
1                     

De spotters bespot.

Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten

Spr. 3: 34a

Spotternij is de tegenstelling van aanbidding. Zij beweegt den mens

juist het omgekeerde te doen van wat hij doet als hij, sidderend van

eerbied en vol heilige aandoening, zich voor Gods majesteit in diep

afhankelijkheidsgevoel nederbuigt. Hier een zich opheffen boven het

waterpas van de gewone stemming des natuurlijken levens; daar een

wegzinken beneden de lijn van het menselijke, een wegzinken in het

daemonische. In plaats van zich ontmoedig te vernederen voor God,

een vermetel opstaan, een brutaal zich opmaken tegen Hem. De

gebogen knie, en - de gebalde vuist. Inspiratie van boven, en -

inspiratie van beneden. De orgeltoon, die langs de gewelven ruist als

een blijde groetenis van den hemel, en - het schorre hoongelach van

vijandschap tegen al wat heilig is en verheven. De wierookgeur, die

in den tempel opstijgt als symbool van vereering en dank, en - de

blauwachtige zwaveldamp des verderfs, die grillig opkronkelt tegen

elke heerlijkheid Gods.

Merkwaardig, de mens kan God niet met vrede laten. Al besluit hij

telkens met een soort van Olympische kalmte: van nu af aan zal ik

Hem eenvoudig niet meer meerekenen, mij in geen enkel opzicht aan

Hem storen, Hem negeren en doen alsof Hij er niet is, - de uitvoering

van dat besluit zal hij zichzelf toch altijd weer onmogelijk blijken te

maken. Al heeft hij zich zijns erachtens het onomstootelijk bewijs

geleverd voor de stelling: er is geen God, - toch wordt hij telkens

weer door heimelijken twijfel aan het afdoende van zijne

bewijsvoering overrompeld, en dan genoopt zich in positie te stellen

tegen alles, waardoor God toont ook van zijn kant hem niet met vrede

te willen laten. God van zich afslaan, en alles, waarin die God tot het

geweten komt, zeggende: “zie hier ben Ik.” Onder den indruk

trachten te komen dat zijne roepstemmen en waarschuwingen niet

wezenlijk zijn, en dus niet ernstig behoeven te worden opgevat. Alles

doen om die hogere werkelijkheid weg te krijgen; die werkelijkheid,
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die maar niet weg wil; ze wegredeneren; ze wegdenken; ze

weggoochelen; ze wegspotten ook.

De spotternij is de slagschaduw van het heilige in deze wereld. Was

er geen heiligheid in de wereld, dan was er ook geen spotternij.

Gelijk de wet, die de zonde veroordeelt, toch zonde werkt, zo prikkelt

de openbaring van het heilige tot lichtzinnig verzet, overal waar men

er zich niet door wil laten oordelen, en het dus niet verdragen kan.

Vandaar dat de spotlust te feller voor den dag komt, naarmate de

grenslijn tussen heilig en onheilig te duidelijker wordt getrokken.

Vandaar dat het alles behalve een goed teken is nooit door haar te

worden gekweld. Voor den Christus is het bespot worden een zeer

bepaald en noodzakelijk bestanddeel van het lijden, waardoor hij

moet ingaan tot zijne heerlijkheid.

En schier oneindig is de verscheidenheid van vorm, waarin deze

zonde optreedt. Ik zeg met opzet “schier” oneindig. Want er is geen

oneindigheid zonder eeuwigheid. En de belofte der eeuwigheid is,

Godlof, aan geen enkele zonde gegeven. Maar de grenzen van de

variatie, waarmede deze zonde haar heilloos spel onder de kinderen

der mensen doorspeelt, zijn toch niet aan te wijzen. Altoos weet zij

nieuwe manieren te vinden om de heiligheden des Heeren te smaden,

en nieuwe middelen te bedenken om de dingen des Koninkrijks in

een belachelijk licht te plaatsen. Geen scheldwoord is haar te grof.

Geen satire is haar te scherp. Geen scherts is haar te laf. Geen

zinspeling is haar te obsceen. Als ze maar met behulp van dat alles

botvieren kan aan haar kwaadaardigen lust!

Maar het oordeel blijft niet uit.

