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46.   WAT KAN  DE MENSCH VAN GOD KENNEN? 

Wie de vraag gesteld krijgt naar de mogelijkheid van kennis, denkt allicht aan 
dien vorm van kennis, dien we wetenschap noemen. Zeker doet hij dat, indien de 
vraag wordt gesteld in een wetenschappelijk milieu. Nu is dit wetenschappelijk 
kennen wel een zeer bijzondere en belangrijke vorm van het kennen, maar 
daarmee geenszins synoniem. Veelal is men zich dat niet bewust; ook de man 
van wetenschap geeft zich daarvan niet altijd rekenschap. 

Wie zich in eenige vraag van wetenschap verdiept, is daarop geheel 
geconcentreerd. Reeds de term ,,zich verdiepen", dien ik gebruikte, wijst daarop. 
Of hij zijn laboratorium rondloopt en zijn proeven controleert, dan wel in zijn 
studeerkamer over zijn boeken gebogen zit, of hij op een wandeling altijd weer 
wordt afgemat door het ééne ding, dat hij maar niet helder kan zien, dan wel in 
een slapeloozen nacht met zijn gedachten altijd om hetzelfde punt cirkelt: het 
ééne probleem heeft zijn aandacht volkomen opgezogen, er bestaat geen ander 
voor hem. 

Onze wetenschap is de wetenschap der specialiteiten. Dit is onvermijdelijk. 
Het weten heeft zoo grooten omvang aangenomen, het heeft zich tegelijkertijd 
zóó gecompliceerd in al fijner vertakkingen, dat ook de meest begaafde slechts 
een klein stuk waarlijk kan beheerschen. Maar het is een gevaar tevens. De 
volledige concentratie op een enkel punt doet vergeten, dat het antwoord op de 
vraag, waarmee de onderzoeker bezig is, niet te geven is zonder  antwoord  op  
een  geheel  andere  reeks  vragen  tegelijk. 

ledere wetenschappelijke uitspraak onderstelt den geheelen stand der 
wetenschap van het oogenblik. De wetenschap is één geheel. Een antwoord, dat 
niet zou passen in dit geheel, wordt niet geduld. Bewust of onbewust blijft de 
onderzoeker voor zijn vraag binnen het kader dat het geheel hem stelt. Verbreekt 
hij dat, dan komt hij voor de moeilijkheid te staan of niet elders een leemte 
schuilt, een onjuistheid, of zijn resultaat niet andere dingen twijfelachtig maakt. 
Er mag immers geen tegenspraak zijn. De man van wetenschap laat zich 
daardoor leiden: Zijn vraag is immers een vraag die met de andere samenhangt. 
Er is éénheid in het weten. 

En het is nog meer dat ondersteld wordt in het antwoord: het zijn de 
fundamenteele begrippen der wetenschap zelf. De natuur-onderzoeker stelt de 
wetmatigheid van zekere verschijnselen vast, doch wat is die wetmatigheid?  De  
geschiedkundige  gaat  de  his- 

*) Lezing gehouden in 1937 te Utrecht en Amsterdam in een zgn. Universi-teitsweck, georganiseerd 
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torische beteekenis na van een figuur of een geestesstrooming, doch wat 

beteekent die historische ,,beteekenis", wat is historisch belangrijk, wat niet, wat 
is geschiedenis zelf? 

Wie eenmaal opgeschrikt uit zijn detailonderzoek zich vragen als deze gaat 
stellen, wil àl verder. Hij is met methodische of wijs-geerige beschouwingen over 
den aard zijner wetenschap niet tevreden, hij wil weten wat wetenschap is. Men 
spreekt hem van den zin van zijn vak. Hij vraagt zich af wat dit alles hem zegt. 
De vraag naar de wetenschap wordt dan allicht een vraag naar den wetenden 
mensch zelf. Waarnemen en denken, zij zijn, zoo wordt geleerd, de grondslagen 
van zijn weten, doch wat in deze waarneming is van den menschelijken geest, 
wat hem van buiten opgelegd? Is het waar, dat de wetenschap niet anders is dan 
een net dat het denken over de wetenschap spant, waardoor de mensch zich 
daarvan een eigen ..denkbeeld" kan maken, of zijn het de verschijnselen zelf, die 
zich in dat denken weerspiegelen? De woorden idealisme en materialisme 
worden gefluisterd. Of moeten beide naast elkaar, tegen elkaar desnoods, als 
fundamenten van ons weten worden beschouwd en hoe is dan hun verhouding? 
Wie wijsgeerig aangelegd is, maakt zoo de wetenschap zelf tot het probleem 
zijner onderzoekingen. 

Doch ook hij komt weer aan de grens. Elke wetenschap betreft een beperkt, 
begrensd gebied, doch dat gebied is alleen te begrenzen van buiten af. Iedere 
wetenschap onderstelt méér dan zij zelve geeft. Het gebied is alleen te kennen als 
er een zekerheid is van weten, die de vakkennis zelf niet verschaft. En dat geldt 
óók van de kennistheorie, de wetenschap van het weten. Is er weten mogelijk, 
wordt de al meer pijnigende vraag, die de onderzoekers in onrust houdt. De 
meesten gaan aan die vraag voorbij. Hun vak-weten bevredigt hen volkomen. 
Van degenen die dat niet doen. zijn er die met de kennis-theorie handelen als de 
anderen met hun vak. Maar er zijn er ook die verder willen, dieper, hooger — 
men kan al deze comparatieven gebruiken — iets anders begeeren dan dat 
beperkt weten. Er zijn er slechts enkelen die zich dat bewust zijn. diep 
ondergronds leeft haast bij allen dezelfde drang. De onderzoeker wijst dien terug, 
maar onverwachts komt hij weer op en houdt hem even, maar heel sterk, vast. 
Dan wil de mensch in dit al maar verder gaan een eind zien. Hij vraagt naar het 
beginsel van alle weten, naar de mogelijkheid van weten. Hij staat voor het 
raadsel van zijn eigen leven. Hij ziet het schoone gebouw der wetenschap en hij 
is er trotsch op, dat daar ergens in een verborgen hoekje een steen ligt, dien h i j  
er mee heeft neergelegd, maar hij gaat twijfelen of de fundamenten wel deugen. 
Schragen zij dat gebouw werkelijk? Hij moet het wel aannemen, de structuur van 
zijn kennen dringt hem er toe, maar toch, is er wel zekerheid? Moet hij niet 
b l i jven  twijfelen? Waar is het begin van alle weten dat tegeli jk  het eind is? 
We kunnen hetzelfde ook zoo zeggen:  Is dit 
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weten iets anders dan een schoon spel, dat hen, die er mee bezig zijn, volkomen 
vervult, maar dat toch niet meer is dan spel? Een spel, waarvan de speler zich 
afvraagt in een oogenblik van vermoeidheid, of het de inspanning wel waard is. 
Iedere wetenschappelijke oplossing wordt op haar beurt voor een volgend 
onderzoek tot twijfel, de waarheid blijkt relatief en telkens weer relatiever. Is er 
dan niets absoluuts, niets dat onwrikbaar is en meer dan men-schelijk, niet 
glijdend en wisselend met den mensch? Kan men dan niets kennen van een 
allerlaatst, een allerhoogst zijn. van... God? 

