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Beter dan Robijnen

Onze spijze

Zo zullen zij eten van de vrucht 

van hunnen weg.      Spr. 1:31a

De opperste Wijsheid roept luide in ‘t openbaar. Zij verheft hare stem

op de straten. Zij spreekt hare redenen uit aan de poorten, waar de

mensen in en uit lopen, en toch wel even zullen stilstaan om te horen

naar wat zij te zeggen heeft. Zij wordt niet moede hare

waarschuwingen in het drukke volksgewoel te werpen. Maar helaas!

‘t is alles vruchteloos. De mensen luisteren niet. De verstandlozen

blijven hun onverstand beminnen en halsstarig de verkeerde paden

bewandelen, waarop zij zoveel genot en voorspoed menen te kunnen

vinden. Dwazen, dwazen, die ze zijn! Straks zal het blijken, dat zij

zich deerlijk hebben vergist. Het einde zal den last dragen. Het zal

hun schrikkelijk berouwen, dat zij de wegen des Heeren niet hebben

verkozen. Omdat zij de raadgeving der hoogste Wijsheid verwierpen

en alle tucht versmaden, zullen zij eten van de vrucht huns wegs en

van hun raadslagen verzadigd worden.

De vrucht van onze weg eten ..... Op echt Oostersche manier is in

deze uitdrukking drieërlei beeldspraak dooreengestrengeld. De “weg”

is de aanduiding van ‘s mensen handel en wandel, het geheel van zijn

doen en laten. Met de “vrucht” van dien weg is natuurlijk op de

gevolgen van die daden gedoeld. En met de verzekering, dat wij de

vrucht van onzen weg zullen “eten” wordt eenvoudig te kennen

gegeven, dat wij de gevolgen van wat wij deden noodwendig zelf

zullen moeten dragen, of wij willen of niet. Dit geldt allereerst van de

in het Spreukenboek bedoelde dwazen, die hun onwil om tijdig naar

de roepstem der opperste Wijsheid te luisteren later duur genoeg

zullen moeten betalen, met wie weet hoeveel wroeging en onrust en

ellende. Maar dit geldt van alle anderen evenzeer. Wij hebben hier te

doen met een zedelijke orde, waarvan wij de sporen in elk

mensenleven, ook in ons eigen leven terug vinden, met een zedelijke
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orde, die onmogelijk kan verbroken worden, en waarover wij dus wel

eens een ogenblik mogen nadenken. 

Onze daden zijn zaden. De goede en de slechte. De grote en de

kleine. Zowel die, welke in de binnenkamer, als die, welke op de

markt des openbaren levens worden verricht. Zelfs de boze gedachte,

die bij u opkwam, en waarvan niemand anders iets merkt, die gij zelf

maar gedurende een enkel ogenblik in uw boezem gekoesterd hebt,

zij werkt na, al zijt gij ook niet in staat om den gang van die

nawerking in uw gemoedsleven en gedachten leven te bepalen. 

Onze daden zijn zaden. Wanneer gij iets slechts hebt gedaan, o dan

meent gij misschien u gerust te mogen stellen, als ‘t maar weer zo ver

gekomen is, dat de mensen er niet langer over spreken, dat uw

huisgenoten het vergeten hebben, en uw geweten het er u niet verder

lastig om maakt. Dan denkt ge allicht, met een zucht van blijdschap:

“zie zo, daarmee hebben we gelukkig weer afgerekend!” Wacht even!

Gij vergist u! De afrekening komt nog. Wanneer - dat kan ik u niet

zeggen. Maar zij komt. Als de zaadkorrelen daar buiten in den akker

zijn gestrooid, en de landman de losse aardkluiten er over heen heeft

gewoeld, zodat gij, ook met den scherpsten blik van die zaadkorrelen

niets meer speuren kunt, zegt gij dan ook: nu is het uit?  Zegt gij niet

veeleer: nu begint het? Verbeeldt gij u, dat die zaadkorrelen zijn

verdwenen, vernietigd voor goed? Zullen ze niet tonen een

onverwoestbare levenskracht te hebben meegenomen in den dood?

