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ZALIG DIE VERTROUWT.

Heer der heirscharen, welgelukzalig is de

mens die op U vertrouwt! Ps. 84 : 13.

Gelijk in zo menigen psalm vloeien ook in ons pelgrimslied

aanbidding en belijdenis samen. Beurtelings wordt er tot God en van

God gesproken. Met een soort rytmus, die doet denken aan de

tweeërlei genade, het inademen en het uitademen van de lucht,

volgens Goethe in de ademhaling geschonken. Alsof uit de adoratie

telkens nieuwe konfessie en uit de konfessie telkens nieuwe adoratie

geboren wordt. Begripmatig laten deze zich ternauwernood scheiden.

In werkelijkheid in ‘t geheel niet. Althans niet, zonder dat het

karakter der onderscheiden werkelijkheden erdoor geschonden wordt.

De mens moet tot God gesproken hebben, om van God te kunnen

spreken. De mens, die van God spreekt zonder tot Hem gesproken te

hebben, bazelt, vloekt, slaat ook in de meest diepzinnige en stichtelijk

schijnende beschouwingen louter klinkklank uit. En de mens, die van

God spreekt kan hieraan weten, of hij het anders dan slechts naar den

vorm, of hij ‘t in waarheid deed, dat hij erdoor bewogen wordt tot

God te spreken. Misschien vermag iemand dan alleen in waarheid

van God te spreken, wanneer hij in hetzelfde ogenblik tot God

spreekt. Misschien alleen door in hetzelfde ogenblik tot God te

spreken. In den eredienst behoren lied en gebed bijeen. Het lied

verlangt gebed. Het gebed verlangt lied. Dogmatiek bestaat uit

begrippen-neerslag van aanbidding. Zodra het denken over de

eeuwige dingen zich buiten de sfeer van gevouwen handen en

gebogen knieën waagt, verliest het zijn eigenlijken levensbodem,

verliest het zich in abstractie, valt het aan verdorring ten prooi, als

van den wijnstok de afgesneden rank.

In feestviering lossen aanbidding en belijdenis zich op. Alsof al

hetgeen er in de ziel van den zanger dankte, smeekte, juichte,

weende, worstelde, bruiste, boorde, brandde thans te ruste gaat. Te

ruste gaat in vertrouwen. Zo in zaligheid. In grondeloos vertrouwen.

Daarom in grondeloze zaligheid. Te ruste gaat in den groten vrede

van een groten Sabbat - zonder avond.
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Ons Christendom bevat een geweldig breed en geweldig bont allerlei

van louter negatieve betekenis. Zoveel dat de wezenlijke

godzaligheid rechtstreeks of zijdelings tegenwerkt. Woordenballast.

Vormenbal las t .  Gewoontenbal las t .  Begr ippenbal las t .

Plechtighedenballast. Verloren dingen, die overal wegvallen waar het

koninkrijk komt, en die niet beletten, dat de voor haar verlorenheid

blinde, zich eraan vastklemmende verlorene verloren blijft, steeds

meer verlorene wordt. Hiernaast komt in aanmerking hetgeen slechts

relatieve betekenis bezit. Niet strikt onmisbaar. Toch onder bepaalde

voorwaarden en in het rechte verband wel geschikt, misschien bij

uitnemendheid geschikt, om aan de bereiking van het doel mede te

werken. En eindelijk dat onmisbare zelf. Het positieve. Datgene

waarop het voor den mens aankomt, om wel getroost te kunnen leven

en sterven. Waarin bestaat het? Men kan het antwoord niet anders

geven dan in eenvoudigheid. Elk oneenvoudig antwoord zou door die

oneenvoudigheid terstond zijn onjuistheid verraden. Het bestaat in

vertrouwen. Er behoeft niet bij gezegd te worden: persoonlijk of

wezenlijk of vast of hartgrondig vertrouwen of iets dergelijks. Want

onpersoonlijk, onwezenlijk, onvast, onhartgrondig vertrouwen zou in

het geheel geen vertrouwen zijn. Dit is het positieve, het aller-

positiefste van alle waarachtige positiviteit in het Christendom: het

vertrouwen in den levenden God.

