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 Verdriet over de kastijding.

Mijn zoon! verwerp de tucht des Heeren

niet, en wees niet verdrietig over zijne 

kastijding.            Spr. 3:11

In den voorspoed schuilen allerlei gevaren. En ‘t mag zeker wel ‘t

ergste kruis heten, geen kruis te hebben. Dit neemt evenwel niet weg,

dat ook het lijden allerlei verzoekingen medebrengt. Zorgvuldig

dienen wij toe te zien, dat de smarten des levens, ons door den

hemelsen Vader opgelegd om ons te louteren en te vormen en dichter

bij zijn koninkrijk te brengen, niet zo door ons worden aangevat, dat

dit doel niet wordt bereikt en ze ons veeleer ten kwade, dan ten goede

medewerken.

Daar is bijvoorbeeld de kans om onder het lijden ongeduldig te

worden, waarop voor ditmaal de Spreukendichter ons wijzen wil.

“Verwerp niet,” zo vermaant hij, “de tucht des Heeren, en wordt niet

verdrietig over zijne kastijding.” We zien hier - het zij terloops

opgemerkt - dat de rampen des levens als kastijdingen Gods worden

beschouwd. En dat dus de voorstelling, alsof voorspoed de zegen des

Ouden en tegenspoed de zegen des Nieuwen Verbonds wezen zou,

niet al te streng moet worden genomen. Aardse geluk en tijdelijke

welvaart waren, volgens Israël, ongetwijfeld allereerst de gevolgen

van een leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Toch bleef er

ook voor den godvruchtige aan dit bestaan allerlei smartelijks

verbonden. Ook de rechtvaardige had vele tegenspoeden te wachten.

En al waren dan ook naar veler oordeel - men denke aan het boek Job

- juist die tegenspoeden zo vierkant met de aan waarachtige

godsvrucht geschonken belofte van tijdelijken voorspoed in strijd, dat

men niet nalaten kon op dat sombere raadsel de tanden stomp te

bijten, uit dit woord van den Spreukendichter blijkt, dat men toch ook

onder de oude bedeeling niet vruchteloos behoeft te zoeken naar eene

andere beschouwing, eene beschouwing namelijk volgens welke de

rampen des levens zijn op te vatten als middelen, door Gods

Vaderlijke liefde aangewend om de zijnen tot verbetering en

volmaking te leiden.
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Het is intussen geraden toe te zien, dat men zich door die bittere

ervaringen niet in eene verdrietige stemming late brengen. Zodoende

zouden wij de tucht des Heeren versmaden, de kastijding nutteloos

maken, het heerlijke doel van de beproeving tot onze eigen schade

verijdelen. Verdriet is iets anders dan droefenis. Wij mogen deze

vermaning van den Spreukendichter niet zo verstaan, alsof wij

werden geroepen ons tegenover het lijden zo ongevoelig en

onaandoenlijk te maken als ‘t maar kan. Soms wordt deze gedragslijn

zeer aangeprezen. Reeds in een van de godsdienstige boeken van de

oude Indiërs wordt de wijze, waarop de rechtvaardige mens het leed

der aarde aanneemt, vergeleken bij een lotosbloem, die haar kelk

sluit, zodra de maan hare koele stralen er op laat vallen. En zo acht

men het ook nu niet zelden een kenmerk van diepe levenswijsheid de

bitterheid van het lijden zoveel mogelijk te loochenen; het hart te

sluiten voor de pijnlijke indrukken, die het meebrengt; zich er niet

aan te storen of ten minste te doen, alsof men er zich niet aan stoort;

met een kloeken sprong zich er over heen te zetten; tot de smart te

zeggen: “gij bestaat niet,” en tot het lijden: “ik lach met al de scherpe

prikkels, die gij mij in ‘t harte wilt boren.”