Zullen ze niet te eniger tijd opstaan uit hun graf, en in andere

gedaante tot u wederkeren, en zeggen: zie, hier zijn wij! Is daar niet

in den donkeren schoot der aarde een geheimzinnige werking, die

zich openbaart, wanneer straks de tere groene uitspruitsels voor den

dag komen, en nog later de wind door de wuivende halmen speelt?

Onze daden zijn zaden, nog eens. Zij schijnen meestal zo nietig, te

nietig om er veel op te letten. Hoe weinig beduidt zo’n kleine

hoeveelheid zaad, in een strookje papier gevouwen! Gij neemt het

tussen duim en vinger. En als gij het op ‘t perk in uw tuin uitstrooit,

dan is het alsof er niets, zo goed als niets op den bodem valt. Maar

kom over enige weken eens terug. Dan staan op datzelfde perk een

aantal bloemen te prijken in volle kleurenpracht. 
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Bloemen - of iets anders misschien. Het kwade, dat wij verrichten,

schijnt meestal op ‘t ogenblik zelf, waarin wij het verrichten, zo

onbeduidend, bijkans onschuldig. ‘t Gaat, gelijk een geestig schrijver

zeide, met onze zonden evenals met de stekelvarkens, beide worden

zonder stekels geboren. Maar de stekels blijven niet uit. En welke

pijnlijke steken de door ons bedreven ongerechtigheden ons later in

hart en geweten kunnen geven, dat hebben wij allen in meerdere of

mindere mate ondervonden. Soms duurt het lang voor dat de vrucht

van onze handelingen zich openbaart, lang genoeg om ons in den

aangenamen waan te brengen, dat wij ons voor die gevolgen volstrekt

niet meer bevreesd behoeven te maken. Omdat niet haastelijk het

oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart der

mensenkinderen vol om kwaad te doen. Het uitstel zal evenwel

duidelijk genoeg blijken geen afstel te zijn. En al zou aan deze zijde

van het graf de bittere vrucht gans en al wegblijven ... Het gebeurt

soms dat in de pop, die bestemd was om een vlinder voort te brengen,

microscopisch kleine insecten binnendringen. Ze leggen daarbinnen

hun eieren. Niemand merkt er iets van. Niemand kan er iets van

merken. Tot op het ogenblik, waarin het omhulsel wordt verbroken.

En zie, in plaats van de bonte vlinder, die daar met het stofgoud op de

vlerken vrolijk heen fladdert in den gloed der lentezon, komt dan het

griezelig gewormte te voorschijn, dat in de verborgenheid is

gekweekt. Zo wordt het verderf, dat de zonde werkt, dikwijls eerst

aan het einde in zijn volle omvang openbaar, aan het einde, als de

grote openbaring, de grote oplossing komt. 

Wij, mensen, maken zelf voor een goed deel onze

levensgeschiedenis. En niemand sterft, zonder de consequentie van

zijn leven mede te nemen in het graf, en naar de eeuwigheid. Zoals

wij gaan, zo gaat het ons. Het wezenlijk kwade, dat wij ondervinden,

is eenvoudig de vrucht van het kwaad, dat we zelf hebben gedaan.

En, al doen we nog zo ons uiterste best, het gelukt ons niet de

gevolgen van onze slechte handelingen van ons af te schuiven. Ze

bekruipen ons als een onzichtbare betovering. Ze groeien met ons

samen. Ze houden ons vast - misschien voor altijd.
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Voorwaar, er geschiedt gerechtigheid in de wereld! Er is een macht,

die de in onze daden uitgestrooide zaden tot ontwikkeling brengt, en

de vruchten er van plukt, en ons van die vruchten een spijze bereidt,

en ons die spijze voorzet en gebiedt: eet! Terugdeinzen en

tegenstribbelen, lachen en wenen, ‘t baat ons niet. We moeten er

eenvoudig aan geloven. De spijze opeten, schoon opeten, al is ze nog

zo walgelijk - dat is de boodschap. Vraag het maar eens aan dien

man, die zijn jeugd heeft verbeuzeld en vermorst, en nu in rijper

leeftijd tot de ontdekking komt, dat de schade niet meer is in te halen,

en het bedorvene met geen mogelijkheid meer valt goed te maken.

