 
gewetensdwang niet vreezen, hem nergens eigen recht toekennen, hem zonder 
scrupules offeren als hun afgod het eischt. Doch de afgod is verschillend, de een 
ziet in den ander den vijand, de een is rationalist tot het uiterste, de ander is in 
beginsel irrationeel. De Christen ziet ze als eens geesten. 

Voor hem zijn zij beide ten eenenmale verwerpelijk. Zooals trouwens het 
ongeloof het ook is. Het ongeloof van onze cultuur is als de Laodicenzen uit de 
Openbaring niet koud noch heet. Tegen hen, die het aanhangen, geldt het woord: 
,,Waart gij maar koud en maar heet. Omdat gij zoo lauw zijt en niet heet zijt, noch 
koud, zoo zal ik u uitspuwen u i t  mijn mond. Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb 
mij verrijkt en ik heb niets van noode en omdat gij niet weet, dat gij de ellendige 
en de deerniswaardige zijt, de arme   en   de   blinde  en   naakte"    Doch   tegen   
den   afgodendienst 
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van onzen tijd staat het woord, dat het onverwrikbare fundament is van de wet — 
van de geheele moraal en het geheele recht: ,,Ik ben de Heer Uw God. Gij zult 
geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." 

Tegen den geest van den nieuwen tijd, gelijk tegen den ouden, die er aan 
voorafging — het een geldt evenzeer als het ander voor hen, die gelooven aan 
God's Woord, aan Zijn Openbaring in Jezus Christus. Het geloof staat weerloos 
tegen deze stroomingen, weerloos en tegelijk onwrikbaar en niet te overwinnen. 
Weerloos, omdat het noch redelijk kan worden bewezen noch met kracht 
opgelegd, omdat het dus ten prooi valt aan iederen goed opge-zetten aanval van 
logisch gesloten betoog, omdat het machteloos is tegenover ieder, die zich niet 
gewonnen wil geven. Onwrikbaar niettemin, omdat het voor hem, die gelooft, de 
hoogste zekerheid is. 

Het Woord Gods vraagt geloof. Wie Christus heeft ontmoet in zijn leven en 
aan Hem zich heeft overgegeven, wie de blijde boodschap gehoord heeft — het 
een drukt het zelfde uit als het ander — gelooft. Hij vertrouwt op God en buigt in 
dit vertrouwen. Met Petrus zegt hij: ,,Tot Wien zouden wij gaan, Heer, Gij hebt 
de woorden des eeuwigen levens.'' En omdat hij dit zegt, kàn hij niet knielen voor 
een afgod, wie of wat die ook zij. Wat de men-schen vergoden ziet hij in zijn 
betrekkelijkheid — hij weet, dat staat, volk, dingen van waarde zijn, realiteiten, 
waarin hij staat en waarmee hij moet rekenen — maar zich er aan overgeven kan 
hij niet, omdat een Ander reeds volledig beslag op hem heeft gelegd. 

