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ONZE ZON

Want God de Heer is een zon.

Ps.  84 : 12a

Max Müller verhaalt van een ontdekkingsreiziger, die een oude

Samojeedsche vrouw ontmoette en deze naar haren godsdienst vroeg.

De arme ziel begreep eerst niet wat hij bedoelde. Doch toen haar

eindelijk het verlangen van den vreemdeling duidelijk was geworden,

deelde ze hem dit mede: Elke morgen, als ik uit mijn tent kom, buig

ik mij voor de zon neder, zeggende: “wanneer gij opstaat, dan sta ik

ook op”.  En elke avond, voordat ik ga slapen, buig ik mij opnieuw

voor de zon neder, zeggende: “wanneer gij ter ruste gaat, dan ga ik

ook ter ruste”. Dat was alles.

Eén uit - hoevelen? Zolang een mens zich nog niet aan de

heerschappij van het zinnelijke ontworsteld heeft, kan hij inderdaad

met den onuitroeibaar diep in zijn wezen geworstelden drang tot

aanbidding nergens beter terecht dan bij de zon. Natuur-dienst vindt

zijn edelsten vorm in zonne-dienst. In de geschiedenis der mensheid

wemelt het van zonne-goden en zonne-tempels, van zonne-mythen en

zonne-hymmen. 

Het schijnt wel vast te staan dat de indogermaasche wortel (diev),

waaruit de oude Grieken en Romeinen niet slechts den naam van hun

oppersten god, maar ook de algemene benaming voor het goddelijke

afleidden, het “glanzende” betekent. In ‘t Johannes-Evangelie wordt

Jezus het licht der wereld genoemd (8:12; 12:46). Men meent dat dit

geschied is in tegenstelling met de zonnegoden, die in den keizertijd

een voortdurend groter rol speelden, in ‘t bijzonder met Mithra, den

Perzischen lichtgod, die door zijn aanhangers als het overal

doordringende en levenwekkende licht, en zo als vertegenwoordiger

van waarheid, gerechtigheid en trouw werd vereerd. Waar Romeinse

soldaten hun tent opsloegen, brachten zij den eredienst van dien “sol

invictus”, dien onoverwonnen Mithra-god, mede. In onzen Zondag,

ons Kerstfeest en meer dingen misschien vinden we nog de sporen

terug van den geweldigen strijd, dien het Christendom tegen dezen
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machtigen zonnedienst had te voeren. Nadat Konstantijn reeds sedert

lang tot de belijdenis van het Evangelie was overgegaan, kon hij het

toch niet laten zijn munten aan de zon, de onoverwonnene, te wijden.

En van de onstuimige, tragische poging, welke keizer Julianus deed

om den zegevierenden Galileër nog het onderspit te laten delven,

weet iedereen “O zonnekoning”, zo laat Ibsen hem Apollo aanroepen,

“o zonnekoning, breid licht en schoonheid over ons uit! O dionysius,

laat uw bedwelmende heerlijkheid in onze zinnen dalen! Vervul de

zielen met uw heilig stormgebruis, vervul ze tot alle banden scheuren

en de vrijgemaakte jubel losbreekt in dans en gezang. O gij leven,

leven, leven in schoonheid!”

Men kan er zeker van zijn, dat zich alle eeuwen door in talloze tegen

de duisternis worstelende zielen iets van dat zonne-smachten heeft

geroerd. Bekend is, hoe Goethe in zijn gesprekken met Eckermann

zijn verhouding tot Jezus met die tot de zon gelijkstelt. Hij verklaart:

“Vraagt men mij, of het in mijn natuur ligt Hem aanbiddenden

eerbied te betonen, dan zag ik: volkomen! Ik buig mij voor Hem als

de goddelijke openbaring van het hoogste beginsel der zedelijkheid.”

En voegt er bij! “Vraagt men mij, of het in mijn natuur ligt de zon te

vereeren, dan zeg ik insgelijks: volkomen! Want zij is eveneens een

openbaring van den Allerhoogste, en wel de machtigste, ons

aardekinderen vergund. Ik aanbid in haar het licht en de

voortbrengende kracht Gods, waardoor wij alleen leven, ons bewegen

en zijn, en alle planten en dieren met ons.” Haeckel stelt ons in zijn

“Wereldraadselen” de vrome Parzen tot voorbeeld, die aan het strand

der zee staande of op hun bid-tapijt neergeknield, ‘s morgens en ‘s

avonds aan de dagvorstin hun eerbiedige hulde brengen. Wanneer de

bekende Fransche schilder Millet in zijn jeugd na volbrachten arbeid

met zijn vader op een bank vóór ‘t huis naar de ondergaande zon zit

te kijken, dan ontbloot de grijsaard zijn hoofd en spreekt met

ontroering: “Mijn zoon, daar is God!” Emil Gött houdt er een

formeelen zonne-kultus op na. ‘s Morgens vroeg beklimt hij een

bergtop, die hem schoone vergezichten biedt, om den zonsopgang te

“vieren”. Zonne-gedachten te denken, die hem zullen voorlichten

door de duisternissen van het leven. En met woorden uit den



3                     

kindertijd voor de lichtmoeder, voor het lichtoog Gods, de geheimen

zijner ziel uit te storten.

Het gaat natuurlijk niet aan dit alles met een gebaar van vrome

minachting als pure afgoderij ter zijde te schuiven. Er is onder ons,

mensen, geen waarheid zonder dwaling. En geen dwaling zonder

waarheid. Hoeveel kaft schuilt er onder het Christelijke koren! En

hoeveel koren onder het heidensche kaf! Wij behoeven het verschil

tussen aesthetische gewaarwording en natuur-mystiek aan de eene

zijde en zuiver-geestelijk godsdienstig leven aan den anderen kant

geenzins voorbij te zien om dankend te erkennen, dat toch ook onder

deze dingen het verlangen werkt naar den levenden God, de begeerte

om Hem te tasten en te vinden. Wie onzer kan het morgenrood zien

doorbreken of het avondrood de kimmen zien kleuren, zonder iets te

speuren van een geheimzinnigen drang om stil de handen te vouwen!