Wanneer de man van wetenschap, over wien ik sprak, een jurist is. dan zal 
ook hij zich de vragen stellen die ik noemde, maar er is toch iets anders dat hem 
meer aangrijpt. Ook hij begint met het concrete probleem en ook hij kan van dat 
concrete probleem opklimmen tot steeds algemeener. principieeler vragen. Iets is 
recht omdat de wet het uitdrukkelijk zegt, leert hij. Dat schijnt geen verdere 
toelichting te behoeven. Doch waarom bindt de wet, dat door samenwerking van 
Regeering en Staten-Generaal tot stand gekomen voorschrift? Omdat de 
grondwet het aldus verordent. Doch die grondwet — waarom is zij zelve 
bindend? Waarop steunt haar bevel? Omdat zij tot stand is gekomen op de wijze 
die door de vorige grondwet was voorgeschreven. En die dan? Zoo kan men 
doorgaan tot men onvermijdelijk aan komt bij een niet nader positief te bepalen 
gegeven. Al die historische in het werkelijke leven te plaatsen handelingen zijn 
ten slotte normatief omdat in deze gegevens de drang naar gerechtigheid van den 
mensch zich verwerkelijkt. Aan het begin van het positieve recht moét iets 
anders dan het positieve recht staan; bindend, dat is de mcnschen in hun doen en 
laten verplichtend, kan het alleen zijn. indien het in den mensch zelf een 
verankering vindt, in zijn besef van behooren. Het recht, dat niet willekeur wil 
zijn, moet zich verantwoorden — er moet, wil er van recht sprake zijn, een toets-
steen bestaan waaraan het wordt gekeurd. Als de wetenschap zoekt ook het recht 
zijn grondslag in iets anders, in de gerechtigheid. Ook hier voert de wetenschap 
tot de grens; wetenschappelijk is aan te toonen. dat het recht niet kan worden 
gedacht zonder de gerechtigheid te onderstellen, maar wàt is de gerechtigheid, 
heeft zij ook daarop een antwoord? 

Doch niet alleen in den grondslag van alle recht stuit de jurist op de 
gerechtigheid, hij doet dat ook, als hij zich aan zijn taak van eiken dag wijdt, in 
een gegeven geval vast te stellen, wat rechtens is. Hij zal daarbij de wet tot 
richtsnoer hebben, doch die wet alleen geeft hem geen afdoend bescheid; hij zal 
haar moeten uitleggen, na bepaling van den zin der woorden, wellicht een 
historisch onderzoek in moeten stellen naar haar wording en haar plaats in den 
continuen stroom van de traditie, naar de ketting 
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van historisch erkende normen, waarvan zij niet dan de laatste schakel is. Hij zal 
het wetsvoorschrift, dat hem een of andere oplossing aan de hand doet, in 
verband brengen met andere, zijn uitspraak moet in het geheel, het systeem van 
het recht, haar plaats vinden. Er mag geen tegenspraak ontstaan, hier evenmin als 
in de wetenschap. Logische eischen doen zich gelden. Hij zal zich voorts 
afvragen wat de beteekenis is van het wetsvoorschrift in de huidige maatschappij, 
hoe het daarin gelegen streven wordt verwerkelijkt. Hij zal naast de wet — vóór 
hij zijn beslissing neemt — aan dat maatschappelijk gebeuren zelf, dat hij met 
zijn uitspraak mederegelt, aan jurisprudentie en wetenschap aandacht wijden. Na 
overweging van al deze wel weinig meetbare factoren geeft de jurist tenslotte zijn 
beslissing. Wat is daarbij zijn maatstaf? Tot zekere hoogte kan hij die vinden in 
wetenschappelijke overwegingen omtrent het gewicht dat juist voor het geval dat 
hem bezig houdt, aan een der gegevens zal moeten worden gehecht. Het is, 
gelukkig voor de rechtswetenschap, mogelijk, daarvoor een methode aan te 
geven, — een richtsnoer, waardoor hij nu eens de letter der wet, dan weer 
maatschappelijke factoren of het verband met andere regels of de traditie laat 
voorgaan. Doch een definitief antwoord geeft zulk een onderzoek nooit, verder 
dan ..tot zekere hoogte" komt de methode-leer niet en kan zij uit haar aard niet 
komen. Tenslotte heeft de jurist, die de uitspraak aandurft: dit is in dit gegeven 
geval recht, geen ander houvast dan zijn geweten, dan de innerlijke scheiding, die 
hij maakt tusschen recht en onrecht. Hij doet den sprong, intuïtief; voor zich zelf. 
zedelijk mag hij overtuigd zijn van de juistheid van zijn beslissing, wetenschap-
pelijk verantwoord is zij nooit geheel. 

Maar als zoo recht steunt op gerechtigheid, op een behooren dat den mensch 
is opgelegd, als aan den anderen kant tenslotte iedere concrete uitspraak weer bij 
het geweten terecht komt, het geweten dat dan in den mensch zelf voor het 
concrete geval gerechtigheid en onrecht zou weten te scheiden, hoe is dan de ge-
rechtigheid in haar algemeenheid te kennen en hoe is de twijfel op te heffen, of 
het geweten niet dwaalt? De rechtswetenschap komt, of zij zich keert naar het 
fundament of zich wendt tot het laatste wat haar raakt, de concrete uitspraak over 
recht, bij de scheiding tusschen goed en kwaad uit. Zij onderstelt die en doet een 
beroep op haar. Maar is de scheiding te maken, en hoe is zij te maken? Is zij 
wellicht niet anders dan een illusie,  die de mensch zich voortoovert, maar die 
vervliegt als zij wetenschappelijk wordt bezien? 