Blijde, gave, praktische instemming met deze waarheid behoort tot de

zeldzaamheden. Men vindt haar niet ingewikkeld, niet diepzinnig

genoeg. Men vreest met haar erkenning het kenmerkend verschil

tussen Evangelie en algemene godsdienstigheid prijs te geven. Men

deinst onwillekeurig terug voor het pijnlijk vraagstuk, door haar aan

de orde gesteld, omtrent de belangrijkheid van het reuzen-apparaat,

dat Christendom heet. Men acht op zijn minst zeker toevoegsels en

aanvullingen noodzakelijk .... Op godsdienstig terrein doet zich

dezelfde onzuiverheid van waardering, dezelfde maatstaven-

verwarring voor, die de inrichting van het gewone mensenleven

vertoont. Hartstochtelijk bijeenrapen van overtolligheden en

onbeduidendheden, die het leven bezwaren, verwringen, verlammen,

veruitwendigen, van zijn glans en merg beroven. En daarnaast,
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onverantwoordelijke, schier demonisch rustige veronachtzaming van

hetgeen de hoogste belangstelling verdient. Verkeerde accentuatie is

blijkbaar een erfzonde van ons geslacht. In allerlei vorm werkt de

neiging om het minimale tot het maximale op te heffen en - te

vereren, om het maximale tot het minimale neer te drukken en - te

verwaarlozen. Niet sprongsgewijze wordt aan deze neiging

toegegeven. Juist in de geleidelijkheid van dit toegeven schuilt het

verraad, het gevaar. De onjuiste uitspraak van een of ander woord in

groter of kleiner kring is geen gevolg van een gemeenschappelijk

genomen wel-overwogen besluit. Er is zeker iemand, die ermee

begint. Misschien voor de grap. Misschien bij vergissing. Anderen

nemen onwillekeurig de fout over. Zij wordt mode. En de kans

ontstaat, dat iemand die bedoeld woord zuiver uitspreekt in

bedoelden kring geacht wordt het verkeerd te doen. Evenals in een

uitsluitend door bulten en bultjes bewoond land iemand met rechten

ruggengraat vanwege zijn wanstaltigheid met den vinger zou worden

nagewezen.

Onbeschrijfelijke verwarring heeft deze klemtoonverschuiving in het

Christendom aangericht. Wat het zwaarste is en het zwaarste wegen

moet en inderdaad het zwaarste weegt en tot in eeuwigheid het

zwaarste zal blijven wegen, wordt niet zelden als iets vederlichts

beschouwd en behandeld. En omgekeerd. Drukke vraag naar

kerkelijkheid, leerstellige begrippen, godsdienstig ceremonieel,

uitwendige verbreiding, mystieke gewaarwordingen, dringt de

belangstelling in het eene nodige naar den achtergrond. Als de poging

om een gelukkig huwelijk op te bouwen uit fortuin, weelde, genot,

welwillendheid, gezelligheid en zo meer - zonder liefde. 

Maar dan zóó, dat deze verlof krijgt zich met al die andere geluks-

bestanddelen op één lijn te plaatsen. Met enige moeite zou men er

allicht in slagen iemand uit een in zijn moedertaal geschreven boek

zóó voor te lezen, dat hem door ‘t verleggen van den klemtoon zijn

eigen taal onverstaanbaar werd. Vermoedelijk zeggen wij wel zo

ongeveer hetzelfde dat Apostelen en Hervormers hebben gezegd.

Zeggen wij het niet anders, niet zóó anders, dat zij, ons horende

spreken, daarin met den besten wil hun eigen overtuiging niet zouden
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kunnen terugvinden? Die Apostelen en Hervormers spraken veel van

geloven. Dat doen wij ook. En wat bedoelen wij ermee? Voor waar

houden hetgeen in den Bijbel staat - voor bijna even waar of voor

minstens even waar als wat we in de krant lezen. Verstandelijke

toestemming - zoals wij een wiskunstige stelling beamen. Erkenning

van godsdienstige en zedelijke verplichtingen - ongeveer op één lijn

staande met de gewilligheid om belasting te betalen. Ontroerd

worden - zoals iemand dat overkomen kan bij ‘t aanhoren van een

treffende toespraak of meeslepende muziek. Enz. Enz. Enz.

Misschien geven wij toe, dat er ook nog iets anders bijkomen moet,

dat er - ‘t is waar ook - nog vertrouwen bijkomen moet. Maar dat

vertrouwen komt er achteraan.

Mág achteraan komen. Behoort - onder vier ogen gezegd - achteraan

te komen. Zóver achteraan, dat iemand die het uit ‘t oog verliest,

hiervan waarlijk geen gewetenszaak behoeft te maken. Een soort van

assepoester in de weelderige huishouding van het Christelijk geloof!