Deze weg leidt evenwel niet tot berusting en verlossing. Dat weet

Israëls wijze, wiens vermaning ons thans bezig houdt, ongetwijfeld

ook wel. Wat zou men zeggen van den knaap, die, voor eene duchtige

en welverdiende kastijding van zijne vader beducht, vooraf een stuk

bordpapier onder zijn kiel weet te stoppen, zodat zijn rug daardoor als

met een verborgen schild is gedekt, en hij straks weinig of niets voelt

van de slagen, die hij ontvangt? Wat baat het God, of Hij ons al naar

den rijkdom zijner ontferming kastijdt, wanneer wij allerlei slimme

middelen weten te bedenken, door de aanwending waarvan wij van

de kastijding bijna niets merken? Als de tuchting haar doel zal

bereiken, moet zij gevoeld worden. Hoe dieper en hoe langer zij

gevoeld wordt des te meer kans is er, dat zij een blijvenden zegen

werkt. 

Uwe ziel behoeft zich dus haren weedom niet te ontveinzen. Gij zijt

niet geroepen u zelven aan ‘t lachen te brengen met allerlei laffe

pogingen om uw kruis te vergulden, of anders het onder allerlei
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bloemekens te bedelven. In uwe binnenkamer mag de stroom uwer

tranen vrijelijk vloeien. De Heer is nabij niet degenen, die zich goed

weten te houden en zich aanstellen, alsof hun niets deert, maar den

gebrokenen van hart en den verslagenen van geest, innerlijk getroffen

en verbrijzeld, ofschoon zij straks eenen heldhaftigen moed zullen

tonen te bezitten in den strijd des levens. En juist dit is het gevaar,

niet dat gij de kastijding te diep gevoelen zult, maar dat gij in

ongevoeligheid en verharding zult gaan behoren tot de verloren

mensen, die niet meer door God geslagen worden, omdat zij anders

hun afval toch maar des te erger zouden maken.

Doch ook hiertegen hebben wij te waken, dat de kastijding ons niet

verdrietig, niet gemelijk, niet ongeduldig make. Als het kind onder de

ferme bestraffing, die het van zijnen vader ontvangt, in luid geween

uitbarst, en hem dan al snikkende om den hals vliegt, en beterschap

belooft en vergeving vraagt met een diep bewogen gemoed, nietwaar

dan is er alle reden om te hopen, dat die tuchtiging nawerkt en recht

gezegende gevolgen oplevert. De verhoogde ernst, waarmede het

kind zich dan op gehoorzaamheid zal toeleggen, doet ook volstrekt

geen afbreuk aan de blijdschap, waarmee het verder zijnen weg

bewandelt. Straks speelt het weer vrolijk mee in den kring zijner

kleine kameraden: want de schuld is verzoend en de vrede der

vergeving wordt gesmaakt. De kus, waarmee het aan den avond vader

goeden nacht zegt, is allicht nog warmer dan gewoonlijk: ‘t is alles

weer in orde en de smart, waardoor de gestoorde orde werd hersteld,

heeft overwinning gekweekt, blijdschap en hope. 

Maar ‘t kan in zo’n geval ook zo gans anders gaan. 

Zonder schuldgevoel, van heimelijken wrevel vervuld, in verbeten

woede kan het kind zich aan de strafoefening onderwerpen. De

rechtvaardigheid van den vader wordt in twijfel getrokken. De liefde

des vaders verdacht. Er ontstaat schier ongemerkt een zekere wrok.

Allerlei sluipwegen worden bewandeld om aan het scherpe ook van

den vader te ontkomen, allerlei slechte middelen bedacht om zich aan

de bedreigde straffen te onttrekken. Voor het oorspronkelijk

vertrouwen komt van lieverlede een zeker wantrouwen in de plaats.

Straks ziet de vader zich wel gedwongen steeds scherper maatregelen
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te nemen, waardoor hij toch alleen dit bewerkt, dat hij hoe langer hoe

verder van het doel der kastijding verwijderd raakt. 