Onder denk indruk van deze wondere glorie moet zelfs de ergste

droogstoppel toch nog wel iets meer en iets anders voelen dan de

welbehagelijkheid, waarmee een poes zich knipoogend in het lekkere

zonnetje ligt te koesteren. Het schouwspel van iemand, die huiverend

van eerbied voor de stralende avond- of morgenzon op de knieën

zinkt, is in elk geval wel zo stichtelijk als dat van een “Christen”, die

zich niet schaamt voor een brandkast of een stembus of anders voor

zijn eigen miserabel “ikje” in ‘t stof te kruipen. Wie weet of God niet

meer “gebed” vindt in de ziel van zoo’n Samojeedsch vrouwtje, dan

in het binnenste van onze doorsnee-kerkgangers, in het binnenste van

u, die dit leest, en van mij, die dit schrijf?  Waarachtige aanbidding

uit de diepste diepte van het mensenhart bereikt God wel, ook al

wordt ze niet juist geadresseerd. Is één mensenkind in staat het adres

zonder fout te schrijven?  En wat zal God beginnen met al die van het

juiste adres voorziene maar lege enveloppen, welke Hem dag aan dag

voor de voeten worden gesmeten? Hij zal tegen de afzenders en

afzendersters toornen, zeg ik u. Hij ziet niet aan wat voor ogen is.

Enkel het hart, dat achter de uitwendigheid zit, of - niet zit.

En dat hart heeft meer nodig dan zonne-heerlijkheid. ‘t Moge

potsierlijk klinken, maar feitelijk is het toch de nuchtere waarheid:

een mens staat boven de zon. Als geestelijk wezen is hij haar
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meerder. Die zon met al haar overweldigende kracht en

onbeschrijfelijke majesteit weet zelf niet dat zij er is. En de

eenvoudigste dagloner weet dat wel. We schrijven Jan, Piet en Klaas

met een hoofdletter - háár niet. En ‘t is geen malle kinderkamer-

pedanterie, die ons tot deze vermetelheid beweegt, enkel het gezond

verstand en ons diepste zelfbewustzijn. De zon heeft geen hart. En

ons hart verlangt een God met een hart. Wij, kleine mensen, die in

onze kleinheid toch zo bitter onder ‘t raadsel van onze grootheid, of

in onze grootheid toch zo bitter onder ‘t raadsel van onze kleinheid

lijden, wij hebben een God nodig, aan wie we ons-zelf kunnen kwijt

raken, en in wien we zóó ons-zelf kunnen vinden. Aan de zon kunnen

we ons niet kwijt raken. Al doen we nog zo ons uiterste best om onze

ziel in haar stralende heerlijkheid te laten wegsmelten. Met ons

innerlijk wezen blijven we buiten haar. En zij vermag met haar gloed

niet tot onze innerlijkheid door te dringen. Emil Gött ontvangt ook

van de licht-moeder, die haar aanbidt, geen grootheden groot genoeg

om de ledige ruimte zijner ziel te vullen. En wanneer men dan in zijn

doodsure naar “meer licht” verlangenden Goethe naar buiten gebracht

had en in de gelegenheid gesteld omstraald door gouden zonneglans

den laatsten adem uit te blazen, zou hij daardoor niet tegen sterven in

pikzwarte duisternis zijn bewaard gebleven. Adoratie betekent: aan-

roeping. En aan-roeping wil antwoord. En de zon geeft geen

antwoord. Ze hééft ook geen antwoord op de noodvragen en

noodkreten, die er opstormen uit de diepten onzer ellende. Wij

hebben een God nodig, die spreekt. Ons toespreekt met het antwoord,

het tegen-woord, het verlossingswoord, dat onze ziel het leven geeft. 

Eere aan Israël! Het hart ook van dit volk heeft gesidderd van

eerbiedige blijdschap over de heerlijkheid der zon, en de verlokking

gevoeld om haar de kushand toe te werpen, d.i. haar godsdienstige

hulde te bewijzen. Baäl schijnt een soort zonne-god te zijn geweest.

Assyrische invloeden maakten, dat in het rijk van Juda een

afzonderlijke eredienst voor zon, maan en sterren werd ingevoerd.

Wij lezen dat koningen van dit rijk er zonnepaarden en zonnewagens

op nahielden, zeker in verband met de oude voorstelling, dat de

zonnegod elken dag op een door vlugge vuursnuivende rossen
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getrokken voertuig door het uitspansel rijdt. Maar het echt-

Israëlietisch godsdienstig bewustzijn heft zich in de veerkracht van

een fiere verrukking boven deze dingen uit. Niet: de zon is god.

Omgekeerd: God is onze zon. “Abraham” - zo verklaart de Koran-

“ziet in donkeren nacht een ster fonkelen, en zegt: dit is mijn meester.

Maar de ster gaat onder, en Abraham verklaart: ik houd niet van de

ondergaanden. Dan ziet hij de maan schijnen, en zegt: dit is mijn

meester. Maar de maan gaat onder en Abraham verklaart: ik houd niet

van de ondergaanden. Eindelijk ziet hij de zon verrijzen, en zegt: dit

is mijn meester. Maar ook de zon gaat onder, en Abraham verklaart:

ik houd niet van de ondergaanden; o mijn volk, ik ruk mij los van

hetgeen gij als godheid aanbidt, en keer mijn aangezicht gelovig tot

Hem, die hemel en aarde geschapen heeft”.  De negentiende psalm

(vs. 1-7) is een zonnelied. We vinden ook hier de voorstelling van

den lichtheld, die vrolijk de baan doorloopt, ‘s avonds zijn rustplaats

bereikt diep onder de zee in het westen waar zijn bruid woont, van

waaruit hij den anderen morgen stralende van glorie weer te

voorschijn treedt. Maar ‘t is niet voor die zon, dat de dichter zijn

vrome verrukking uitjubelt. Hij bezingt Hem, die haar geschapen

heeft. De oude natuurmythe is hem een schoon beeld geworden van

de heerlijkheid Gods. En het licht in dezelfde gedachten God zelf

“zon” te noemen (1). De ware zon. De eigenlijke zon. Zoals Jezus de

ware wijnstok heet, terwijl onze wijnstokken slechts als zijn

afbeeldingen, dus als oneigenlijke wijnstokken worden beschouwd.