“Zekerlijk,” zegt de Spreukendichter, “de spotters zal Hij bespotten.”

Ook door de mensen moet, volgens dezen wijze, die zonde streng

worden aangevat. “Sla den spotter,” zo roept hij uit (Spr. 19:25). Den

verstandige moet gij bestraffen; d.w.z. tegenover den mens, die,

zonder boos opzet, in een of ander kwaad valt, zult gij zachtkens te

werk gaan, en het zal u allicht gelukken hem door eene vriendelijke

waarschuwing van zijne verkeerdheid terug te brengen. Maar den

spotter zult gij slaan. Spaar hem niet. Stoot hem onvoorwaardelijk

terug. Laat u door geene valse gevoeligheid weerhouden om zijn
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kwaad bij den rechten naam te noemen en het onverbiddelijk te

veroordelen. Een andere behandeling verdient hij niet. Zó alleen is er

kans, dat hij tot inkeer komt. Zó alleen kunt gij ook voorkomen, dat

anderen in hun zwakheid door hem op het spoor des verderfs worden

meegevoerd.

En zou God zelf dan hierbij stilzitten?

Zou de rechter des ganse aarde geen recht doen tegenover hen, die zo

met boos opzet den Naam zijner heiligheid onteren?

Hij zal de spotters bespotten voorwaar!

Straks komt de beurt aan Hem. Bij den verkeerde wordt Hij verkeerd.

Met gelijke munt gaat Hij de overtreders betalen, trouw aan den

regel, dat elke zonde haar eigen oordeel meebrengt, gelijk de bomen

niet meer zo vrucht voortbrengen in ‘t algemeen, maar een iegelijk

naar zijn aard. En op de spotternij zijner versmaders zal dus ook -

tenzij zij zich bekeren - van zijn kant een heilig lachen, een heilig

uitlachen moeten volgen; een toornend van zich afstoten; een

overgeven aan hoon en verderf. 

Op zijn huiverings-wekkenden zwerftocht door de hel ziet Dante

iemand, die de vuisten balt, terwijl hij de duimen tussen middelvinger

en wijsvinger heen steekt, bij de Italianen een gebaar van uitdagenden

hoon. Met opgeheven vuisten roept de spotter uit: “Pak aan, o God!

Dat is voor u!” En nauwelijks zijn deze woorden aan zijne lippen

ontsnapt, of de dichter ziet hoe een slang te voorschijn komt schieten

en zich om den hals van den vermetele kronkelt en hem den gorgel

dichtknijpt, alsof hij wilde zeggen: “geen woord meer, ellendeling!”

Dichterlijke verbeelding, anders niet?

O, wees voorzichtig!

De slangen zijn er.

In de eeuwigheid.

Ook in den tijd.

Ja, ook in den tijd!

Op den 4e Augustus 1796, ‘s middags tussen elf en twaalf, stonden

enige Franse soldaten onder een boom te schuilen voor een zwaar

onweer. En terwijl de donder ratelde, wedijverden ze in het uitslaan

van spottende woorden. En een hunner stak zijn geweer in de hoogte,
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zeggende: “wacht, ik zal dien .... daar boven een kogel door het hoofd

jagen.” En weer flikkerde een bliksemstraal. En de godslasteraar lag

zielloos ter aarde. 

Voorwaar, er is een God die de aarde richt!

Lang hadden ze in de herberg gezeten, die jeugdige losbollen.

Spelen! Drinken! Vloeken! Laat in den nacht ging het huiswaarts.

Een kerkhof voorbij. De poort opengemaakt. Een hunner plaatse zich

op een grafzerk en begon te roepen: “Doden staat op, graven opent

u!” Plotseling schoot achter een lijkgesteente eene witte gestalte te

voorschijn, een waanzinnige, die meende op den doodenakker des

nachts de wederkomt van Christus te moeten afwachten. En zó werd

de jonge man door den schrik getroffen, dat van die ure af zijn

verstand voor goed was gekrenkt.

Voorwaar, er is een God die de aarde richt!