Vraag het eens aan die ouders, die hun kind hebben verwend, en te

laat bedenken dat zij strenger maatregelen hadden moeten nemen, en

die nu zo onuitsprekelijk veel verdriet hebben van den lieveling, voor

wiens bezit zij God eenmaal zo vurig hebben gedankt. Vraag het eens

aan dien man van zaken, die zich door middel van oneerlijke

ondernemingen buitengewoon snel heeft verrijkt, maar die, als hij

door de tovermacht van het geld niet geheel en al is begoocheld, nu al

begint te merken, dat voor hem en zijn gezin in die verrijking zelf de

kiem van verval gelegen is. Vraag het aan zo menigeen, die een blok

aan ‘t been meesleept, dat hij maar niet kwijt kan raken; en aan zo

menigeen, die daar voort-zwoegt in het duister besef, dat er een

vloek, een geheimzinnige vloek op zijn leven rust; en aan zo

menigeen, die aan het knagen van zijn geweten de waarheid leert

onderkennen van het heidense spreekwoord, dat men soms o zo lang

kauwen moet om een enkele bittere bete door de keel te krijgen. 

Vraag het aan wien gij wilt. Het antwoord is er, ook al schaamt men

zich er voor het uit te spreken, ook al schaamt men zich er voor het

zelfs in de eenzaamheid uit te spreken. Het antwoord is er. Het

antwoord waaruit blijkt, dat er gerechtigheid geschiedt in ieder

mensenleven, en dat de zedelijke orde, die zich laat gelden in dat eten

van de vrucht zijns wegs, niet kan verbroken worden.

Zij kan wel verbroken schijnen, als de stok, dien gij in ‘t water steekt.

En de zielen, die zich door dat gezichtsbedrog laten misleiden,

kunnen er dan bij gaan staan jubelen, in den waan dat zij voortaan

van alle verantwoordelijkheid zijn ontslagen. Maar in werkelijkheid
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verbroken worden, neen, dat kan zij niet. Bidden helpt u niet.

Vergeving vragen ook niet. Uw best doen om de gevolgen van uw

handelingen te vernietigen, evenmin. Er is niets, dat u er af helpen

kan. De orde gaat onverbiddelijk door. En al waant gij de beste mens,

al waart gij de gelovige, aan dat eten van de vrucht uws wegs

ontkomt gij in geen geval.

Is er dan geen genade? Zeker! Er is genade, ook voor u. Maar er is

geen genade, die de gerechtigheid opheft. Wat eens gedaan is, kan

zelfs door God niet meer ongedaan gemaakt worden. En al ontvangt

gij vergeving, volkomen vergeving voor al uw zonden, gij zult

desondanks de natuurlijke gevolgen van de door u bedreven

verkeerdheden moeten aanvaarden. Daarom is het zulk een vreselijke

vergissing te zeggen: laat ons zondigen, opdat de genade te meerder

worde. Daarom is het zo noodlottig te menen, dat het op een paar

ongerechtigheden meer of minder niet aankomt, als men ten slotte

toch maar ingaat in het koninkrijk der hemelen. In dit opzicht zal ons

niets bespaard blijven. Evenmin als wij mogen verwachten dat de

steen, door ons in de hoogte geworpen, daar ergens in de lucht wel

zal blijven hangen, evenmin hebben wij recht tot het koesteren van de

mening, dat de door ons bedreven zonden niet te eniger tijd op ons

eigen hoofd zullen neerkomen (Psalm 7:17).

Gezegende zonden zijn er niet. En ook al gaat er niets van af, dat

degenen die God liefhebben op slot van rekening alle dingen, en dus

ook hun eigen afdwalingen, ten goede zullen medewerken, dit

verandert niets aan de waarheid, dat het kwaad en bitter is tegen den

Heer te zondigen. Elke zonde brengt haar vloek mede. Elke zonde

laat een litteken achter.

Laat ons dan toch waken, waken ieder ogenblik!