In den str i jd ,  die gaande is, ziet hij de betrekkelijkheid, het betrekkelijke van 
geli jk en ongelijk aan beide zijden. Neem de tegenstel ling — verstand of 
gevoel, redelijk inzicht of emotioneele inbezitneming. Niets is zoo irrationeel als 
het geloof. Waarneming en verstandelijk redeneeren alleen hebben niemand er toe 
gebracht. Geen enkele overgave aan iemand of iets is verstandelijk geheel 
verantwoord — een huwelijk evenmin als het volgen van een roeping — hoe zou 
het geloof, dat volledige overgave vraagt, het zijn? Maar het is niettemin een 
dwaasheid het verstandelijke in 's menschen leven, de redelijke bezinning te 
minachten, gelijk thans veelal geschiedt. Het geloof is niet denkbaar zonder haar. 
Het vraagt om formuleering, het dogma is niet een toevallige bijkomstigheid, 
gevolg van 's menschen onweerstaanbaren lust naar intellectueel bepaalde 
staketsels voor zijn overtuiging, maar essentieel element van ieder geloof. Een 
geloof, dat zich niet laat omlijnen, is geen geloof meer, maar vaag heimwee, ook 
al blijft waar, dat het geloof iedere omschrijving te boven gaat. Het is de vraag of 
ooit zoo sterk intellectueel en toch tegelijk visionnair werk is verricht als in de 
Christelijke dogmatiek. Trouwens wij behoeven niet naar de dogmatiek te zien 
om van de waarde van het verstandelijke doordrongen te worden. Houdt de Wet 
van het Nieuwe 
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Testament niet in, dat men God moet lief hebben ook met zijn geheele verstand? 
En nu weet ik wel, dat het Grieksche woord, dat in het oorspronkelijke staat 
(nous) met „verstand" gebrekkig is weergegeven, dat het meer omvat dan dat, 
doch het sluit zeker het denken in. In I Corinthe XIV zegt Paulus, dat hij bidt met 
den geest (pneuma), maar ook met het verstand (nous), gelijk hij lof zingt met 
den geest maar ook met het verstand. Weder is er het voorbehoud omtrent de 
termen. Maar toch — als er één ding is, dat zich aan het verstandelijke onttrekt, 
dan is het het bidden. Voor den niet-geloovige is het zóó onbegrijpelijk, dat als 
hij er niet mee spot, hij er toch niet anders in kan zien dan een inkeer tot zich zelf, 
wat het juist niet is. Zelfs iemand als Kant stond er zonder eenig begrip 
tegenover. Wat onbegrijpelijker dan dat spreken van den mensch tot God, dan dit 
vragen van den nieteling aan den Almachtige? Hoogstens als een spreken in 
geestesvervoering kan men zich het voorstellen. Toch zegt Paulus, dat hij bidt 
met verstand — kàn bidden geschieden met inspanning van alle intellectueele 
kracht. 

Het geloof is niet rationalist of irrationalist, het doet hier geen keus. En 
evenzoo staat het met de tegenstelling individu-gemeen' schap. Het geloof is het 
meest individueele. Tegenover God staat de mensch geheel alleen, niets of 
niemand geeft hem steun, alleen op God zelf kan hij zich tegen God beroepen. In 
de volledige overgaaf, die God vraagt, is geen plaats voor een ander. Wie vader 
of moeder lief heeft boven mi j . . .  Tegelijk is geloof drang tot gemeenschap, is 
het niet denkbaar zonder gemeenschap. Heb Uw naaste lief als U zelven. staat op 
één lijn met Heb God lief boven allen. In de liefde tot den naaste beleeft de 
mensch de gemeenschap. Kerk is iets anders dan de toevallige vereeniging van 
gelijk gezinde individuen. Christelijk geloof zonder Kerk sterft af. In de 
belijdenis staat: Ik geloof een heilige, algemeene Kerk. De geloofshouding geldt 
ook de Kerk, de Kerk wordt direct in de verhouding tot God opgenomen. Daarin 
ligt een diepere erkenning van de primaire beteekenis der gemeenschap dan in 
welke leer of propaganda ook over het verbonden zijn der mensch door bloed of 
door ras. 

En zoo zou ik door kunnen gaan. Om nog eens een woord te gebruiken, dat nu 
ophoudt een modewoord te zijn, alle „waarden", die de mensch erkent, aanvaardt 
het Christelijk geloof ook, in zóó hooge mate, dat het ze dieper fundeert dan de 
propaganda van den dag, maar het ziet ze alle in haar betrekkelijkheid, geeft zich 
niet over, omdat het zich eens en voor goed overgegeven heeft aan  Een,  die 
allen  te boven  gaat. 