Is die scheiding zelf niet weder volledig bepaald door omgeving en 
geschiedenis? Wie dat zou antwoorden heft haar door zijn verklaring van haar 
bestaan op. Want die verklaring mag duidelijk maken, dat wij ons gebonden 
gevoelen, doch als zij den zoeker werkelijk  overtuigt,  dat  dit  gevoel  uit  
omgeving  en  geschiedenis 
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kan worden verklaard, maakt zij tegelijk die gebondenheid los. Wie zijn 
gebondenheid volledig zou kunnen verklaren, is niet meer gebonden. En de 
jurist, die niet aan het recht zelf wil wanhopen, gevoelt dat het drogredenen zijn, 
die hem los willen maken. Ondanks elke verklaring is hij toch gebonden in zijn 
geweten, is er een scheiding van goed en kwaad. Maar als dat zoo is — waarom 
is dat zoo? 

Ook hier rijst aan den einder van alle vragen van wetenschap en wijsbegeerte 
een nieuwe vraag, die wetenschap en wijsbegeerte niet kunnen beantwoorden. 
Vanwaar de kennis van goed en kwaad? Die moet er zijn. Er mag in toepassing 
en uitwerking nog zooveel zijn van historisch en maatschappelijk bepaalde 
factoren, tenslotte moet zij wortelen in iets dat dieper dan al deze gegevens ligt. 
Kan de mensen die wortels kennen? Wie een behooren erkent, moet op een punt 
komen, waar hem dat behooren wordt gewezen. En anders dan bij de wetenschap 
kan iets onpersoonlijks, een idee hem niet helpen. Als een bevel tot handelen 
binden zal, moet het zijn. omdat het afkomstig is van één, die meer is dan de 
gebondene. 

Zoodra dit bevel tot een idee zou zijn herleid, een menschelijke voorstelling, 
mist het de absoluutheid die aan het einde wordt gezocht; in de idee b l i j f t  altijd, 
ook als wij haar objectief buiten ons zelven denken, iets wat de mensch zelf 
maakt. En mag hij dit doen? De twijfel blijft. Een idee van het goede kan 
leidsvrouw zijn, niet de met gezag bekleede die onvoorwaardelijk absoluut 
velgen vraagt. En om dat absolute vechten we tenslotte in het recht. 

Is er dan een Absolute tot wien we de scheiding goed en kwaad mogen 
herleiden? Is er... een God die beveelt? 

In den aanvang zeiden wij, dat er nog ander kennen is dan dat der 
wetenschap. Het kennen van goed en kwaad, de scheiding van wat behoort en 
niet behoort is van anderen aard dan die van juist en onjuist, waarnaar de 
wetenschap streeft. 

Er is echter nog een ander kennen dat, dichter bij de wetenschap dan de 
onderscheiding van de ethiek, toch er fundamenteel van verschilt. Het is het 
persoonlijke kennen van den eenen mensch door een ander. Wij kennen onze 
ouders, onze kinderen, onze vrienden. Wat is dat kennen? 

Zeker, ook hier komt de wetenschap te hulp. In de laatste decennia is de 
wetenschappelijke kennis van den mensch, de psychologie, sterk gegroeid en 
niemand zal de waarde daarvan voor de kennis, ook van den mensch met wien 
hij direct in aanraking is, mogen onderschatten. Maar toch, het is slechts een 
hulpmiddel, het raakt het eigenlijke in de kennis, die ik thans op het oog heb, 
niet. Wetenschappelijke kennis is al t i jd  schematisch, zij ziet in de concrete 
verhouding slechts een specimen van wat algemeen is, zij wijst de 
regelmatigheden aan ook in het menschelijk geestesleven, zoekt naar causaal 
verband tusschen de verschijnselen 
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die zich daarin vertoonen met andere, physisch en psychisch. 
Men kan ook zijn naaste met het licht bezien dat zij geeft; doch als iemand 

zegt, dat hij zijn vrouw, of een vader of moeder, dat zij hun kind kennen, meenen 
zij toch iets anders dan dit. Zij denken dan aan het meest persoonlijke in dien 
anderen mensch. zijn gelaatsuitdrukking, zijn stem, zijn gebaren, het voor hem 
karakteristieke in zijn gedrag. Dit is het kennen in liefde. Dat kennen in liefde 
kan ook personen betreffen die ver weg zijn in tijd of plaats, het kan betrekking 
hebben op menschen uit het verleden. Niemand, die zich tot een biografie zet, zal 
slagen als hij den man, wiens leven hij gaat beschrijven, niet liefde toedraagt. Dit 
kennen kan verder reiken dan een persoon, het kan een groep betreffen, een 
gezin, een volk. 

Dat persoonlijke kennen is juist, omdat het persoonlijke is onttrokken aan het 
wetenschappelijke schema, dat van het persoonlijke abstraheert, het laat zich niet 
in het kader daarvan wringen. Zulk kennen is er alleen, indien de ander niet 
object van onderzoek is; maar zelf persoon, die den kenner tegemoet treedt. Het 
is een verhouding, die in tegenstelling van die van den man van wetenschap tot 
zijn object als een ik - gij verhouding tegenover een ik - het verhouding kan 
worden omschreven. In dit kennen is het niet meer de eenzame mensch, die tot 
zich neemt wat de verschijnselen hem brengen, maar de mensch gericht tot den 
ander, in gemeenschap met den ander, die den ander kent gelijk deze hem; het 
een is niet mogelijk zonder het ander. De mensch, die zoo kent. verheugt zich in 
den ander en gevoelt zich tegelijk door dien ander begrepen. Doch ook dit 
kennen, — men kan het als men wil het irrationeele tegenover het rationeele 
noemen — stuit spoedig op zijn grenzen. Een geheel opgaan, een geheel 
begrijpen is uitgesloten. Er zijn altijd stukken van den eenen mensch, die de 
ander niet kent. Er is de schaamte, die verborgen houdt, de angst, geheel gekend 
te worden, die ook het kennen uitsluit. Er is ontwijken en versagen — de mensch 
hunkert ook in de dankbaarheid voor wat hem geschonken werd naar meer. Hij 
wil geheel kennen en gekend zijn, doch hij weet dat geen ander dien wensch kàn 
vervullen en dat hij met al zi jn  drang in deze richting dat toch eigenlijk ook niet 
wil. Hij kàn zich niet geheel geven. 