1) Misschien moet ook de verschillende wijze, waarop in den zogenaamden

Aäronietischen zeggen het “aangezicht van Jahwe” voorkomt, met deze

beeldspraak in verband gebracht worden. De Heer doe zijn aangezicht over u

lichten: Hij zij u als de verschijnende, de schijnende, alle duisternis verdrijvende

zon. De Heer verheffe zijn aangezicht over u: Hij zij u als de zon, die zich aan den

hemel verheft, en des te rijker zegen verspreidt, naarmate zij hoger klimt. - In

vroeger en later tijd hebben sommige uitleggers den bedoelden versregel uit onze

psalm anders vertaald. Zóó: “Want de Heer is “tinnne” en “schild”. Vgl. Jesaja

54:12: “Ik maak uw tinnen van jaspis”, enz. Waarschijnlijk heeft de

omstandigheid, dat God nergens anders in het O.T. zon genoemd wordt tot deze

opvatting aanleiding gegeven. Het schijnt ook natuurlijker in één adem van “tinne

en schild”, dan van “zon en schild” te spreken. Evenwel ligt het niet voor de hand
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“tinne” -bovenvlak van muur of gebouw - in den zin van “bescherming” op te

vatten. Van der Palm, die een bijzonder scherpen zin had voor Oostersche poëzie,

schrijft: “De samenvoeging der twee beelden van een zon en een schild heeft

zekerlijk in ons gevoel iets hards; maar misschien lag de grond daarvan in eene of

andere ons onbekende omstandigheid, die billijkte, of zelfs tot den rang eener

dichterlijke schoonheid verhief, ‘t geen ons nu toeschijnt een dichterlijke feil te

zijn.”

De absolute zon. De centrale zon. Der zonnen zon. Van wien Gezelle

zingt: “Gij, die zonne en sterre en maan, diepe doet in ‘t donker

staan!”

Het tegenwoordig geslacht stelt eruditie boven adoratie. Met

onverdroten ijver wordt de zon bestudeerd. Waarom zou men het niet

doen? Hoever de natuurwetenschap in dit opzicht is gevorderd,

hebben de deskundigen uit te maken. Gelijk bij alle onderzoek zal de

menselijke geest ook hier wel de ervaring opdoen, dat elk antwoord

het aantal nog onbeantwoorde vragen helpt vermeerderen. Achter dit

geheim van de zon kwam de wetenschap nog niet. Evenmin als achter

het geheim van de werkelijkheid in het algemeen. Al ons kennen rust

op het onkenbare. Komt, zodra het tot ‘t wezen der dingen poogt door

te dringen, bij dat onkenbare terecht. Zelfs het wezen van een onnozel

mugje, dat door de lucht gonst, is ondoorgrondelijk. En dan de zon!

En dan - der zonnen zon! Vandaar de onmogelijkheid om het bestaan

van God te bewijzen, of door middel van het denken Hem te

bereiken. Is iemand met gezonde ogen en gezonde hersens ooit op

den inval gekomen met behulp van ingewikkelde redeneringen aan te

tonen, dat de zon geen hersenschim is? Misschien is de dwaasheid

van wie in zijn hoofd zegt: “ik wil God bewijzen” nog dwazer dan de

dwaasheid van wie in zijn hart zegt: “er is geen God”.  Voor het

bewustzijn van den mens, die Hem beleeft, is het leven van den

levenden God boven allen twijfel verheven. Hij vermag Hem

evenmin te verloochenen als het kind zijn vader. Wanneer de mensen

niet zo dom waren en niet zo verzinnelijkt en niet zo bekrompen en

niet zo verdorven als ze helaas! zijn, dan zou nooit nooit nooit

iemand op het denkbeeld komen Hem als een onzekerheid te

behandelen, duizendmaal minder nog dan men op het denkbeeld
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komt de zon als iets twijfelachtigs te behandelen. De zon is geheim.

God, der zonnen zon, is het geheim, het grote geheim, het geheimste

geheim. Tevens: het allerhelderst zich openbarende geheim. Men kan

zeggen, dat Hij volkomen duidelijk is ondanks zijn volkomen

verborgenheid, en volkomen verborgen ondanks zijn volkomen

duidelijkheid. Men kan ook zeggen, dat Hij in en door zijn

verduidelijking zich verbergt. Hoe klaarder de zon schijnt, des te

minder zijn onze ogen in staat haar gloed te verdragen. God verbergt

zich niet in de duisternis. Hij verbergt zich in het licht. Het licht is

zijn kleed. En ons verstandsoog kan de schittering van dat licht niet

verdragen. Wie Jezus gezien heeft, die heeft den Vader gezien, zóó

gezien, dat hij in der eeuwigheid niet meer behoeft te twijfelen. En

diezelfde Jezus - louter licht, het licht - is het diepste geheim van de

ganse wereldgeschiedenis. Vandaar dat meester Eckehart verklaart,

dat slechts hij God erkent, die van Hem erkent, dat Hij onbekend is.

En toch - o, die onuitroeibare erfzonde van het intellektualisme! -

doen de mensen nog altijd, alsof zij Hem, zo al niet uitsluitend, dan

toch voornamelijk door middel van het verstand moeten trachten te

benaderen. Is de zon enkel voor de astronomen en astronoompjes

geschapen? Ook de allermeest met de heerlijkheid van zijn studie

ingenomen natuurkundige zal niet bevooroordeeld genoeg zijn om

van het weinige, dat hij van protuberanzen en paralaxis en dergelijke

dingen te weten komt, met de werkelijkheid van zonneschijn en

zonnekracht en zonneglorie te verwarren of te vereenzelvigen.

Terwijl men voor de verzoeking om zich op godsdienstig terrein aan

dergelijke onnozelheid schuldig te maken telkens bezwijkt. Niet

zelden zelfs dat bezwijken als onmisbaar vroomheidsbestanddeel

aanmerkt. God is er allereerst voor de theologen en theoloogjes.

Kinderen worden in de “leering” gezonden om Hem te leren kennen.

Oprecht geloof bestaat niet enkel uit vertrouwen, ook uit een zeker

weten, zij het dan ook slechts het weten van een paar Bijbelteksten of

volzinnen uit het “kort begrip”.  Men behoeft niet zo wanhopig

verdogmatiseerd te wezen als de man, die bij het sterfbed van een om

genade worstelenden zondaar over de pogingen om dezen met het

Evangelie te troosten de schouders ophaalden en droogweg
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verklaarde, dat een mens toch niet kon behouden worden zolang hij

het stuk der Drie-ëenheid niet verstond ... men behoeft de waarheid

niet zóó gruwelijk te mishandelen, om aan het hier bedoelde euvel

deerlijk mank te lopen. Theorieën over God worden voor Hemzelf in

de plaats geschoven. De mensen bouwen een gedachten-stelsel op,

waarin zij zo vriendelijk zijn Hem ook een plaatsje te gunnen, nu

eens boven en dan weer beneden, nu eens ergens en dan weer overal,

hetgeen feitelijk zo ongeveer op hetzelfde neerkomt. Zij maken van

den Eeuwige, uit wien alle werkelijkheid ontspringt, een abstraktie,

een gedachten-ding, een begripmatigheid. En komen ons dan

vertellen, dat we dit afgetrokkene (het inderdaad ver van Hem weg-

getrokkene en ver van Hem weg-trekkende) moeten aannemen om

met Hem persoonlijk voeling te krijgen. Alsof men een verkleumde

toeriep: ga spektaal-analyse bestuderen om warm te worden! Of een

verhongerde: hier hebt ge een pak scheikundige formules omtrent de

voedingswaarde van brood, leer die van buiten, en gij zijt verzadigd!