Zegt niet, dat ik U een compromis predik of een verzoening in halfheid. Niet 
rationalist en niet irrationalist, maar een mengsel van beide, niet individualist of 
universeel, maar een tusschending. Dat zou het zijn, indien het één aan het ander 
wat toegaf, maar 
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beide worden in haar betrekkelijkheid gezien van hooger standpunt. Het verwijt 
van halfheid is den Christen dikwijls gemaakt in zaken van politiek en publieke 
moraal, als het ging om oorlog en vrede, of in den klassenstrijd b.v. Soms niet 
ten onrechte; het kàn zijn, dat door de Christenen tegen allerlei dingen in samen-
leving en cultuur een zeer duidelijk neen moet worden gesproken. Maar het kan 
ook zijn, dat juist als dingen tegenover elkaar worden gezet, die beide op 
zichzelf erkenning verdienen, niet de keus màg worden gedaan, omdat die keus 
aan het relatieve absolute waarde zou toekennen. Het geloofsstandpunt is in het 
algemeen niet dat van de logische consequentie, dat van de redeneering: als dit, 
dan ook dat, en dat, èn dat. In Goethe's woord: Jede Conse-quenz führt zum 
Teufel, ligt, naar Noordmans onlangs opmerkte, diepe waarheid. 

Doch kan het Christelijk geloof dan in de geestelijke crisis van onze dagen 
een duidelijk, niet vervagend woord doen hooren? Zonder twijfel. Doch dit 
woord is primair, van uitgangspunt en essentie, niet een woord over die dingen 
van den tijd zelf, maar is niet anders dan de prediking van alle eeuwen. Het is het 

bekeert u, het woord, waarmee Jezus optrad. Merk op hoe sober ons dat in het 
Markus-Evangelie b.v. beschreven wordt. Er staat niet: bekeert u tot dit of dat, 
alleen: ,,De tijd is vervuld, het Koninkrijk Gods nabij, bekeert u, gelooft het 
Evangelie ". Wendt U af van den gang, dien ge gingt, waarin gij hoe ook u zelf 
zoekt, keert u om, in dien plotselingen geestelijken omkeer staat ge tegenover 
God. Zoek het Koninkrijk Gods en al deze dingen zullen U toegeworpen 
worden. 

Dat schijnt arm, toch houdt het oneindigen rijkdom in. Immers het leert ons, 
wat wij in den moeilijken strijd, waarin wij staan, nu iedere menschelijke 
veiligheid, die vorige tijdvakken zoo vast hadden opgebouwd, ons ontvalt, vóór 
alles onvoorwaardelijk hebben te doen: het zoeken van het Koninkrijk Gods, dat 
al het andere eerst daarna, daarom en daaruit mag geschieden en dat als we dat 
doen, we mogen hopen ook den rechten weg in dat andere te vinden. En het leert 
ons nog iets anders: wat wij behoeven, wordt ons toegeworpen, wij maken het 
niet, maar ontvangen het; al wat ons lief is, wat wij cultuur noemen en bedreigd 
gevoelen — wij hebben het als gaven te beschouwen. Alfred de Quervain heeft 
dit in een kort geleden verschenen boekje over Christelijke vrijheid met nadruk 
betoogd. Staat en recht, kunst en wetenschap, het zijn gaven, niet waarden. Acht 
dit woord-verschil niet onbelangrijk. Wie ,.waarden" zegt, ziet in den mensch 
zelf de hoogste waarde. En — gelijk Stufkens schreef — wanneer wij van het 
Evangelie uit ons zelf ontdekken, besterft het spreken van onze waarde op onze 
lippen. Een gave krijgt de mensch, neen, wordt hem toegeworpen. Dan ten 
tweede, wat niet op zich zelve, maar alleen als Gods gave waarde heeft, heeft 
niet zijn eigen wetten, die 
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ook tegen den geloofseisch zouden kunnen worden gewogen. Voor de 
zoogenaamde economische wetten, waarvan — het zij terloops gezegd — naar 
mijn meening het ivefskarakter nog nooit duidelijk is aangegeven, is dit in onzen 
tijd van eminent belang. Wij zullen dit hun moeten voorhouden, die zich al maar 
weer op die wetten beroepen. En de herkenning der waarden als gaven houdt nog 
een derde in, zij zijn alleen waarden zoolang zij gaven blijven, waaruit volgt, dat 
wij ze telkens weer als zoodanig moeten opnemen, dat ze nooit tot een blijvend 
,.bezit" worden. Denk aan het verhaal van het manna in de woestijn, dat bedierf 
als het bewaard werd. 