In Bedlam, het bekende Londense krankzinnigengesticht, zaten

indertijd vier broeders, zinnelozen, in eene kamer dag en nacht op

vier stoelen, twee aan twee tegenover elkander de een den ander aan

te staren, strak en stijf, schier onbewegelijk. En bijna de enige

afwisseling in hun toestand was deze, dat zij samen een koraal

begonnen te zingen.’t Waren zonen van vrome ouders. Maar

afgedwaald op de wegen van godverlatenheid, waren ze op zekere

zondag al lachende en vloekende een kerk binnengestormd, juist toen

dit psalmvers gezongen werd, ‘t psalmvers, dat ze nu in hun waanzin

zelf telkens moesten aanheffen.

Voorwaar, er is een God die de aarde richt!

Gerichten zijn voor de spotters bereid (Spr. 19:29), zo zeker als

geselslagen voor den weg des boosdoeners. En al schijnt men ook de

aankondiging dier gerichten ongestraft tot een onderwerp van hoon

en versmading te kunnen maken, al komen ze langzaam, o zo

langzaam, ze komen toch. De Heer is wel lankmoedig maar van grote

kracht.

Laat deze gedachte ons tot heilige behoedzaamheid bewegen!

“Het profaneren is aan de orde van de dag;
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“Wat anderen heilig is, vindt geen ontzag;

“Bij kinderen ener eeuw, die zich beroemt

“ Op hoge ontwikkeling, als zij ‘t gaarne noemt...

“Ja, van den geest, ‘t mag zijn, maar niet van ‘t hart,

“Dat altijd dover, altijd doffer werd,

“En koel en koud verwerpt, beschimpt, begekt,

“Al wat van hoger komt, naar hoger trekt.”

Zo zong onze Beets, de man met zo helder oog en zo blijmoedigen

geest, nog nooit door iemand beschuldigd van een boze liefhebberij

om de toestanden donkerder te kleuren dan ze in werkelijkheid zijn.

En ook in deze waarschuwing is geen overdrijving.

Let er maar op hoe de Jan Rapsgeest, die moeders Bijbel met

aardigheden siert, en de kleine zusjes aangrijnst, omdat ze nog aan

wonderen geloven, hoe die geest zich steeds meer van de gemoederen

meester maakt. Ziet hoe gretig men grijpt naar gepeperde lectuur, en

met wat voor minachting men u als een mens van bekrompen

levensopvatting belacht, als ge er voor bedankt met de vuiligheden

van sommige producten der nieuwste letterkunde uw geest te

bezoedelen. Vraag eens hoe ver opgeschoten knapen van

burgerschool en gymnasium het gebracht hebben in de kunst om

elkaar met gewaagde aardigheden te vermaken. De piëteit raakt weg.

En het gevoel van ontzag voor wat hoog is en groot. En de huivering

om het reine met onreine handen aan te raken. En de eerbied voor het

heilige, de eerbied voor al wat eerbied verdient. Behoort het komen

van spotters niet mede tot de verschijnselen, die het laatste der dagen

kenmerken (2 Petr. 3:3) en de nadering van des Heeren toekomst

voorspellen?  En spreekt het ook niet vanzelf dat, naarmate die grote

beslissing dichter bij komt, de last van God te zwaarder op de van

God ontledigde zielen drukt, en de benauwdheid daardoor klimt tot

eene verbittering, die lucht zoekt te krijgen in boze spotternij? 

Inderdaad, er is waakzaamheid van noode.

Dat de ouders waken over hunne kinderen, over den omgang, dien ze

hebben, over de boeken en bladen, die ze in handen krijgen!

Dat ieder wake over zijn eigen lippen, over zijn eigen hart!
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Onbarmhartig hem slaan, ook al komt hij tot ons in het kleed van

geestigen scherts en fonkelend vernuft.

Hem slaan, hem te plette slaan in den naam des Heeren, vooral

wanneer hij zich in ons eigen binnenste wil beginnen te roeren.

Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal

Hij genade geven. 

Met de zachtmoedigen worden hier de nederigen bedoeld. 

Zo blijkt het dan spotlust in den diepsten grond uit hoogmoed

ontspringt, en hare tegenstelling vindt in nederigheid.

Een nederig hart is ook een eerbiedig hart.

(overgenomen uit: Beter dan Robijnen, Dr. A.J.TH Jonker)
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