Bernadin de St. Pierre verhaalt van iemand, die blind geworden was

doordat hij weten wilde wat de zon was en hiertoe voortdurend

beproefd had zijn ogen op haar te vestigen. Toen sloeg de man aan

het redeneren - natuurlijk! En hij sprak: “Het zonlicht is geen

vloeistof, anders zou men het uit ‘t eene vat in het andere kunnen

overgieten, en zou het, gelijk water, door den wind bewogen worden.

Het zonlicht is ook geen vuur, want dan zou ‘t door water worden

geblust. Het zonlicht is ook geen lichaam, omdat het zich niet

bewegen kan. En aangezien het zonlicht geen vloeistof is en geen

vuur, geen geest en geen lichaam, is het .... niets.” Beter methode om

zon-verloochenaar te worden laat zich moeilijk bedenken. En om

God-loochenaar te worden evenmin. Levend geloof hangt niet af van

verstands-argumenten. Het wordt er niet door gevoed. Het wordt er

ook niet door ondermijnd. God is geen waarheid, die met behulp van

begrippen tot ons bewustzijn kan worden gebracht, maar een

werkelijkheid, die door ons persoonlijk en onmiddellijk beleefd moet

worden om persoonlijke en onmiddellijke werkelijkheid voor ons te

zijn. Wie de zon hebben wil, moet in de zon komen. Wie God hebben

wil, moet in God komen. De dagen, waarin men er behoefte aan
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gevoelde bewijzen voor zijn bestaan te zoeken en allerlei, even

diepzinnige als spitsvondige, redeneringen over hem op touw te

zetten, waren geen tijden, waarin zijn tegenwoordigheid klaar en

sterk werd gevoeld. Voor onzen psalmist bestond die behoefte niet.

En voor Jezus niet, en voor de Apostelen niet. En voor de

Hervormers niet. Echte zonne-kinderen kunnen het niet van zich

verkrijgen de wondere heerlijkheden, die zij beleven, tot

vraagstukken te vernederen. Eigen geloofservaring alleen verschaft

zekerheid. Maar die zekerheid is innerlijk dan ook zóó onwankelbaar

en zóó zegevierend zeker, dat het majesteit-schennis wordt haar van

buiten af enig steunsel te willen toevoegen.

De zon is transcendent. D.w.z. zij stijgt boven al ons stijgen uit.

Wereldse verhevenheden en menselijke verheffingen beduiden niets,

bij haar vergeleken. Hoe ver is ze van ons verwijderd! Hoe hoog staat

ze boven ons! Voor het ontzagwekkende van een Alpentop slaan wij,

wriemelende mensjes, de handen van verbazing in elkander .... wij

zouden maar even anderhalf miljoen aardbollen moeten samenvoegen

om een geheel te krijgen van den omvang, dien de zon bezit.

Wanneer op zekeren dag heel onze planeet uiteenbarstte en spoorloos

verdween, dan zou zij ongestoord door schijnen, zoals zij nu reeds

wie weet hoeveel eeuwen lang geschenen heeft en wie weet nog

hoeveel eeuwen lang schijnen zal. Wat deert het een bruisenden

waterval, wanneer er een paar druppels ter zijde springen en verloren

gaan? En dezelfde zon is tegelijk immanent. D.w.z. inwonend in onze

wereldhuishouding. Zij houdt zich niet op een afstand. Zij vernietigt

elke afstand. ‘t Is alsof ze treurt, wanneer ze niet bij ons kan komen.

Alsof zij ons toelacht en met ons stoeit en ons streelt en ons kust om

ons in te trekken in haar gouden glorie. Zij doortintelt ons met haar

warmte. Houdt voortdurend de wacht bij onze oogleden, om, zodra

wij dezen opslaan, ons het feest harer helderheid te laten meevieren.

Nooit enigen dienst van ons vragend. Alleen maar vragend ons te

mogen dienen, ons met haar zegen-rijkdom te mogen begenadigen.

En in dat geven geeft zij zichzelf. Is niet haar wezen offerande? Waar

zonneschijn komt, daar komt de zon. Wij hebben den vrolijken moed

van in den zonneschijn fladderende vlinders en van in den
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zonneschijn spelende kinderen te zeggen, dat ze fladderen en spelen

in de zon, in die zo onmetelijk hoog boven ons verheven en zo

onbereikbaar ver van ons verwijderde zon. En met hare majesteit zijn

we op een voet van vertrouwelijkheid, als schooljongens die samen

knikkeren. Alleen uilen en vleermuizen zijn bang voor de zon.

Mensen niet. Lang geleden heeft Allard Pierson de opmerking

gemaakt, dat alleen door ons, Hollanders, in den verkleinenden vorm

van het “zonnetje” gesproken wordt.

En daaruit voor onze volksaard minder vleiende gevolgtrekkingen

afgeleid. Gelukkig is die mening onjuist. Bij niemand minder dan

Goethe kan men - ik meen in zijn “Wahrheit und Dichtung”- dezelfde

uitdrukking aantreffen. Lhotzky verzekert, dat onze zon, te midden

van het oneindig groot aantal zonnen, dat er in de wereld bestaat, naar

verhouding slechts een “recht kleines Sönnchen” schijnt te wezen. De

Duitsers verklaren zelf met het woord “lief” bijzonder zuinig om te

gaan. Toch aarzelen ze geen ogenblik van “die liebe Sonne” te

spreken. Waarom zouden ze ook niet? Indien de zon gesteld was op

étikette, had ze niet zo grenzeloos gemeenzaam met ons moeten

worden. 

Sommige mensen hebben enkel een God van verre. Voor hun besef is

Hij de ongenaakbare. Met Hem in gemeenschap treedt men slechts

door tussenkomst van engelen of priesters, of eigenlijk in ‘t geheel

niet. Hem den goeden God te noemen wordt heiligschennis geacht.