De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wij mogen ons

zelven wel elken dag herhalen, wat Paulus tot den stokbewaarder te

Filippi zeide: doe u zelven geen kwaad! Bekend is het verhaal van

den mens, die, ingesluimerd met de vraag wie toch wel zijn beste

vriend en wie zijn ergste vijand zou zijn, op die vraag het antwoord

ontving in een droom, waarin hem een dubbel gezicht werd getoond:

een beeld van Jezus - dat was de beste vriend! En een spiegel, waarin
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hij zich zelf te aanschouwen kreeg - dat was zijn ergste vijand. Hierin

ligt een ware gedachte. God doet ons geen kwaad; Hij die ons zo lief

heeft gehad, dat Hij ons zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. De

wereld doet ons geen kwaad; in God zijn wij ongenaakbaar voor haar

aanvallen, en onkwetsbaar tegenover al ‘t leed, dat zij ons verlangt

aan te doen. De overste dezer wereld doet ons geen kwaad; want als

wij in Christus zijn, dan heeft hij aan ons even weinig als aan

Christus zelf, namelijk: niets. 

Wij zelf, wij zijn de enigen, die ons zelf wezenlijk kwaad kunnen

doen. En juist dan zijn wij in den ergsten zin onz’eigen vijand, als wij

in zoete vriendschap ons zelven maar van alles toegeven, onze

neigingen volgen, en het met God en ons geweten zo heel nauw niet

nemen. Er mag niets door, letterlijk niets. En wij zouden er niet zo

gemakkelijk toe komen er zo ongeveer alles door te laten, indien wij

goed begrepen dat er niets, letterlijk niets doorgelaten wordt, dat niet

te eniger tijd, misschien onverhoeds, tot ons wederkeert, om zich te

wreken, om als een verscheurend dier met een paar ijzersterke

klauwen ons aan te grijpen, en ons, zo lang mogelijk, vast te houden

ook. Wij behoeven geen ongerechtigheid zo groot als balken te doen,

om het voedsel te vergiftigen, waarvan onze ziel vroeg of laat zal

moeten eten. Ook de afdwalingen, die wij ons veroorloven met

splinters te vergelijken, zullen ons toch vroeg of laat te huis worden

gebracht. “De dichter Anacreon”, zo heeft men terecht gezegd, “die

door het inslikken van een paar druivenpitten stikte, is evenzeer

gestorven als Cesar, die tengevolge van drie en twintig dolksteken

bezweek.” Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de

mens zaait, dat zal hij ook maaien!

Onze daden zijn zaden. Maar dan mogen wij ook goede daden

beschouwen als goede zaden, die te eniger tijd goede vruchten zullen

voortbrengen. De Christus heeft ook gegeten van de vrucht zijn wegs.

En aan Hem kunnen we zien wat dat in heeft, wanneer die weg Gods

weg is. Het doen van ‘s Vaders wil, dat was zijn spijze. Ook in dit

opzicht heeft Hij ons een exempel nagelaten, opdat wij zijne

voetstappen zouden drukken. En zonder dat voedsel, het doen van

Gods wil, het leven, het ware, het eeuwige leven te willen hebben, is
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eenvoudig een ongerijmdheid. Wij, ook wij, die nu Gods kinderen

mogen genoemd worden, zullen eten van de vrucht onzes wegs, hier

in den tijd, ginds in de eeuwigheid. Aan die van God gestelde orde

ontkomen we niet. De bittere gevolgen van de zonden, die achter ons

liggen, zullen we moeten aanvaarden. Laat ons het dan ook willen

doen, ons in diepe aanbidding neerbuigend voor de onkreukbare

gerechtigheid onzes Gods, waarborg tevens van zijn onkreukbare

trouw! God zelfs kan die bittere gevolgen niet van ons wegnemen.

Maar Hij kan iets anders. Hij kan de bittere spijze, die we zo doende

ons zelf hebben bereid, doen strekken tot een krachtig geneesmiddel

voor onze menigvuldige krankheden. Hij kan maken, naar zijn

heerlijke genade, dat wij uit dien schotel, waarvan wij zelf, als de

profetenzonen te Gilgal rondom dien pot vol wilde kolokwinten, wel

merken dat de dood er in is, door ons eigen schuld, Hij kan maken,

zeg ik, dat wij daaruit het leven eten, dat ons levend maakt en levend

houdt. En door die ervaring zullen wij tevens gesterkt worden in de

bemoedigende overtuiging, dat het ons zelf kwaad doet, maar, naar

dezelfde orde, even onmogelijk het goede te doen, zonder dat het ons

persoonlijk ten goede komt. Hoe? Wanneer? Dat kunnen we aan Hem

overlaten.
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