Dan komt óf de tevredenheid met wat toch niet bevredigt, de 
zelfgenoegzaamheid van een kennis die opgeblazen maakt, waarbij veelal 
verloren gaat wat bereikt werd, óf de honger naar meer, de roep om verlossing uit 
de eenzaamheid, die altijd voor een stuk blijft in onze verhouding tot de 
menschen. Dan gaat ook hier de mensch meer vragen. Is er dan niet één, die kent 
en liefheeft en daarin ook gekend wordt? Dan wil de mensch het gij in de ik - gij 
verhouding met hoofdletters schrijven, zoekt hij naar één, die hem meer is dan 
allen. Weer staat hij voor de vraag naar dien eenen, dien hij niet anders dan God 
kan noemen. 
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Wanneer wij dit alles overdenken, dan zien wij dat onze dorst naar kennis 
tenslotte niet wordt gelescht, dat wij in het zoeken verder gaand, voor een muur 
komen, wetend dat daarachter het land ligt waarheen ons verlangen ons trekt, 
maar een muur, die niet is op te ruimen en niet over te klimmen. We willen het 
absolute in de relativiteit. Zoodra men als zoovelen thans zegt: alle weten is 
relatief, maakt men een uitzondering voor deze uitspraak zelf, erkent men dat er 
waarheid is. Met die uitspraak van het relativisme is het relativisme opgeheven. 
Er is waarheid en de geest van een mensch is zoo aangelegd, dat hij die begeert 
te kennen. Hij wil het absolute. Het ellendige woord, dat het zoeken naar de 
waarheid meer is dan het vinden, is of gebrek aan ernst of zelfbedrog. Het zoeken 
zelf zou dan spel worden. De zoeker, die verder wil, wordt steeds meer overtuigd 
dàt gevonden kan worden, maar een weg ontdekt hij niet. Wij willen het 
absolute, de volstrekte waarheid — of liever nog, wij zoeken den Absolute, aan 
wien wij ons overgeven, die goed en kwaad scheidt, maar we weten  niet  hoe  
hem  te  bereiken. 

Er is een diep woord in een bijbelboek, dat zelfs bijbellezers weinig inzien en 
voor de buitenstaanders volkomen onbekend is geworden, in Prediker: God heeft 
de eeuwigheidsbehoefte in het hart der menschen gelegd, maar van Gods daden 
van het begin tot het einde verstaat de mensch niets. (111:11—12). Eeuwig-
heidsbehoefte dat is niet de behoefte naar onsterfelijkheid, het al maar 
voortduren van dit leven, zooals veelal wordt gedacht, maar het is de behoefte 
aan de absolute waarheid. Het is de vraag, al ti jd weer een andere en toch altijd 
weer dezelfde, die de mensch ten allen tijde zich stelt. Een vraag, die waarlijk 
doordacht, een hartekreet  wordt. 

Maar er is geen antwoord. Van Gods daden verstaat de mensch niets. De 
wetenschap van den mensch wijst hem een richting, aan een eindpunt brengt zij 
hem niet. En zoolang hij dat niet gevonden heeft, b l i j f t  de twijfel of het wel de 
goede richting was, die zij aangaf, Er is geen waarlijk kennen. Dat kàn zoó 
vermoeid maken, dat wanhoop nabij schijnt. Maar de mensch wendt zich af, hij 
laat het tobben, speelt zijn spel en tracht zich diets te maken, dat het hem 
bevredigt. Och ja, het houdt hem bezig en het geeft zijn oogenblikken van genot. 
Maar het tobben blijft. De Prediker wist het al: het is al ijdelheid en hij gaf al den 
raad: er is niets beter dan eten en drinken (II : 24), onbereikbaar is het wezen der 
dingen  (VII: 24). 

Er is in den mensch het zoeken van den ander. Hij wil dien ander geheel, maar 
ieder mensch stelt bij oogenblikken teleur en degeen, die hij meende te kennen, 
heeft toch weer zijn verborgenheid. En Die ander, dien hij volledig zou kennen, 
blijft volkomen verborgen. Hij moet er zijn, maar ik bespeur hem niet. En de 
scheiding   tusschen  goed  en  kwaad.  Wij   moéten  weten,   hoe  te 
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scheiden, en wij weten het niet, niet altijd, niet met volledige zekerheid. En als 
we het weten, dan handelen we niet overeenkomstig dat weten. Wij doen het 
goede, dat wij willen niet en het kwaad, dat wij niet willen, doen wij wèl. Ons 
geweten, waarop wij beroep doen om te weten, klaagt ons aan. En wij weten, dat 
wij zelf door ons handelen het kennen verhinderen van goed en kwaad, waarnaar 
wij toch zoo verlangen. Al de gebrekkigheid van ons kennen zou wellicht nog als 
het voorloopige te dragen zijn als daar niet was onze schuld. Wij spreken thans 
alleen over het kennen, doch dit kennen is niet maar iets dat we verwerven, het is 
deel van ons zijn. En wij zelf staan met geheel ons zijn aan dat kennen van het 
absolute in den weg. Onze hoogmoed in ons kennen verhindert ons verder te 
grijpen naar wat wij begeeren. 

Maar waarom, waaróm is dat zoo? We twijfelen aan den zin van het weten, 
aan den zin van het leven zelf. We begrijpen de bitterheid van den Prediker en de 
nog bitterder en dieper woorden van het boek Job. Maar er is geen antwoord. 

Tenzij... Voor ik verder ga een enkele persoonlijke opmerking. Al wat ik tot 
nu toe betoogde acht ik met beroep op ervaring en denken bewijsbaar, voor 
zoover de menschen dan iets werkelijk bewijzen kunnen. Van wat ik nu ga 
zeggen geldt dat niet. Het is niet dan een getuigenis. Zij is kwetsbaar, niet 
gepantserd met de intellectueele afweermiddelen, die wij rondom onze 
overtuigingen opstellen. 