Als wij zóó het persoonlijk en maatschappelijk leven zouden kunnen zien, als 
ons geloof waarlijk ons hart vervulde, wat zou er een kracht van ons uitgaan. 
Waarom geschiedt dit niet? Omdat — ik zeg het met bitterheid ook tegen mijzelf 
— het geloof niet in den diepsten zin ons hart vervult, niet is het centrum, omdat 
wij vol ongeloof en ook bijgeloof zitten. 

Zeker, wij weten wel, dat het geloof het centrum is. De oud-moderne 
opvatting, dat godsdienst één der belangrijke dingen in het leven is, dat er ook 
andere belangrijke dingen zijn, die daar naast staan, die typisch ongeloovige 
beschouwing, die lijnrecht staat tegen de Christelijke, zal weinig aanhang meer 
vinden onder hen, die zich Christen noemen. Maar, maken wij ernst met de 
verwerping van deze stelling? Zit niet in haast ieder onzer een stuk humanisme? 
Wij hebben die andere dingen, wat we gewoonlijk cultuur noemen, wel zeer lief. 
Wij willen die cultuur niet verloren doen gaan. Volkomen begrijpelijk, als wij 
maar beseffen, dat niet wij haar kunnen vasthouden, maar wij hebben te vragen 
of God dat wil. Voor haast ieder onzer zijn er dingen, die we niet zouden kunnen 
offeren, hetzij dingen van schoonheid of wijsheid, van arbeid of traditie. Wij 
kweeken allen van die plantjes — de één openlijk een geheelen tuin, de ander 
verborgen in een hoekje een schamel potje — die we op zich zelf liefhebben en 
in geen geval laten uitrukken. Doch zoodra zoon plant in ons hart is opgenomen, 
overwoekert ze en het geloof vervult het niet meer. Het staat niet meer in het 
centrum, is niet meer de alles bewegende kracht. 

En dan ons bijgeloof. Onder bijgeloof versta ik niet het bijgeloof van het 
ongeloof, dat thans weer zoo welig tiert, denk aan mascotte en wat dies meer zij, 
maar het bijgeloof in den eigenlijken zin, als de geloovige dingen, die met het 
geloof in verband staan, op hun beurt tot voorwerp van geloof maakt. 

De Hervormers hebben gebroken met de superstitie der Roomsch-Katholieke 
Kerk. De gedachte, dat het brood van het misoffer bij de wijding door den 
priester verandert, dat het zelf heilig wordt, achten zij bijgeloof. Zoo is er heel 
veel in de Roomsche Kerk, de scherpe scheiding  geloof bijgeloof is kenmerkend 
voor het onder- 
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scheid tusschen Roomsch en Protestant. In den Roomschen heiligen-dienst 
herkent deze bijgeloof, in de beelden-vereering een vergroving   daarvan.  Zoo  
zijn  meer  voorbeelden   te  geven. 

Maar zit de Protestant zelf er ook niet vol van? Ik geloof, als wij gingen 
zoeken, wij zouden het telkens weer terugvinden. In het kleine en in het groote, 
in het kerkelijke en het maatschappelijke. Ik kan daar nu niet bij stil staan; 
trouwens de voorbeelden, van wat ik met dat kleine bijgeloof bedoel, liggen voor 
de hand; ik kwam nog dezer dagen met een in aanraking: het was de stomme e in 
het Heer van de Statenvertaling. Ik respecteer den wensch dien te behouden, 
maar als men met hartstocht zegt: zonder dat is het niet ..goed", zijn wij midden 
in het bijgeloof. Aan dit eene voorbeeld kunnen we talrijke toevoegen, doch het 
is wat goedkoop als wij als ontwikkelden hier er mee gaan spotten, waar het 
vooral bij minder ontwikkelden zoo welig tiert, al onderschat ik het belang van 
deze dingen niet:  zij hinderen anderen tot geloof te komen, zij zijn voor hen, die 
ze koesteren, gevaarlijk, omdat ook zij het geloof uit zijn centrale plaats dreigen 
te verdringen. Maar het is mij thans nog om iets anders te doen. Het is naar mijn 
meening een der oorzaken, misschien wel de oorzaak, waardoor het geluid van 
het Christendom zoo zwak wordt gehoord in de woeling van deze dagen, dat wij 
in bijgeloof onze voorstellingen omtrent Chistelijke moraal. Christelijke politiek, 
Christelijke maatschappij tot absoluut geldende normen maken, voor haar 
erkenning als voor het geloof zelf vragen, ze in het geloof opnemen. 