De oude geschiedenis: tienden geven van munt, dille en komijn, en

het zwaarste der wet nalaten, het recht en de barmhartigheid en de

trouw. Toch zo’n geniepige vroomheid-methode! Samenvlechting

van slimmigheden. De slimheid om het lichte zwaar te maken, zóó

zwaar, dat men immers al zijn tijd en al zijn kracht eraan dient te

besteden, en dan natuurlijk door de vervulling van zo’n reuzentaak

dubbel en dwars den hemel verdient.

De slimheid om het zware licht te achten, zó licht, dat het

onverantwoordelijk wordt daarop alle aandacht samen te trekken en

de rest te laten waaien. De slimheid om op de naleving van het

uitwendige, dat moeilijk schijnt maar gemakkelijk althans mogelijk

is, alleen nadruk te leggen. De slimheid om de betrachting van het

inwendige, dat gemakkelijk schijnt maar oneindig moeilijk ja

onmogelijk is, geheel in de schaduw te stellen. Tienden betalen, dat

kan Jan en alleman. Wie in zijn moestuin geen bovenmatig ruime

perken voor het kweken van munt, dille en komijn aanlegt, komt er

met een schijntje af. Vertrouwen op God - dat kan alleen het kind.

Alleen de held. Het wortelt in persoonlijke verlossing. Vergt telkens

op nieuw zelfverbrijzeling en zelfverloochening, het prijs geven van
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alle zichtbaren, tastbaren, denkbaren steun. Strijden komt erbij tepas.

En sterven. En opstanding uit den dood. Paasch-wonder is het.

Genade-wonder. Wel te begrijpen, dat de mensen het niet aandurven

en niet aankunnen. Liever in verholen angst voor zijn verhevenheid

zich tevreden stellen met allerlei goedkope surrogaten, waarbij ze

toch in den nood van leven en sterven geen baat vinden. Als de rijke

graanboer uit het Evangelie. Schuren vol Christelijkheid. Telkens

meer schuren. Telkens groter schuren. Vol nieuwe en oude

Christelijkheden en - doodarm.

Christendom zonder geloof is geen Christendom. En geloof zonder

vertrouwen is geen geloof. Men spreekt gaarne van

geloofsvertrouwen. De bekoring der warme innerlijkheid van dit

woord mag niet terughouden van de erkenning, dat er strikt genomen

een naïef pleonasme in schuilt. Geloof van geloof. Vertrouwen van

vertrouwen. Vertrouwen is niet slechts wortel, vrucht, bestanddeel,

voornaamste bestanddeel, onmisbaar bestanddeel van het geloof. Het

wezen des geloofs bestaat uit vertrouwen. Abraham had geen Bijbel,

geen confessie, geen kerk, geen doop, geen avondmaal, geen

theologie, niets van dat alles. Maar hij vertrouwde op God. En dat

vertrouwen werd hem tot gerechtigheid gerekend. Den hogen

erenaam “vader der gelovigen” had hij eraan te danken. Tot de

levende overtuiging, dat het zonder dit vertrouwen onmogelijk is God

te kennen, Hem lief te hebben, op Hem te hopen, Hem te

gehoorzamen is de Christelijke godsdienst later in zijn geheel

evenmin doorgedrongen als dat vroeger met den Joodsen het geval

was. Ook onder Protestanten komt de in den tijd der Reformatie

teruggevonden waarheid, dat het zaligmakend geloof in vertrouwen

(fiducia) bestaat, slechts zelden tot haar volle recht. Uit angst voor

verzwakking van die waarheid wilde Luther het geloof, dat in de

Apostolische belijdenis wordt uitgesproken, liever geen geloof maar

wetenschap noemen. Men mocht zich eens gaan verbeelden door zulk

een “erkenning”(Merkung) gelovig en dus behouden te kunnen

worden! Waar speuren wij thans dezen heiligen schroom! Het maakt

niet veel verschil of men van moderne zijde verklaart het geloof niet

als het centrale moment des godsdienstigen levens, slechts als een
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zijner momenten te beschouwen, dan of men van rechtzinnigen kant