Onder den indruk van zijn grootheid moest men liever niet eens

wagen Hem een naam te geven. Zij stellen Hem zóó boven-wereldlijk

voor, dat Hij, ronduit gezegd, met de wereld niets heeft uit te staan,

en de wereld niets met Hem. Zóó hoog verheven, dat geen gedachte

Hem aanraken, geen gebed hem bereiken, geen zielenood Hem

ontroeren - ook geen zondeschuld Hem tot handhaving zijner

gerechtigheid bewegen kan. Feitelijk maakt dit in volstrekte verheid

van elkander af staan elke persoonlijke verhouding onmogelijk. Er

rest slechts een gevoel van oneindige leegte, dat op den duur vervaagt

en verdwijnt. Praktisch atheïsme.

En het streven om God enkel als een God van nabij te behandelen

leidt tot ongeveer dezelfde slotsom. De goden van Homerus moeten
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voor zijn besef toch geen overweldigende werkelijkheid hebben

bezeten, anders zou zijn dichterlijk genie er niet zo vrij mee hebben

omgesprongen, zou hij, om zo te zeggen, niet met hen uit één schotel

hebben gegeten en uit één beker gedronken. Hoe menigmaal wordt

God in de “Christelijke” wereld oneerbiedig en achteloos bejegend,

“ausgepöbelt”, gelijk Bonus het uitdrukt, ingelijfd bij het ordinaire!

Zijn heiligheid raakt onder den voet. Bij letterlijk alles wordt Hij te

pas “gebruikt”. Vernederd tot mode. Een huishoudelijk voorwerp, in

den hoek gezet en uit den hoek gehaald, al naar dat het valt. Een pop

waarmee men zichzelf en de anderen, tijd en eeuwigheid allerlei

poetsen tracht te spelen. Zangverenigingen en kiesverenigingen in

menigte prijken met zijn naam, zoals bordjes aan den hoek van de

straten een of andere naam dragen. Met vervaarlijk loslippigheid

wordt Hij aangeroepen, neen! aangebabbeld, door geestelijken en

leken. Men raakt met den Eeuwige ten leste niet minder op zijn

gemak dan met zijn pantoffels. D.w. dan zeggen: godsdienst

vergodsdienst tot niets. En God insgelijks.

Elk ogenblik, waarin wij God als “zon” ervaren, zijn wij tegen dit

nihilisme, zowel in den eenen als in den andere vorm gevrijwaard.

Dan wordt het ons vanwege zijn nabijheid onmogelijk Hem te laten

verdwijnen in ijle verhevenheid. En vanwege zijn verheid wordt ‘t

ons onmogelijk Hem weg te familiariseren, weg te kruimelen in het

gedoe der allerdaagse verhoudingen en kleine gewaarwordingen. Hij

is ons een God én van verre én van nabij. Niet: nu eens ver en dan

weer nabij. Altoos ver en altoos nabij. Ons voortdurend ver als de

allerverste en voortdurend nabij als de allernaaste. Wij behoeven ons

ook niet met vermoeiende spanning in balans te houden, ten einde te

zorgen dat wij naar de eene zijde den eerbied voor Hem en naar den

anderen kant de vertrouwelijkheid met Hem niet uit het oog

verliezen. De vertrouwelijkheid wordt te eerbiediger naarmate zij

vertrouwelijker, en de eerbied wordt te vertrouwelijker naarmate hij

eerbiediger wordt. Gelijk een kind juist dan tot zijn Vader in zuivere

verhouding staat, wanneer het tegenover dien vader alles durft en

niets durft, beide tegelijk, alles durft omdat ‘t niets durft, niets durft

omdat ‘t alles durft, letterlijk niets van wat de heerlijkheid van ‘s
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vaders liefde zalig-verbiedt, letterlijk alles dat de heerlijkheid van ‘s

vaders liefde zalig-veroorlooft. Wanneer ons geestelijk

waarnemingsvermogen scherp genoeg was, zouden wij iemand

slechts ééns den naam van God behoeven te horen uitspreken om zijn

wezenlijke verhouding tot den levenden God te leren kennen. In de

aan- of afwezigheid van dat wondere geheim: de eenheid van ontzag

en innigheid, zouden wij een onbedriegelijken toetssteen bezitten.

Zoals iemand toch ook maar één ogenblik innerlijk en dus waarachtig

Jezus behoeft aan te raken om met volkomen zekerheid te weten: hier

is God. En daarbij komt dan nog, dat wie gedurig met deze zon

omgaat, behalve allerlei andere heerlijke dingen, ook dit van haar

overneemt, dat hij groot-zijn en klein-zijn, hoogte en diepte,

voornaamheid en zelfvernedering, hartstocht voor distantie en

harstocht voor distantie-vernietiging in zich verenigt. Hierdoor den

zonne-aard, den Gods-aard tot openbaring brengt. Zich onbewust

bekend maakt als kind van den hemelsen Vader. En zo bekend maakt

dien Vader zelf.

Van hetgeen wij aan de zon te danken hebben laat zich niet veel

zeggen, juist omdat er zoveel van te zeggen valt. Lyrische

ontboezemingen, waarin haar heerlijkheid bezongen wordt, beginnen

gauw te vervelen.  Men kan er misschien folianten over vol schrijven.

Toch niet zonder hierbij de gewaarwording te krijgen, dat de kans op

volledigheid voortdurend kleiner wordt. En ook niet zonder zich half

huilend, half lachend de vraag te stellen, of het misschien niet het

wijst zou wezen van al die geleerdheid een vrolijk vuurtje te gaan

stoken. Van der zonnen zon geldt dit in nog ernstiger zin.

Theologische bibliotheken zijn geen altaren Gods. Op zijn best

gebrekkige middelen om naar die altaren op weg te helpen, waar alle

godgeleerdheid onnozelheid wordt, of anders wegsmelt in

aanbidding. 

In de taal van alle volken, althans in de taal hunner poëzie, wordt

licht en leven vereenzelvigd. Zonder licht geen leven, zo kan men

natuurkundigen horen verklaren. De storm, de bliksemstraal, de

dauwdrup zijn tegader door den invloed van het licht te voorschijn

geroepen. Uit het licht, door het licht, tot het licht zijn alle dingen.
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Jezus geeft de verzekering: “Wie mij volgt, zal het licht des levens

hebben”.  D.w.z. het licht, dat onafscheidelijk tot het ware leven

behoort, of, gelijk Kalvijn aantekent, het licht dat levend maakt. Men

spreekt van de “moeder zon”. En terecht. Zij is inderdaad moeder van

alwat leeft, moeder van alle levenden. God is de eigenlijke zon, de

oer-zon. Fontein van alle licht. Bron van alle leven. Met name van het

waarachtige, geestelijke, eeuwige leven, zonder hetwelk een mens het

niet kan uithouden, noch in deze wereld, noch in de toekomende.