Wij moeten vanuit hét centrum naar de périphérie gaan van het geestesleven. 
We schiften en scheiden daar, wijzen aan wat wij als Christelijk aanvaarden, wat 
als onchristelijk verwerpen. Wij bouwen stelsels voor gezin en maatschappij, in 
het staatkundige en in de opvoeding. Dat alles is goed, het kan niet anders. Doch 
er bestaat gevaar, dat die dingen, die wel geloovigen maakten, doch die zij 
maakten, die niet zijn  directe openbaringen van Gods wil, als voor goed 
bindend worden beschouwd. Dat zij als het ware deel worden van het geloof. 
Dat is bijgeloof. Van het geloof een stelsel maken — is bijgeloof, èn — het is 
ook typisch Roomsch. 

Ik kan het niet anders noemen, wanneer wij van ons heilig en levend geloof 
een dood object maken, dat wij wetenschappelijk hanteeren en waaruit wij 
deduceeren tot een systeem van regelen van Christelijke moraal of Christelijke 
politiek. Begrijpt mij goed. Wij hebben in den Bijbel de Wet, die wij hebben te 
gehoorzamen. Op den grond van die wet hebben wij alt ijd  weer te zoeken naar 
de scheiding van wat behoort en wat verboden is. Doch zoodra wij van hetgeen 
wij gevonden hebben een stel regels maken door toepassing waarvan in ieder 
geval de scheidslijn getrokken kan worden, een Christelijke moraal meenen te 
hebben vastgesteld, zijn wij op den verkeerden weg. Want dan dreigt al t i jd 
weer het gevaar, dat die regelen tot deel van het geloofsleven zelf worden 
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gemaakt, dat gedecreteerd wordt: dit Christelijk, dit niet, hier Christenen, daar 
niet. Meent niet, dat ik de scheiding goed en kwaad tot iets relatiefs zou willen 
verslappen. Zij is absoluut, maar zij is alleen in concreto absoluut. Meent ook 
niet, dat ik zou ontkennen, dat wij als Christenen naar richtsnoeren zouden 
moeten zoeken voor het handelen. Integendeel, die zijn noodig en niet licht 
mogen wij ze ter zijde stellen, als de eeuwen van Christelijk leven ze hebben 
bevestigd. Het is een kostelijk erfgoed. Maar zoodra wij ze tot absoluut bindende 
normen verheffen, ordeningen noemt men dit thans wel, gaan we ze deel geven 
aan het ééne, dat absoluut is, God's woord, vervallen we in bijgeloof. Ik weet 
wel, dat zóó geformuleerd rnijn stelling wellicht weinig tegenspraak zal 
ontmoeten, zóó sterk zegt men het niet, maar men handelt er wel naar. Voor vele 
Christenen is wat Christelijke moraal heet deel van het Christelijk geloof. En 
daartegen verzet ik mij. 