ook “louter vrees”- toch wel het tegendeel van vertrouwen - met

gelovig-zijn durft vereenzelvigen, in beide gevallen wordt tot

verduistering van het “wezen” des geloofs op bedenkelijke wijze

aanleiding gegeven. Zodra het geloof zijn karakter van vertrouwen

prijs geeft, met verstandelijke of gemoedelijke erkenning van zekere

waarheden wordt gelijk gesteld, heeft het zijn reddend vermogen

verloren. Men kan het bezitten zonder persoonlijke verlossing. Het

wordt een door den mens in eigen kracht te volbrengen taak. Een wet,

wier vervulling behoudenis werkt. Een geloof, dat de zoeven

genoemde Hervormer een zeer verderfelijk geloof acht, en waarvan

hij verklaart dat het beter is ‘t niet te hebben dan wel. Geloof in God

d.w.z. vertrouwen op God, en geloof in Christus, d.w.z. vertrouwen

op Christus (Joh. 14:1) staan niet als twee verschillende functies

naast elkander. Niet als afzonderlijke verrichtingen, die van achteren

in zo nauw mogelijk verband moeten gebracht worden. Ze zijn geen

gelijke grootheden. Ze zijn één grootheid. Evenals de Vader en de

Zoon zelf. Wie zóó op Christus vertrouwt, dat dit vertrouwen niet

uitvloeit in vertrouwen op God, vertrouwt niet op Christus d.i. gelooft

niet in Hem. En wie zóó op God vertrouwt, dat hij weigert -afgezien

van alle dogmatische omschrijving- op Christus te vertrouwen, toont

daardoor dat hij niet op God vertrouwt, d.i. niet in Hem gelooft. De

heerlijkheid van den enigen naam onder de mensen tot behoudenis

gegeven (Hand. 4:12) wordt miskend, wanneer men de inwerking der

in Hem ten volle geopenbaarde verlossing ook buiten historische

verbindingslijnen om loochent. Voor zover de toebereidende en

baanbrekende lichtstralen van deze openbaring de oude bedeling

verhelderden, was onder Israël Godsvertrouwen mogelijk. In den

allerdiepsten grond hunner religieuze ervaring bestaat er volkomen

overeenstemming tussen den psalmist, die de zaligheid van zijn

vertrouwen op God uitjubelt, en den Apostel, die maar niet ophoudt

te roemen in den Heer Jezus Christus, door wien wij den toegang

hebben tot deze, tot dezelfde genade (Rom. 5:2) 1).
1) Hiermede is- ‘t spreekt vanzelf- het verschil tussen oude en nieuwe bedeling niet

voorbij gezien. “Wanneer het geloof”, schrijft Herrmann, “in ons tot stand is

gekomen, doordat wij ons door den persoon van Jezus geheel overwonnen weten,
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krijgt het een enigszins anderen toon dan het geloof in ‘t Oude Testament. De

angstige worsteling om God, die in de psalmen bruist, houdt weliswaar niet op. In

deze stemmen Israëls zullen wij altoos onze eigen ziel kunnen vernemen. Het Oude

Testament blijft ons de geweldige opvoeder, die medelijden heeft met onze

zwakheden. Maar wanneer wij uit een door hem bedwongen hart Jezus gedenken,

die met zijn kruis in de afgronden onzer wanhoop is binnengedrongen en dien God

ons uit de doden heeft opgewekt, zullen wij bij ons toch iets speuren, dat in de

psalmen nog zwijgt, het begin van een leven, dat zich boven alle angsten van den

mens verheft.” 

En ook onder heidense volken... Justinus Martyr meende, dat

Heraklitus en Sokrates in gemeenschap met den Logos (Joh. 1)

geleefd hebben en daarom Christenen zijn geweest, ofschoon zij voor

atheïsten gehouden werden. Minicius Felix aarzelt niet de oude

wijsgeren als de Christenen van het verleden aan te duiden. Er is

geloof onder de “ongelovigen”.  Dit blijkt telkens wanneer de nood

komt en het mensenhart door dien nood gedwongen wordt zich, met

verzaking van alle onwezenlijkheden, op het eigenlijke, het

wezenlijke in zijn wezen terug te trekken. Rijk gestoffeerde

“Christenen” bezwijken menigmaal. Het Godsvertrouwen ontbreekt.

Elke geborgenheid, waarin ze zich vroeger veilig waanden, stelt

teleur. Alles hebbenden, en - niets bezittenden. Daartegenover zijn er

soms slechts ingelichte, van rechtgelovigheid ver verwijderde en

schijnbaar hopeloos verdoolde zielen, die - o, wondere verrassing!-

juist in de hitte der verdrukking als rustenden, als doorbrekenden, als

triomfeerden, en dus als op God vertrouwenden, en dus als gelovigen

openbaar worden. Niets hebbenden, en - alles bezittenden. Wanneer

aan het Christendom van een mens niets ontbreekt behalve dat ééne:

het vertrouwen op den levenden God, dan komt van dat Christendom

niets terecht. En wanneer aan het Christendom van een mens alles

ontbreekt behalve dat ééne: het vertrouwen op den levenden God, dan

komt van zijn Christendom alles terecht. Niet alleen van zijn

Christendom. Ook van hemzelf. Van zijn arbeid. Van zijn lijden. Van

zijn leven. Van zijn toekomst. Alles.