Dwazen, die we zijn, dat wij desondanks telkens allerlei pogingen

doen om als Adam, de eerste zelfmoordenaar, gelijk Hamann hem

noemde, ons van God los te maken en het leven te hebben in onszelf! 

Dwazen, die we zijn, dat wij al die stellaadjes, waarop de

marktschreeuwers deze dagen hun levenselixer dan volke staan aan te

prijzen, nog niet goed kunnen voorbij komen, zonder er althans enige

notitie van te nemen!

Alle leven is zonne-leven. Alle licht zonne-licht. Het brood dat wij

eten zou ons ontbreken, wanneer niet de zon met haar stralengloed

het koren had doen ontkiemen en rijpen. Telkens wanneer wij onze

arm opheffen, onze voet verzetten, met onze ogen zien, gebruiken wij

krachten aan haar kracht ontleend. ‘t Is haar vermogen, dat ons

voortbeweegt, wanneer wij in den trein zitten. En als zij ‘s avonds is

ondergegaan en wij ons licht opsteken, wat is dan anders dan

zonnelicht? Sedert eeuwen en langs onnaspeurlijke wegen

opgezameld in de grondstoffen, waaruit het ons nu weer komt tegen-

flonkeren. Zo is ook in geestelijken zin ál ons licht van Hem.

In onszelf hebben we enkel duisternis. Zijn we enkel duisternis. Geen

glans in de wereld, die niet aan deze zon is onleend. En in elke glans,

die ons tegenlicht, hebben we dus haar te begroeten. In elke

opkomende goede gedachte, in elke verrassende klaarheid van

bewustwording, in elke gewijde zielsontroering, in elke verheffenden

indruk, dien we uit lectuur of gesprek meenemen, in elke

verstrekking van ons geloofsleven, in elke ontdekking van waarheid,

in elken triomf over de verzoeking komt de eigen blijde zonnekracht

van den Vader der lichten ons toelachen. En zo het hart van dien

Vader zelf. God is niet bij voorkeur in het rechtstreekse en officiele.
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Hij is ook en allereerst in het niet-rechtstreekse en niet-officiële, waar

Hij doorgaans niet wordt verwacht. Ons leven zou overvloeien van

dank en aanbidding wanneer wij ‘t goed begrepen.

Geen ontwikkeling en wasdom in de natuur zonder zon. Vandaar het

zogenaamde heliotropisme, de neiging van allerlei planten en dieren

om zich naar het licht toe te bewegen. Wij krijgen een flauw begrip

van hetgeen almacht betekent, wanneer wij ons de wonderen pogen in

te denken, die de zon gedurende een enkele lentedag verricht. ‘t Baat

den landman weinig, dat hij zijn wijngaard nóg zo overvloedig

bemest, en nóg zo zorgvuldig snoeit, en nóg zo ijverig reinigt, de

druiven komen niet en rijpen niet, zolang zij haar koesterenden

stralenglans niet over den wijnberg uitstort. En evenmin gelukt het

ons met inspanning en oefening onzen inwendigen mens verder te

brengen, zolang Gods genade-zon ons niet beschijnt. Wij kunnen

planten en nat maken, zij is het die den wasdom geeft, zij alléén.

Voor onze ziel geldt volkomen dezelfde wet als voor de bloem, die

zich keert naar de zon, haren bruidegom. Zonder die goddelijke in-

straling moet verwelking en verdorring noodzakelijk volgen. Ook al

zouden we van den morgen tot den avond en van den avond tot den

morgen worstelen om dat verdorringsproces tegen te gaan. De leliën

des velds, zegt Jezus, arbeiden niet. D.i. ze zwoegen niet. Werken -

laat mij ‘t ook in dit verband herinneren- dat doen ze wel. Aan de

haar van God opgedragen taak. O zo ijverig en getrouw. Met haar

fijne wortelvezels zuigen zij groeikracht op uit de moederaarde. Met

haar reine kelkjes zuigen zij groeikracht in van de moederzon. Zonder

het minste gedruis. Groeien sluit agitatie en drukte onverbiddelijk uit.

Weet niet van overspanning. Kent geen vermoeienis. Werkt zóó, dat

zijn werken niet-werken en zijn niet-werken werken is.  Ons bloeien

en groeien voor de eeuwigheid verdient dan eerst dien naam te dragen

als het sabbatsviering wordt, feestelijke eenheid van rusten en

arbeiden, onze sabbatsviering in God en Gods sabbatsviering in ons.

Zonneschijn en blijdschap zijn bijna synoniem. Een enkele van al de

gouden stralen der zon is soms voldoende om het schamelste

dakkamertje in een soort toverpaleis te herscheppen. En om een

pruilerig mensengezicht op te klaren. En om den moed van een armen
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teringlijder te verlevendigen. “Haar aanblik geeft den engelen

sterkte” -zingt Goethe- “ofschoon geen hunner haar vermag te

doorgronden.”

Zijn die engelen misschien daarom zulke krachtige helden, zo vaardig

om Gods welbehagen te doen, in staat om met een enkelen ruk zware

grafstenen af te wentelen en in een ommezien heirlegers van vijanden

dood te slaan, omdat ze voortdurend in de zon leven, in der zonnen

zon? Voor ons, mensen, om jaloers te worden! Ons armelijk bestaan

doet veeleer denken aan de Memnon-zuil, een van die vele

merkwaardigheden uit het land der Faraonen. Een verweerde

steenklomp. Wegbrokkelend restant van vroegere heerlijkheid. Maar

- zegt de overlevering - als de zon opgaat en haar stralen op dat stuk

ruïne vallen, dan brengt die zuil een zacht, welluidend geklank voort,

als van een geheimzinnig muziekinstrument - haar groete aan den

dageraad. Zo begint het ook in onze ziel te zingen, wonderschoon en

wonderdiep, wanneer Gods genade zon over haar schijnt. 

Wij weten het bij eigen heerlijke ervaring. En toch lopen we telkens

om blijschap te bedelen aan de deuren van een wereld, die geen

blijdschap kent. En we zien ons met allerlei afwisselingetjes en

afleidinkjes te behelpen. En we trachten ons kil interieur met behulp

van een of andere slecht ingerichte centraalverwarming wat minder

onbehagelijk te maken, inplaats van deuren en ramen wijd open te

zetten naar den zonkant der eeuwigheid. O zo dom! Erger dan dom.