Tastbaarder nog ziet men het zelfde bij de Christelijke politiek. Weder, het is 
noodzakelijk voor den Christen om ook zijn standpunt ten aanzien van politieke 
vragen uit het geloof te bepalen — het in het politieke thuis te laten onderstelt 
een mogelijkheid van scheiding van het geestelijk leven die ongeloof is. En 
weder, ook hier kan naar algemeen bruikbare richtsnoeren worden gezocht, naar 
geldende kan men zeggen, mits men daaronder maar niet algemeen, absoluut 
geldende verstaat. Het is mogelijk, dat de politieke situatie tot een partijvorming 
Christelijk tegenover niet-Christelijk dwingt, ik ben overtuigd, dat die 
noodzakelijkheid voor Groen en voor Kuyper bestond, ik betwist zelfs niet, dat 
die er nog is, ik laat dat rusten voor het oogenblik. Stellig is er veel, dat er voor 
pleit. Maar toch — zij  moet altijd weder in concreto worden onderzocht, kan elk 
oogenblik wegvallen. 

En ook hier vraagt de traditie erkenning van al haar relatieve waarde. Maar ik 
acht het uit den booze. indien wij in die politieke gedragslijnen, in die partij iets 
gaan zien, dat in welken vorm dan ook deel heeft aan het geloof zelf, indien wij 
op haar de heiligheid laten afstralen van de Kerk. En ook hier geldt weer: 
openlijk gebeurt dit niet, maar onbewust beheerscht het veler denken en 
handelen. Was dit het niet, dat zooveel verbittering bracht in den strijd om de 
antithese: hier de schapen, daar de bokken? De gemeenschap der heiligen is dan 
niet de gemeenschap der Kerk, maar die van de politieke partij. Dat is bijgeloof. 

En juist zoo is het in de maatschappij. Er is niet een specifiek Christelijke 
leer, die voor de vragen der maatschappij voor eens en voor goed de 
verhoudingen keurt en bepaalt. Er is wel de noodzakelijkheid op de vragen, die 
het maatschappelijk leven stelt — en thans met brandender drang dan ooit stelt 
— uit het geloof een antwoord te geven. 

En zoo zou ik door kunnen gaan. 
Het is dit bijgeloof, dat ons zoo machteloos maakt. Wij sleepen 
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dingen als Christelijk mee, die wij wellicht los zouden moeten laten. Wij stellen 
ze niet in twijfel, omdat wij ze deel van het geloof zelf rekenen. En — wat nog 
erger is — wij missen daardoor de kracht het geloofswoord zelf tegenover de 
vragen, die op ons afstormen, te geven. Wij zoeken niet verder naar de gaven, 
die ons wellicht toegeworpen liggen. En ergst: het geloof zelf schrompelt in 
onder den druk van het bijgeloof, moet zijn plaats in de kern geven aan de 
dingen,  die uit de périphérie komen. 

Dàt geloof in God, den Vader, in Jezus Christus, Zijn Eenig-geboren Zoon, 
Onzen Heer en in den Heiligen Geest weder in het midden te stellen, van daar uit 
te leven, dat hooren wij uit God's Woord van dezen tijd. Daarvan moeten wij 
getuigen, dat moeten wij dienen. Naar trouwen dienst moeten wij trachten in het 
besef, dat wij ten slotte toch onnutte dienstknechten zijn. En dàt er dan kracht 
van ons Christenen kan uitgaan, heeft de Be-kenntniss-beweging in Duitschland 
bewezen. Laten wij hopen, dal onze nood niet zoo groot wordt, laten wij hopen, 
dat, als dit toch geschiedt, wij dan de kracht zullen hebben, die daar is getoond. 
Voor de Christelijke Kerk is, wat daar is gebeurd, van groot belang. Wij zijn nu 
getuigen van een uitbreken van de kracht van het geloof, als tientallen van jaren, 
misschien eeuwen niet zagen. 

Het past niet daarbij menschen te prijzen, maar het is toch wel goed er aan te 
herinneren, dat de loop der dingen daarginds niet zóó geweest zou zijn als thans 
het geval was, indien niet de geestelijke leiding in de handen van Karl Barth had 
gelegen. Ik zeg dit te liever, omdat kenners van zijn werk in mijn rede bespeurd 
zullen hebben hoezeer zijn profetisch woord ook mij heeft getroffen en op mijn 
denkbeelden invloed heeft gehad. En ten derde heb ik nog een reden zijn naam te 
noemen, omdat ik ook, wat ik tot slot wil zeggen, met een gedachte van hem wil 
verbinden. 