Ik kan haar alleen met schroom uitspreken, schroom omdat die kwetsbaarheid 
mij pijnlijk is. schroom ook omdat ik weet dat déze overtuiging nooit kan 
worden overgedragen, alle woorden leeg blijven voor ieder, in wien niet een 
weerklank is en dat wie ze afwijst, zeker niet gebaat is. Maar het moet toch 
gezegd worden. 

Er is een antwoord, of liever, dit is in den eigenlijken zin geen antwoord. 
Want ieder antwoord moet passen op een vraag, wil er van een gesprek sprake 
zi jn .  En de vragen van den mensch worden niet beantwoord, zij blijven. Maar er 
is het Woord, dat tot ons komen kan en den nood van den vrager opheft. Dat 
Woord is Christus.  Er is de Openbaring  Gods. 

Van den mensch uit komen we nooit verder dan de vraag, de 
eeuwigheidsbehoefte, het verlangen naar God. Doch God b l i j f t  verborgen. Hij 
is er, maar wij zien hem niet. Wij weten hem niet, wij kunnen hem niet kennen. 
Iedere aanknooping aan menschelijk kennen, ieder opbouwen geleidelijk aan uit 
menschelijke wetenschap, menschelijke scheiding van goed en kwaad, 
menschelijk kennen in liefde is aanmatiging. Hoe kan de mensch God bewijzen? 
Zoodra men de mogelijkheid stelt, onderstelt men dat de mensch met zijn 
maatstaf die bewijzen van het bestaan van God afmeet en kent, ze aan zich 
onderwerpt, maar daarmee poogt hij God zelf eerst te onderwerpen. Hoe zou de 
kleine mensch God begrijpen? Zoodra God begrepen was. was hij niet meer 
God. 
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Gods Openbaring is niet een antwoord op menschelijke vragen, het is ook niet 
een aanvulling van menschelijke kennis, doch het is een omkeer van den 
mensch, die hij niet zelf voltrekt. Er geschiedt hem iets. Hij is er met zijn 
geheele wezen in, en toch is hij het niet die het doet. Wedergeboorte is evenmin 
als geboorte een daad van den mensch. De Christen gelooft dat God zich tot hem 
wendt, zich zelf aan hem  geeft. 

God heeft gesproken. De mensch luistert en als hij waarlijk luistert, komt het 
niet in hem op, dat daar die dreigende onbeantwoorde vragen liggen, die hem 
zoo benauwen. 

God heeft zich geopenbaard, dat wil zeggen: Hij heeft gesproken, zich laten 
zien, zich doen kennen. En dit is niet iets abstracts, niet de openbaring in natuur 
of geschiedenis of menschelijke rede. Zoodra wij daarvan spreken, zijn wij het 
weer die met onze ervaringen van natuurkennis of van natuurondervinden als 
schoonheid, uit ons weten van het verleden of onze analyse van het menschelijk 
geestesleven een Godswoord maken. Dan is het weer menschelijk kennen en alle 
twijfel aan de waarachtigheid van die kennis daagt weer op. Ik zeg niet, dat wij 
niet van Gods openbaring in geschiedenis of natuur mogen spreken, doch wij 
kunnen dit alleen doen vanuit een kennen van God, dat van een geheel anderen 
aard is dan dat der wetenschap, vanuit ons Christelijk geloof. Wat wij daarna 
zeggen zi jn  altijd woorden van het tweede plan. 

Het begin is Gods spreken concreet in het menschelijk leven, in de 
geschiedenis. Het is zijn spreken, waardoor Hij tot ons gekomen is in Jezus 
Christus, in z i jn  leven, zijn woorden, zijn dood, zijn opstanding. Gelijk het in 
den aanhef van den brief aan de Hebreërs staat: God eertijds en op velerlei wijze 
tot ons gesproken hebbende door de Profeten, heeft in de laatste dagen tot ons 
gesproken  door  den   Zoon. 

God, die verborgen is en blijft voor menschelijke kennis, laat zich kennen. Hij 
wendt zich tot ons. 

De Openbaring vraagt geloof. 
Geloof dat is allereerst vertrouwen. Het woord waarmee het in het Nieuwe 

Testament wordt aangeduid, pistis, beteekent juist dit. Woorden die wij in dit 
verband gebruiken, moeten we wel aan de taal van het dagelijksch verkeer 
ontleenen, doch zij krijgen als de verhoudingen zelf, die zij aanduiden, een 
anderen zin. Geloof in bijbelschen zin staat veel dichter bij: ,,ik geloof je" dan 
bij: ,,ik geloof dat je gelijk hebt". Het is een geesteshouding, die, omdat zij 
geheel eigen is, niet met andere woorden kan worden bepaald. Wij kunnen er 
alleen in vaag benaderende termen over spreken. Geloof is niet een stemming, 
ook niet een houding, die wij naar willekeur kunnen aannemen. Het is nooit een 
vraag, maar een antwoord, een overgave. Er is éérst de Openbaring en dan het 
geloof. Wij kunnen het ook luisteren noemen, als we dan maar 
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in het luisteren een zich geven zien, dat alle kritiek en voorbehoud uitsluit. 
Wij komen zoo vanzelf tot de tweede beteekenis van geloof. Het is 