“In uw licht zien we het licht”, roept een psalmist. En in de Nieuw-

Testamentische Schriften vinden wij telkens een merkwaardige

uitdrukking, die aan zonkritiek doet denken. Paulus spreekt b.v. van

bij het zonlicht beproefd, echt, zuiver zijn tegen den dag van Christus

(Filipp. 1:23). Verklaart dat hij heeft gewandeld in zon-beproefdheid,

in louterheid Gods (2 Kor. 1:12). En uit die zon-beproefdheid, uit

grond-eerlijk gemoed en oprechte bedoeling het Evangelie

verkondigd (2 Kor. 2:17). Eerst in den glans der zon komen de

dingen voor den dag, zoals ze werkelijk zijn. In scherpe omtrekken.

Zonder valse belichting. Kritiek van de zon der waarheid is de

allerhoogste kritiek. Vandaar onze heimelijke zonne-angst.

Eeuwigheidslicht is ons te helder. Laten de mensen liever zeggen,
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hoe ‘t is! Die mensen weten het toch niet. Of laten we zelf zeggen,

hoe ‘t is. Wijzelf weten het immers nog veel minder. We zullen het

wel laten met onze plunje van onwaarachtigheid en halfheid in het

volle, onbarmhartige daglicht te treden - in de schemering kunnen we

ons fatsoen, ons Christelijk fatsoen veel te gemakkelijk ophouden.

Wij weten best, dat allerlei lichtjes, waarbij we onszelf en elkander

nu zitten te bewonderen, op geheimzinnige manier zouden uitgaan,

wanneer de waarheid binnenkwam. De moed ontbreekt ons om uit het

schemerdonker van arglistig zelf bedrog te voorschijn te komen en te

spreken: O gij smetteloze zon, doorzie mij, doorlicht mij, doorgrond

mij tot op den allerdiepsten bodem van mijn wezen! 

Wie het waagstuk onderneemt wordt geoordeeld, in wanhopige

zelfverduidelijking. En door dat oordeel heen behouden. Elk

ogenblik, waarin bij een mens de zonne-honger het van den zonne-

angst wint, wordt die mens een stuk helderheid en brengt die mens

een stuk helderheid in deze door leugen verduisterde wereld. Iets van

zuivere beoordeling. Iets van leugen-ontmaskering. Iets van klaarheid

in de verhoudingen. Juist het tegengestelde van die ellendige

inktvissen-methode, volgens welke men rondom zich een sfeer van

vertroebeling weet te scheppen en zich daarin te verschuilen.

Christendom is eeuwigheids-belichting. De waarheid wordt niet

gemaakt. Behoeft niet gemaakt te worden. Zij is er. Zij schijnt. Zij

wil gezien worden - dat is alles. In de waarheid levende zien wij de

waarheid. Moeizame herseninspanning broeit geen geniale invallen

uit. Die invallen vallen letterlijk. Zij vallen toe. En wat valt, dat komt

van boven. Nieuwe, grote, klare inzichten hebben wij niet te danken

aan het spaarlampje, dat wij gewichtig ons wetenschappelijk

onderzoek noemen. Zij komen als lichtflitsen van den Vader der

lichten. Onverwacht. Onverdiend. De wondere paradijs-heerlijkheid

der kinderen bestaat voornamelijk in hun helderheid. O, die heldere

ogen! O, dat heldere denken! O, dat helderheid-scheppende van hun

eenvoud! O, dat onhelderheid-veroordeelende van hun onschuld!

Zelfs een sfinx moet er zich bijna door gedwongen gevoelen of te

gaan lopen of zich te ontraadselen. Misschien is helderheid de

schoonste van alle schoonheden der kinderen Gods.
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Waren we maar zonne-kinderen! Al dat onkinderlijke, dat on-zonnige

in ons hart en leven! Duisternis wijkt niet voor klagen en worstelen,

alleen voor het licht. Er schuilt in den gloed der zon een

verbazingwekkend vermogen om ziektekiemen te doden en

ziektestoffen uit te bannen. De oude, snuggere Rabbijnen hebben dat

zeker al wel begrepen, toen zij vertelden van zeker edelgesteente, dat

Abraham aan den hals droeg, waardoor elke kranke die het aanzag

genezing vond, en dat na des aartsvaders dood door God ergens aan

de zonnebaan werd opgehangen. Den profeet Maleachi horen wij van

de zon der gerechtigheid verklaren, dat er genezing zal zijn onder

haar vleugelen. In haar vleugelen, volgens de Griekse vertaling.

D.w.z. in de stralen, die ze verspreidt. Waarom slikken we toch

allerlei geestelijke medikamenten, en onderwerpen we ons aan

allerlei geestelijke kuren, die ons hoe langer hoe óngeestelijker

maken? Waarom beperken we onze wandel in het licht tot een paar

Zondagswandelingetjes? Waarom gebieden we onze kranke ziel niet,

dat zij ‘t zal laten zo ongedurig te zijn en dwingen we haar niet stil te

worden en stil te blijven voor God, louter gebed en genezing? In

gestadige gemeenschap met Hem ons laten door-zonnen is de enige

methode om ontzondigd en dus gezond te worden. Mensen met

gezond verstand. En met zuiver gevoel. En met een veerkrachtigen

wil. Doorblaakt van den reinen gloed zijner liefde. Doordrongen van

den zonneschijn zijner genade en waarheid, zóó dat alle hoekjes en

gaatjes onzer ziel erdoor in ‘t goed worden gezet. Altoos

overvloediger. Want die ziel is als een wondervat, dat zich verruimt

naarmate er meer in wordt gegoten. De Franse prinses, Margaretha

van Valios, die te midden van een wereldse omgeving rein voor God

wenste te leven, zocht in de natuur een zinnebeeld van haar brandend

verlangen. En zij vond de zonnebloem. De bloem, die zich immers

aldoor naar het zonlicht keert, alsof zij weet dat alleen in dien

stralengloed haar wezen zich vermag te ontplooien. “Non inferiora

secutus”, zo luidde het devies van deze edele vrouw. “Ik zoek niet het

lagere”. 

Gelijk de mens, zo is ook zijn God. En gelijk zijn God, zo is ook de

mens. De zonnebloem vertoont in vorm en kleur overeenstemming
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met de zon. Wie door het geloof in God leeft wordt al meer

Godskind, beelddrager Gods, zonne-kind, beelddrager van de zon.