Ik heb als Christen gesproken tot mijn mede-Christenen. Ik heb nog iets te 
zeggen tot hen, die het Woord niet hebben gehoord, de boodschap niet vernomen 
en ik keer terug tot het begin van mijn toespraak, de signatuur van dezen tijd. 

Even nog vraag ik aandacht voor de wijze, waarop deze tijd staat tegenover 
het groote raadsel van alle tijden. Dat is drieledig: het is de vraag van de zonde, 
van het lijden, van den dood — de gruwbare werkelijkheid van het menschelijk 
leven. 

Diep in den mensch zit het zondebesef, dat is ten slotte het bewustzijn van 
God te zijn afgevallen. Doch zoo formuleert alleen hij het, die God heeft 
wedergevonden. Doch ieder weet er iets van, als hij de meedoogenloos strenge 
stem van het geweten hoort. Wat maakt onze tijd er van? Of hij ontkent het: het 
handelen is immers causaal bepaald, goed en kwaad is conventioneel, de ge-
wetens-kwelling een hereditair of uit omgevings-invloeden te verklaren besef 
van onlust. Of hij verdoezelt het: er is wel goed en 
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kwaad en de mensch doet niet altijd het goede, hij doet het zelf veelal niet, hij 
schiet te kort, maar als hij zich maar inspant, dan komt hij toch wel verder, de 
menschheid is immers in stijgende lijn. Ik critiseer niet, vraag alleen aan wie in 
de een of andere van deze richtingen denkt, of hij de ellende, de kwelling niet 
kent van het radicaal-slechte, of hij zich niet bewust is geweest, zij het mis-
schien een enkel oogenblik in den nacht, dat hij wèl verantwoordelijk is voor 
zijn daden èn dat niet deze of gene daad, maar zijn geheele zijn zóó hopeloos te 
kort schiet, dat van te kort schieten geen sprake meer kan zijn. 

En dan het lijden. In ieder menschenleven is lijden. Lijden, dat ten slotte 
God-verlatenheid is, maar ook dit kan alleen hij weer zeggen, die voelt niet van 
God verlaten te zijn. Daar is het lichamelijk lijden, de pijn, de ziekte, daar is het 
lijden door het verlies van hen, die ons lief zijn, daar is het lijden, dat anderen u 
aandoen, opzettelijk of onbewust of wellicht tegen hun wil. En daar is het niet-
begrijpen van het lijden. Want wij zouden het nog wel aanvaarden, als wij 
wisten dat het tot hoogere waarde van nut was. Maar wij zien dat niet. Waarom? 
Waartoe? Het knagen van de twijfel aan alles, de donkere dreiging van de 
wanhoop doemt op. 

Een vorige tijd en ook de onze tot op de nieuwere stroomingen trachtte vooral 
naar verzachting van het lijden, naar leniging van den nood. Wij kunnen er niet 
dankbaar genoeg voor zijn. Doch er is ook een andere typeerende houding: het 
lijden wordt verdoezeld, weggepraat, weggelachen, misschien ook dapper, maar 
vruchteloos ontkend. Men zoekt de verstrooiing, moet „afgeleid" worden. Men 
leeft in een roes, werpt zich op een spel, misschien wel op zijn arbeid, laat die 
zóó het leven vullen, dat voor twijfel of wanhoop geen tijd rest. Wat niet 
verhindert, dat zij blijven loeren, zij het in een verscholen hoekje, op den 
achtergrond. In hoevele, schijnbaar uitbundige, levens liggen zij op den bodem. 