En niemand zal beweren, dat zo’n kind een gelukkig leven heeft. Het

humeur bederft. Het karakter bederft. Alles bederft. Een door en door

verdrietig bestaan.

Iets dergelijks kan ons ook overkomen onder de tuchtiging des

Heeren. In plaats van schuld te gevoelen en schuld te bekennen, in

stilte aanmerkingen maken op de hardheid zijner leidingen.

Misschien nooit meer eens flink uitschreien in de eenzaamheid en

hem daar met onze wanhoopskreten in ‘t aangezicht slaan, maar wel

dag in dag uit lopen te mokken en te pruilen onder den last, ons door

zijne Vaderland opgelegd. Zonder de moeite te willen nemen om te

komen achter het geheim der liefde, dat in ons kruis verscholen ligt,

vergelijkingen maken tussen ons lot en dat van anderen, en daaruit

afleiden, dat de meeste mensen het toch lang zo moeilijk niet hebben

als wij. Werktuigelijk erkennen, dat God het wel goed met ons meent

en toch voortdurend innerlijk ontevreden zijn over de wijze, waarop

Hij ons leven inricht, zo heel anders dan met onze begeerlijkheden

overeenkomt. Jaloers worden als anderen, die niet zoals wij een blok

aan het been hebben, zich frank en vrij bewegen kunnen en ons op

den weg van eere en succes voorbij lopen. Ongeduldig worden,

wanneer de kastijding veel, veel langer duurt, dan wij hadden

uitgerekend. Een heimelijken wrevel kweken, die alle

levensblijdschap vermoordt, omdat onze beste plannen toch altijd

maar weer worden gedwarsboomd en ons ganse bestaan op ééne grote

mislukking schijnt uit te lopen. Ons onderwerpen o ja, maar slechts

wat den vorm betreft, terwijl het hart voortdurend weigert, den

drinkbeker te drinken, dien de Vader reikt.

En tegen dat verdrietig worden onder de tucht des Heeren nu, dat in

allerlei gedaante onze ziel bekruipen en verlammen en doden kan,

kunnen wij ons wapenen met de geloofsgedachte, door den

Spreukendichter in het volgende vers uitgesproken: “want de Heer

kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja gelijk een vader den zoon, in

wien hij een welbehagen heeft.” Dit is nog heel wat schoner

voorstelling dan die den ouden Aristoteles voor den geest zweefde,
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toen hij kastijdingen met medicijnen vergeleek. Boven den kundigen

arts, die niet schroomt zo nodig den patiënt bittere geneesmiddelen

toe te dienen, of hem het mes diep in de wonde te zetten, ten einde

zijn kostelijk leven te behouden; boven dien zorgzamen arts staat de

trouwe teerhartige vader, de vader, die het heilig verlangen koestert

zijn zoon tot een goed en gelukkig mens te vormen, en die, wetende,

dat hij hem door voortdurende toegeeflijkheid eenvoudig zou

bederven, zich telkens gedrongen gevoelt tot strenge middelen zijne

toevlucht te nemen, ja hem soms de tuchtroede niet mag sparen. “t Is

juist de trouw zijner liefde, die hem noopt in menig geval zo

onverbiddelijk streng op te treden. En als het kind nu maar dit

voorrecht heeft, dat het aan die liefde gelooft, o dan kan het onder de

harde slagen, die het ontvangt, wel eens samenkrimpen van wee; den

bozen lust om in brutaal verzet te komen zal het misschien ter

nauwernood weten te beteugelen; ja soms al het ‘t vreselijk gevoel

kunnen krijgen, dat zijn eigen vader zijn vijand geworden is, maar ten

slotte zal het zich toch altijd weer aan des vaders liefde opheffen en

ontkomen aan het gevaar van tot onrekenbare schade hare tucht te

versmaden.