Christus krijgt gestalte in hem. Met ongedekten aangezichte de

heerlijkheid des Heeren weerspiegelend, wordt hij, omdat de stralen

van die heerlijkheid zijn wezen doordringen, in zijn evenbeeld

veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Christus, de

allerschoonste, zegt Augustinus, heeft de lelijken liefgehad, om hem

schoon te maken. In zo’n mens begint inderdaad weerschijn van Gods

eigen schoonheid te flonkeren, schoner dan het morgenrood. Zijn

karakter wordt gevormd. Hij krijgt iets van het royale, het

groothartige, dat de zon heeft, licht en warmte schenkend aan bozen

en goeden. Iets van het spontane, het ongedwongene, dat de zon

kenmerkt, die zich door niemand en niets laat dwingen, ook door

niemand en niets behoeft gedwongen te worden. Iets van dat

verschroeiende, den zonnegloed eigen. Iets van het zwijgzame, het

boven alle agitatie verhevene, dat de zon bezit. Iets van het wondere

vermogen der zonnestralen om het aller-geringste en diepst-

gezonkene te koesteren, zonder zelf verontreinigd te worden. Iets van

de hoog-heerlijke zonne-kunst om in het dienen eigen koningschap

ongerept te handhaven. Iets van die trouw in het kleine, in het

kleinste, in het allerkleinste, waarvan de zon het geheim bezit, ‘t

simpelste heidebloempje strelend en kussend met eerbiedige

innigheid, als een bruidegom zijn bruid, en alsof zij, die grote grote

zon, niets anders te doen had dan dat eene nietige bloempje te strelen

en te kussen den ganse lieve dag. 

En zo komt de zegen vanzelf. Er zijn edelgesteenten die, wanneer ze

in de zon hebben gelegen, nog een poos later in liefelijke kleuren den

glans uitstralen, dien ze in zich opnamen. In den verborgen omgang

met God ingewijde mensen worden lichten, hemellichten, in deze

wereld (Filipp. 2:15). Het doet er volstrekt niets toe, of ze overigens

tot de terug-geschovenen en misdeelden behoren ..... een onnozel

stukje vensterglas is voldoende om vol glorie en glans der zon te

weerkaatsen. Onbewust, geheel en al vanzelf worden zij orgaan van

het hemelse koninkrijk. Scheppen een lente-atmosfeer rondom zich,

waarin levenszaden tot ontkieming en levensknoppen tot ontplooiing
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kunnen komen. Worden in deze zwoegende, grauwe, feeste-loze

wereld een soort Zon-dag, getuigende van een eeuwig Paradijs. 

Diep in ons innerlijk wezen den levenden God te ervaren stelt ons

tevens in staat alles in zijn licht te zien. Dus: in het zonnelicht. De

werkelijkheid wordt anders voor ons. Verhoogd, vernieuwd,

herboren. Overgezet op het terrein van verlossing en overwinning. Er

komt opklaring, klaarheid in het eigen leven, zo raadselachtig,

verward, zinloos op zichzelf: alsof door een beschilderd kerkraam,

dat in de schemering slechts ongeordende lijnen en donkere

kleurmassa’s te zien geeft, het zonlicht komt stralen en de

wonderschone harmonie van een meesterwerk der kunst tot

openbaring brengt. En ook in de wereld rondom ons vermogen wij

dan elk ogenblik iets liefelijks, iets verhevens te ontdekken. De

eenvoudige kinderogen van Gods kinderen speuren zelfs in de

duisternis licht. Misschien flonkert ons wel iets van

engelenheerlijkheid tegen uit de verrimpelde tronie van den bedelaar,

die ons voorbij strompelt op den weg. Als de zon schijnt veranderen

de roeispanen van den schipper in goud, en de hoefijzers van de

ploegende paarden gaan als zilver blinken. En de zonneschijn is er.

Overal. Voor een zonne-kind als Paul Gerhardt, die niet laten kan te

juichen: “Mijn hart wil dart’len, springen, het kán niet treurig zijn, is

vol van vreugde en zingen, ziet louter zonneschijn.”

Zelf begoocheling? ..... Dit is de overwinning, die de wereld

overwonnen heeft: ons geloof. Tot vrijheid heeft Christus ons

vrijgemaakt. Die vrijheid - door den onvrije natuurlijk als illusie

afgewezen - en voor den vrijgemaakte elk ogenblik, waarin hij haar

handhaaft, eenvoudige, nuchtere werkelijkheid. In Christus is de

wereld overwonnen wereld.  En de zonde overwonnen zonde. En het

lijden overwonnen lijden. En de dood overwonnen dood.

Merkwaardig te zien, hoe gemakkelijk sommige mensen over

verveling en verdrietelijkheden heenstappen, die menig ander doen

struikelen. Kinderen bekreunen zich maar weinig om den barometer.

Behoeven ‘t ook niet te doen. Ze hebben een schat van zonnestralen

in zichzelf. En brengen dien dus overal mee. Als de dorpsschool

uitgaat terwijl er een kletsbui losbarst, en de grote mensen lopen te
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mokken over het weer, steken de jongens hun knuistjes in den

broekzak, en de meisjes slaan den jurk over ‘t hoofd, en ze maken

met hun klompjes kostelijk speelgoed van de modderplassen aan den

weg, en hun hoogste deuntje zingende of fluitende stappen ze kletsnat

naar huis. Kinderen Gods laten hun innerlijke glorie niet door

narigheid verduisteren. Zij zetten die narigheden om in heerlijkheden.

De schoonste Duitse kerkliederen dateren uit den verschrikkelijken

dertigjarigen oorlog. De heilige Franciskus ligt eenzaam in zijn rieten

hut, bijna blind, door allerlei lichaamspijn gefolterd, naar den

inwendigen mens dodelijk vermoeid. En juist onder die drukkende

omstandigheden ontspringt aan zijn ziel dat verrukkelijke zonne-lied,

zijn hymne aan de edele zuster, in wier stralende schoonheid hij den

weerglans van de eigen heerlijkheid des Allerhoogsten begroet. Gods

zonne-kinderen sterven niet. Ze kunnen niet sterven. Omdat de zon,

hun zon, niet sterven kan. Haar ondergang is een gang om op te gaan

tot niewe luister. “Behind a frowning providence, He hides a smiling

face.” Achter zwarte, grimmige lotsbedeling is zijn lachend

aangezicht verborgen. Want God de Heer, zo goed zo mild, Is ‘t allen

tijd een zon en schild ..... ten allen tijde. Ook in Golgotha-

verlatenheid. Ook in de duisternis der graven. Boven alle wolken zijt

Gij - onze Zon! Boven alle nachten schijnt uw licht - o onze Zon!

Onze Vader!

Overgenomen uit het boekwerk: Op weg naar het Vaderhuis.

DR. A.J TH Jonker
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