gehoorzamen. Wie gelooft, geeft zijn leven uit handen. God heeft zich 
geopenbaard. Dit te hooren is nooit een hooren waar de mensch zelf buiten blijft, 
waarbij hij zelf heer en meester blijft, al kennend en proevend aanneemt en 
verwerpt en naar verworven kennis zijn gedrag bepaalt. Het gelooven is volgen, 
niet meer voor zich zelf leven, maar zich onderwerpen. En het geloof is in de 
derde plaats inzicht. Het is dwaasheid te meenen, dat ons verstand met ons geloof 
niets te maken heeft, al is het nog grooter dwaasheid, in het geloof iets puur-
verstandelijks te zien. Doch het geloof geeft kennis, al is het een andere kennis 
dan die der wetenschap. Wij krijgen in geloof een inzicht, dat wij niet zelf tot 
stand brachten — al is het waar, dat wij met dat inzicht weder aan den arbeid 
gaan in het verstandelijke. Het is de gave, waardoor wij een zekerheid krijgen, 
die alle andere zekerheid te boven gaat, maar die zekerheid blijft slechts zoolang 
als zij als gave in geloof wordt beleefd. Zoodra wij er iets anders van willen 
maken, iets wat wij zelf hanteeren, verschrompelt zij in onze handen. Elk 
wetenschappelijk kennen is beheerschen. Zeggen wij niet van iemand, die in 
eenigen tak van weten goed thuis is, dat hij de stof volkomen beheerscht? Dat hij 
die zich eigen maakt? Wij vormen onze schema's om het onbegrijpelijke naar 
onze behoeften te ordenen en het voor ons leven te gebruiken. Wij kunnen het 
daarin een heel eind brengen, doch wij stuiten altijd op de grenzen en zullen 
daarop altijd stuiten. Wij zoeken daarin tenslotte onszelf. Wij willen meester zijn 
van het leven. Het inzicht van het geloof is beheerscht worden, te zien bekomen, 
wij zijn geheel en al de ontvangenden. Doch in dit inzicht gevoelen wij dat wij 
een kennis krijgen, die werkelijker is dan die van de abstracties der wetenschap. 
Het inzicht groeit met vertrouwen en gehoorzamen, maar hangt daar geheel van 
af: wij stellen ons niet buiten de openbaring om haar te kennen, gelijk wij 
tegenover ieder object van kennis naar een objectiviteit trachten, die afstand 
vraagt, maar wij kennen haar in ons vertrouwend gehoorzamen, in ons dienen. 1) 

Om dit Woord te kennen, moeten wij ons omwenden, ons af-i keeren van ons 
zelf-zoeken, luisteren naar de woorden die rechtstreeks van boven tot ons komen. 
Niet in ons zelven ligt deze waarheid,  zij  wordt ons geschonken. 

Geschonken in Jezus Christus. Bij zijn dood scheurde het voorhangsel  in  den  
tempel,  dat  God   en   mensch   scheidde    (Matth. 

') De driedeeling : vertrouwen, gehoorzaamheid, inzicht ontleende ik aan Barth Gottes 
Gnadenwahl (Theologische Existenz heute 47) blz. 26. Hij gebruikt haar echter   in   ander   
verband. 
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XXVII : 51). Doch het is niet zoo, dat daardoor voor ieder men-schelijk oog God 
in Christus zichtbaar is. De verborgenheid blijft — de openbaring, die haar 
opheffing is, kan in dezen tijd alleen worden geloofd. Zelfs die vlak bij Jezus is 
ziet het niet als het hem niet gegeven is. Ik denk aan het verhaal uit Johannes, 
hoe een zijner leerlingen vroeg: Heer, toon ons den Vader en het is ons genoeg. 
Jezus zeide tot hem: ,,Zoo langen tijd ben ik bij u en gij hebt mij niet gekend, 
Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft den Vader gezien; hoe zegt gij dan: „Toon 
ons den Vader?" Gelooft gij niet, dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is? 
De woorden welke ik tot u spreek, spreek ik niet uit mij zelf; doch de Vader die 
in mij woont, Hij doet zijne werken. Gelooft mij, dat ik in den Vader ben en de 
Vader in mij is" (XIV : 8—11). Ziet, als het u geschonken wordt dit te zien, dan 
kunt gij iets van God kennen. En het wordt u gegeven als gij er om bidt. Wij 
kunnen niet door den muur of over den muur,  doch er is een deur. 

Klopt en u zal opengedaan worden. 
Dat kennen blijft gebrekkig. Ons geloof is telkens weer klein geloof, ongeloof 

zelfs. „Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp" (Marcus IX :24)  is een ieder 
geloovige passend bijbelwoord. 

Voor hoovaardij op het geloof, waarvoor de menschen zoozeer vreezen, 
ontbreekt bij waarlijk geloof iedere plaats. Maar ondanks dit alles is er een 
zekerheid, die niet door opklimming van den mensch tot God, niet door mystieke 
ervaring of door krampachtig pogen tot moreele verheffing kan worden bereikt, 
doch die er alleen is als gave. 

Jezus zegt: ,,Ik ben de Waarheid". Niet ik verkondig of leer u de waarheid, 
nog minder ik leer u waarheden. Neen, ik ben de Waarheid. Bij hem is het 
antwoord op al het zoeken, in de overgave aan hem het eind van allen twijfel. De 
eeuwigheidsbehoefte van den Prediker wordt bevredigd. Denk aan Petrus' 
woord: „Gij hebt de woorden des eeuwigen levens". 

God is tot den mensch gekomen — in deze wereld; tijd en plaats zijn aan te 
geven. Was dat niet mogelijk, dan was er niet werkelijke openbaring, slechts 
idee van openbaring, de caricatuur, waardoor de mensch in zijn demonischen 
hoogmoed ook deze waarheid weer tot zijn eigen menschelijke waarheid, deel 
van zijn denken en voorstellen heeft willen maken. Tegelijk kunnen wij zeggen: 
deze openbaring is er ook nu, want in den Heiligen Geest is zij ook voor den 
mensch van de twintigste eeuw te kennen. 

Wie gelooft, wordt verzoend met God. De scheiding, die door de schuld van 
den mensch is opgetrokken, wordt verbroken. Wij Christenen zeggen: Jezus 
vergeeft onze zonden. Zonder schuldbewustzijn is er geen doorbraak tot Hem. 
Doch daarover spreek ik nu niet. Wij zeggen ook: Jezus verlost ons. Ik hoop, dat 
men iets begrijpt van wat daarmee bedoeld is. als men bedenkt, dat tegenover 
den bodemloozen twijfel, waarover ik boven sprak, zijn 
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Woord staat: „Ik ben de Waarheid" en ,,wie mij gezien heeft heeft den Vader 
gezien". 

Voor de menschelijke wetenschap, zooals zij op Griekschen grondslag sinds de 
17de eeuw is opgebouwd, is deze waarheid niet bereikbaar. Elke poging, de figuur 
van Jezus psychologisch of historisch te benaderen, heeft gefaald en moest falen. 
Jezus begrijpen in verband met het milieu en de geschiedenis van zijn tijd bleek 
volkomen onmogelijk. Geen levensbeschrijving heeft den lezer ook maar iets 
nader tot Hem gebracht. Even onmogelijk was het hem te plaatsen in één der 
geschiedbeschouwingen, die de mensch zich  heeft  gevormd. 