Ten slotte de dood. De dood is even gevreesd als onbegrepen. Wij hebben 
allen vrees voor den dood, wij springen allen op zij als een auto op ons aanstuift, 
ook de man, die met zelfmoordplannen rondloopt. Er zijn te allen tijde 
menschen geweest, die onverschrokken den dood tegemoet gingen, ook 
ongeloovigen. Doch dit bewijst niet. dat zij den angst voor den dood niet 
kenden, alleen, dat in hen een ander motief: trouw aan hun beginsel, aan het 
vaderland, aan een ander, misschien alleen aan zich zelf sterker was... Maar het 
geheim van het sterven bleef gevreesd en — onbegrepen. Wat maakt de mensch 
van onzen tijd ervan? Hij ontkent het geheim, ziet in den dood niets dan een 
ophouden van het leven. Hij ontloopt de vrees door over den dood niet te 
spreken, ook niet tot hem, voor wien hij nabij mag worden geacht. Hij weet wel, 
dat de dood ook hem wacht, maar bant die voorstelling uit zijn gedachten, hij 
troost zich wellicht met een slap onsterfelijk-heidsgeloof, waarin de dood een 
zachte overgang is tot natuurlijk 
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gelukkiger sfeer. Het is wèl merkwaardig, dat dit meestal de rest is van 
geloofsvoorstellingen, die hij behoudt, die het geloof verlaat. In dit alles is de 
dood geen realiteit. Hij is dat ook niet als hij in romantiek wordt verheerlijkt of 
als „goede dood" humaan wordt geprezen. Denk aan Boutens' gedicht. Hoe 
prachtig het mag zijn, dieper toch grijpt de doods-aanvaarding van Jacqueline 
van der Waals met haar einde: Ik had het leven nooit zoo lief gehad. Er wordt 
met den dood gesold, onze zoo dikwijls afschuwelijke begrafenissen met haar 
menschen-verheerlijking van den eenen spreker na den andere zijn een der meest 
karakteristieke uitingen van den tijdgeest. En toch — heeft niet ieder 
oogenblikken, waarin de dood hem aangrijnst? als hij zich — weder misschien 
slechts even — realiseert, dat ook hij dit alles moet verlaten, voor goed? 

Zijn ten slotte zonde, lijden en dood niet de essentieele dingen van het leven? 
Niet de vragen, die handelen en denken beide zijn gesteld? 

Ik zeg niet, dat wie daarop bevestigend antwoordt reeds een stap doet naar het 
Christendom. Hier waarschuwt Barth: eerst de zondenvergeving zelf doet de 
zonde begrijpen. Eerst hij, die het woord gehoord heeft: Uwe zonden zijn U 
vergeven, weet hoe diep de zonde ging door zijn heelc zijn. Eerst wien de 
genade is geworden, weet den afval. Maar ik herinner aan deze vragen, omdat, 
wie zich daarop bezint, wellicht open staat voor het antwoord dat Gods Woord 
geeft. Van zonden vergeving, uit lijden verlossing, na dood opstanding. 

Ik ben de weg, de waarheid en het lever, zegt Jezus. De wèg tot den Vader, 
dien de rnensch hopeloos is kwijt geraakt. Niemand komt tot den Vader dan 
door Mij, volgt er. Hij is de weg, omdat Hij en Hij alleen kan zeggen: Uw 
zonden zijn U vergeven. Hij is de Waarheid: het eenige antwoord op de vraag 
der theodicee: waaróm, tegelijk de verlossing uit het lijden. Hij is het leven, om-
dat hij is de opgestane Heer. De laatste, die overwonnen wordt, is de dood. 

Indien wij dit woord aannemen, zijn wij zalig. Er is misschien geen bijbelsch 
woord, dat zoo misbruikt is als dit. Laten wij pogen het in zijn eigenlijken zin te 
verstaan. Doen wij dat, dan staan wij volkomen gerust tegenover al wat de tijd 
kan brengen. Dan is in ons blijdschap ook in den nood en dan gaan wij de 
vragen, die deze ons stelt, de lasten, die h!j ons oplegt, kalm en vsst tegemoet. 

Gods Woord in dezen tijd is geen ander dan dat in alle tijden: Vreest niet,  
gelooft alleenlijk. 



 