Zo is ook het geloof aan de liefde onzes God het enige, dat ons

vermag staande te houden onder de beproevingen des levens. Wee

ons, als wij twijfelen! Wee ons, als wij, in plaats van ons onder de

krachtige hand des Heeren te vernederen, het gemoed tegen Hem

opzetten, en eigenwillig den zegen bederven, ons door Hem in de

kastijding bereid! Wee ons, wanneer ons geloof, in stede van

versterkt te worden, aan het wankelen gebracht wordt of gaat kwijnen

door de moeiten en teleurstellingen, welke wij ondervinden! Wee

ons, als ons de genade ontbreekt om bevende van smart te zeggen:

“en Gij zijt toch mijn God!`

En hieraan zal het dan moeten blijken of ons vertrouwen op Hem

meer is dan eene voorbijgaande aandoening of een ijdele klank. 

“Wilt gij weten,” zo sprak eens een van de oude kerkvaders terecht,

“of gij God lief hebt, vraag dan of gij alle lijden en kruis, alle

droefenis en ellende geduldig uit zijne Vaderhand aanneemt, zonder
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enig ongeduld in woorden en werken, in gedachten en gebaren. Doet

gij het, dan behoeft gij niet langer te twijfelen of gij God bemint. 

Doet gij het, dan behoeft gij niet langer te twijfelen of gij God

bemint. Doet gij het niet, dan hebt gij Hem niet lief, zoals gij Hem

liefhebben moet, maar gij hebt het uwe meer lief dan God: ofschoon

niets het uwe is behalve uwe zonde, al het andere is van God.”

O, laat ons dan die stille lijdzaamheid in de school der smarte willen

leren. Laat ons moedig kampen tegen elk schrikbeeld, dat zich in

bange twijfelmoedige ure aan ons opdringt en ons wil wijs maken dat

de wegen, die Hij met ons houdt, toch de beste wegen niet zijn. 

Laat ons zorgen, dat wij de doornen in het vlees, ondanks de pijn, die

ze ons veroorzaken, neen juist om de pijn, die ze ons veroorzaken,

dankend leren aannemen als ondubbelzinnige tekenen zijner

ontferming. En laat ons niet hunkeren naar het einde, maar veeleer

vrezen, dat wij van de kastijding zullen ontheven worden, voordat

haar doel volkomen is bereikt. Gelijk volgens Dante’s voorstelling de

zielen in het vagevuur vrezen, dat ze te spoedig aan het lijden zullen

ontkomen om ten volle gelouterd te worden. Het goud moet in het

vuur, om als rein goud te kunnen schitteren. En wanneer het goud

spreken kon, dan zou het midden in dat vuur zeggen: “hier is het

goed.” Het marmerblok moet van den bleeldhouwer den eenen slag

voor ontvangen en den anderen na, om straks in onberispelijke

schoonheid van lijnen en vormen te kunnen prijken. En als dat

marmer danken kon, dan zou het danken voor de slagen, waarmee het

geslagen wordt. 

Vrees niet, geloof alleen, arme lijder of lijderes. Vrees niet, uw naam

is: beminde des Heeren. God is getrouw, dat Hij u niet zal laten

verzochten worden boven hetgeen gij vermoogt, maar met de

verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, opdat gij haar verdragen

kunt. Des morgens vernacht het geween, maar des avonds is er

gejuich. De Hemelsche Vader kastijdt ons tot ons nut, opdat wij

zijner heiligheid deelachtig zouden worden. En alle kastijding, als zij

tegenwoordig is, schijnt geen stof van vreugde, maar van droefheid te

zijn; doch daarna geeft zij van zich eene vreedzame vrucht der

gerechtigheid dengenen, die door haar geoefend worden. Gelooft gij
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dat? Is het wezen der vreugde u meer waard, dan de schijn van

droefenis? Hebt gij er alles voor over Gods heiligheid deelachtig te

worden? Kus dan de roede. Kus de roede, en - klaag niet!

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