Doch geloof is de omkeer van den geheelen mensch, ook van zijn kennen. De 
wetenschap en haar vragen blijven; iedere poging daaraan te wrikken, wordt 
spoedig onwaardig geknutsel, doch, als het heele leven, wordt ook zij anders 
bezien. Het is niet zoo, dat wij wetenschap hebben en geloof en dat dit laatste als 
het ware de kroon is op het eerste en evenmin dat zij onverzoend naast elkaar 
staan als twee elkaar niet rakende deelen van ons geestesleven. De aanraking met 
Jezus Christus, he*' zien op Hem verandert den geheelen mensch, ook zijn 
kennen. In zooverre is de theologie de achtergrond van alle weten. 

De theologie steunt op den bijbel. Ik heb zooeven hun, die zouden vragen: Hoe 
kan ik de openbaring kennen? het woord voorgehouden: Klopt en u zal open 
gedaan worden. Ik had ook kunnen aanhalen: Onderzoekt de schriften. En 
tenslotte kunnen wijzen naar de prediking van de Kerk. Doch daarover kan ik nu 
niet spreken,  wel  moet  nog  iets over  den  Bijbel  worden  gezegd. 

De Bijbel is de Openbaring in geschrift. Daarmee is zijn dubbel karakter 
aangeduid, hij is menschelijk geschrift, tegelijk Openbaring Gods. Onttrekt de 
persoon van Jezus zich aan ieder wetenschappelijk onderzoek, de bijbel is als 
menschelijk werk een object van ontleding. 

Deze bundel van verhalen en wetten, van prediking en liederen kan tekst-
critisch en philologisch, ook historisch-vergelijkend en aesthetisch-waardeerend 
worden onderzocht als ieder document uit oude tijden. Wij kunnen pogen vast te 
stellen, wanneer deze boeken zijn ontstaan, zoeken in te dringen in de bedoelingen 
der schrijvers, hun samenhang met de cultuur van hun volk en de hen omringende 
volken aan te geven, de invloeden te bepalen, die ook zij hebben ondergaan. En 
waarschijnlijk nog meer van dien aard. In één woord:  De bijbel is als ieder 
geschrift historisch bepaald. 

Doch tegelijk is de bijbel iets geheel anders, iets geheel eenigs. Hij geeft de 
getuigenis van de openbaring, deze getuigenis wordt als volstrekt betrouwbaar 
geloofd. Zoo is de bijbel zelf mede openbaring. Van Jezus Christus weten wij 
niets dan door den bijbel; hier is vastgelegd, hoe God zich geopenbaard heeft. 
Openbaring is de wending van God tot den mensch, de bijbel het middel waar- 
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door deze ons bereikt. Voor wie dit gelooft krijgt het bijbelwoord een andere 
diepere beteekenis dan welk ander geschrift ook. Het is Gods woord. Deze oude 
boeken krijgen glans, er gaat een licht van uit, waarvan ieder geloovige moet 
getuigen. Hij weet dat hij leeft bij het brood, dat hier hem wordt geboden, hij kan 
de plaatsen noemen die hem hielpen, die wellicht zijn leven bepaalden. Hij 
ervaart immers, dat in die woorden Gods openbaring zelve hem is geschied. Den 
geheelen Bijbel ziet hij dan als een verwijzing naar het eene centrale punt: De 
Openbaring Gcds in Jezus Christus. 

Van dit dubbele karakter van den Bijbel ziet hij, die staat buiten het Christelijk 
geloof, niets. Hij moet het dus wel ontkennen. Doch zoodra hij zou zeggen, dat 
zijn wetenschappelijk onderzoek dit bijzonder karakter uitsluit, kent hij aan zijn 
wetenschap grootere bevoegdheid toe dan haar toekomt. Zij leert nooit meer dan 
een betrekkelijk kennen, zij kan evenmin iets zeggen over het open-
baringskarakter van den Bijbel als de historicus die alle invloeden heeft 
onderzocht, die op een kunstwerk hebben gewerkt, iets over de schoonheid van 
dit werk kan verklaren. Zou hij zeggen dat hij dit wel geheel had verklaard en er 
dus niet meer van schoonheid kan worden gesproken, dan deed hij een voor ieder 
tastbare dwaasheid. Even dwaas is het, op grond van het wetenschappelijk onder-
zoek,  het karakter van den  Bijbel  als Gods woord  te ontkennen. 

Voor den geloovige is hij dit allereerst. De beteekenis van het 
wetenschappelijk onderzoek der geschriften mag hij allerminst betwisten, de 
resultaten daarvan kunnen zijn inzicht verhelderen, — aan het eigenlijke raken zij 
niet. En als alle dingen zal hij ook deze resultaten bezien in het licht dat hem trof. 

Doch wellicht rijst een vraag. Als wij aan dit boek deze volkomen unieke 
plaats zullen toekennen, moeten wij het dan niet eerst vergelijken met de 
overlevering van andere geschriften, waaraan toch ook hooge waarde toekomt, de 
Koran, de boeken van Chineesche en  Indische wijsheid? 

Wij komen daarmee op een laatste vraag, die ons toch weer tot ons 
uitgangspunt terugleidt. Kunnen wij — als wij God niet kunnen kennen door 
zintuigelijke waarneming en logisch denken — Hem toch niet nader komen in 
ons religieus gevoel? En is het niet aanmatiging van het Christendom, z i jn  
voorstelling over de verhouding van God en mensch als de eenige aan te prijzen, 
aan den Bijbel een plaats toe te kennen, die aan ieder boek wordt ontzegd? 
Kunnen wij, als wij deze veelheid van voorstellingen en overleveringen van den 
godsdienst zien, niet aannemen, dat in alle een korrel waarheid, in geen de 
waarheid steekt, maar het beste, het hoogste  in  alle  zoeken? 

Van Christelijk standpunt moet den Westerling van onzen tijd. die zoo vraagt, 
worden geantwoord, dat zulk een vraag ernst mist. Wie in vollen ernst God wil 
kennen, hoedt zich voor het spel, dat  hier  wordt  aanbevolen.  Wie  waardeerend  
met  den  maatstaf 
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van zijn eigen gevoelservaring gaat rondzien in de geschiedenis der menschheid, 
naar wat hem het schoonst en verhevenst dunkt, speelt met de diepste vraag van 
zijn leven een spel. Hij wil niet zien dat het om zijn leven zelf gaat. Wie meent 
in eigen gevoel de maatstaf in handen te hebben, waarmee hij religieuze uitingen 
kan meten, zet zich op een troon, waar hij niet hoort. Het is een grenzelooze 
aanmatiging. Vanwaar zou hij die maatstaf hebben? Wie anders dan God zelf 
zou kunnen zeggen wat ,,religieus" van waarde is? Wie oordeelt, stelt zich boven 
hetgeen hij beoordeelt. De vraag naar de kennis van God is een vraag, waar de 
mensch nooit boven, alleen maar in kan staan. Een eklectisch waardeeren is de 
voor den negentienden eeuwschen mensch — die min of meer in ons allen nog 
voortleeft — typische vlucht in het dilettantisme ten aanzien van de werkelijke 
levensvragen. De mensch, die zich daarmee bezighoudt, wil toeschouwer zijn bij 
het leven; toeschouwer ten aanzien van levensvragen is uit den booze. Hij 
worstelt niet. maar laat zich in slaap wiegen. 

Het is niet moeilijk hem dit te bewijzen. Hij zal toch niet zeggen dat hij 
gelooft aan het Boeddhisme of aan die andere wijsheid, waarop hij zich 
tegenover den bijbel beroept. Wie God wil kennen, wil andere kennis dan de 
„ruime" waardeering, die het relatief-goede hier en daar wil aantreffen. Die 
vraag krijgt zoo geen antwoord. 

Anders is het indien het Christendom als in het Oosten komt te staan 
tegenover hen, die waarlijk meenen, in zulk een Godsvoorstelling hun heil 
gevonden te hebben. Tegenover hen is er voor ons niet  anders dan  het  
getuigenis. 

Tot zulk getuigen, niets meer dan dat, moeten wij ons ook bepalen tegenover 
de zoekers in ons midden. Nog slechts één ding kunnen wij er aan toevoegen: 
Maakt u zelf geen afgoden. Er is afgoderij op groote schaal, zij bestaat altijd 
indien iemand aan het een of ander, — meest aan inderdaad zeer waardevolle 
dingen — absolute waarde toekent, zich daaraan verbonden rekent met een niet 
te verbreken band. Er waren er velen, die van de wetenschap zulk een afgod 
maakten. Zoodra men haar relatieve uitspraken tot absolute verheft, of zonder 
zulks van een enkele bepaalde uitspraak vol te houden, in het weten der 
wetenschap de volstrekte waarheid ziet, waaraan men zich onderwerpt, is zij tot 
afgod geworden. Ik sprak hierboven over de grenzen der wetenschap, waarop de 
denker stuit als hij tot het einde wil gaan. Velert gaan zoo ver niet. tot hen komt 
de verzoeking, het gezicht daarop af te sluiten, in haar begrensd domein het 
oneindige, absolute te zien. Minder dan vroeger komt dit voor, al geschiedt dit 
nog, doch nieuwe machtige fascineerende afgoden verrezen, die de massa's 
veroverden: Staat en volk, ras en klasse, de klassenlooze maatschappij of iets 
van dien aard. 

Daarvoor  knielen  velen,  in  de vereering  daarvan  gaan  zij  op. 



WAT KAN DE MENSCH VAN GOD KENNEN 255 

Zij nemen de houding tegen deze dingen aan, die alleen past tegenover den 
Absolute. Die tot de kennis van God wil komen, heeft zich daarvoor te hoeden. 
God is een eenig God: ,.Gij zult geen and-ere goden voor mijn aangezicht 
hebben". Zoodra het mensche-lijke tot het meer dan menschelijke wordt 
verheven, is zulk een afgrond in ons hart gebouwd. 

Breekt ze af en stelt u open. Dit is de eenige raad, dien ik u kan geven. De 
leegheid van den twijfel is beter dan de schoone schijn van de vervulling in 
afgoderij. 

Dit alles zijn uitspraken van uit het christelijk geloof. Ik kan het niet 
overdragen, zelfs niet de richting in het algemeen wijzen, hoe hier te zoeken. 
Zulke aanwijzingen kunnen alleen persoonlijk zijn. Ik weet het: Voor 
intellectueelen klinkt dit alles uiterst zwak, het is den Grieken van allen tijd een 
dwaasheid. En toch... het is zóó sterk, dat de kritiek van het scherpste verstand, 
het begrip van den rijksten geest er op breekt. Wij zeggen met een woord, dat 
voor niet christelijke menschen onverstaanbaar en dus een ergernis is, het is 
genade. Is dat geloof kennis van God? Het hangt er maar van af wat ge kennis 
noemt. Kennis in den zin van de wetenschap is het niet. Niettemin eischen we 
zonder eenige aarzeling het eigenlijke wat in het woord kennis ligt, het deel 
hebben aan  wat  gekend wordt,  tenvolle  hiervoor op. 

Die kennis brengt niet het antwoord op alle vragen van den mensch. Zijn 
bijzondere nooden en moeilijkheden keeren, zoolang hij leeft, terug; wellicht 
zijn het dezelfde, wellicht andere, hij b l i j f t  in de worsteling om het eene 
noodige te grijpen, doch tegelijk wéét hij dat hij gegrepen is, is er in èn boven de 
worsteling de rust. Wederom, het is enkel genade. Voor hoogmoed is geen 
plaats, het is immers alles gegeven. De geloovige komt op de knieën — daarin 
ligt toch wel, dat hij zich niet verheft op wat zijn  deel werd. 

Tenslotte, in het begin van het Johannesevangelie staat: het licht schijnt in de 
duisternis. De duisternis heeft het niet over-mocht (Joh. 1:5). Er staat niet: het 
licht schijnt — er is geen duisternis meer — er is enkel licht.  Indien dàt ons 
geschieden zal, is de openbaring waarlijk kennis, volledige kennis geworden. 
Doch zoo is het nu niet. Het licht schijnt in de duisternis. De duisternis is 
gebleven, maar er is een licht daarin. Daarop moeten wij zien, naar het Woord 
hooren. Het zi jn andere uitdrukkingen voor het zelfde — alles komt samen in 
het ééne antwoord op de vraag: Wat kan de mensch van God kennen? Niets, 
tenzij bij het licht der openbaring Gods in Jezus Christus, onzen Heer. 



 