Hebben wij onze ziel ooit naakt gezien? Zoals wij haar zien zullen in

het licht der eeuwigheid, in den dag des gerichts? Zonder het

pronkgewaad, waarin zij wel voldaan rondwandelt en inderdaad geen

slecht figuur maakt? Kinderen laten zich al spelende ontkleden. Bij
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een mensenziel geschiedt dit niet anders dan onder hevigen

tegenstand. Hadden wij den moed de schaar te zetten in al dat

kostelijk-armzalig lapwerk van eigenliefde en vormelijkheid en

inbeelding en vroom gedoe, waarmee zij zich dekt? Meedogenloos

van haar af te scheuren al dat overgenomene, onwaarachtige, niet-

eigene, waarin zij zich angstig vast wikkelt, als ware zij ermee

samengegroeid? En indien wij onze ziel in haar naaktheid, en dus in

haar schuld, in haar nood, in haar verderfenis te zien kregen, kregen

we haar dan tevens te zien in haar vertrouwen op den levenden God?

Zo ja, dan kregen we in hetzelfde ogenblik, te midden van al die

onzaligheden, zaligheid te zien. Want het vertrouwen der

vertrouwenden is zaligheid. En de zaligheid der zaligen is

vertrouwen. Het is kosmisch hoe de wezenlijkste wezenlijkheid des

mensen met het pogen tot verstandelijke ontleding vrolijk den spot

weet te drijven. Ik kan niet zeggen wat dit vertrouwen is. Het kan niet

gezegd worden, tenminste niet volledig (1). Het behoeft ook niet

gezegd te worden. Wie zelf vertrouwt, die weet vanzelf wat het is. En

wie niet vertrouwt, heeft er niet mee nodig achter het geheim te

komen. Ik kan niet zeggen wat zaligheid is. Het kan niet gezegd

worden, tenminste niet volledig. Het behoeft ook niet gezegd te

worden. Wie zelf zalig is, die weet vanzelf wat het is. En wie niet

zalig is behoort niets anders te doen dan te zorgen, dat hij zalig wordt.

Dan weet hij ‘t ook.
(1) Wanneer ik zeg: vertrouwen op God is aannemen van God, dan zie ik voorbij

dat dit aannemen op aangenomen-worden berust. Zeg ik: het is overgave aan God,

dan wordt misschien wel het begin, toch niet de voortgang, niet de bestendigheid

van deze overgave, evenmin als het overgegeven-zijn voldoende aangeduid. Zeg

ik: het is rusten in God, dan verzuim ik de beweging naar God tot uitdrukking te

brengen. Zeg ik: het is zijn bewegen naar God, dan komt niet uit, dat in het

vertrouwen deze beweging haar doel bereikt heeft en voortdurend blijft bereiken.

Zeg ik: het is rekenen op God, dan klinkt zo koel-beredeneerd, alsof het

vertrouwen niet juist boven alle rekenen uitgaat en tegen alle rekenen in. Zeg ik:

het is God verwachten, dan wordt niet vermeld, dat het de zekerheid van zijn

komst, de ervaring van zijn komst in zich sluit. Zeg ik: het is op God steunen en

leunen, dan krijg ik ‘t gevoel, alsof tekort gedaan wordt aan het diep innerlijke en

innige, ook aan het zich volkomen gedragen-weten, dat het vertrouwen kenmerkt.

Om opgetogen te worden van verlegenheid!
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Met aandoenlijke schoonheid pogen verschillende talen dit

onuitsprekelijke toch enigszins tot uitdrukking te brengen. Onze

psalmist gebruikt een woord, dat in zijn grondvorm aan “voortgaan

op den rechten weg” doet denken. Anders dan de anderen, die op

goed geluk maar wat rondbuitelen door het leven, zich van hun zijn in

den angst hunner lichtzinnigheid geen rekenschap kunnen geven, en

straks in de verbijstering van een doelloos bestaan wegzinken, anders

dan deze vindt de vertrouwende een weg. En hij is er zich klaar van

bewust dien gevonden te hebben en dien al zoekende elk ogenblik op

nieuw te kunnen vinden. Dén weg. Den rechten weg. Den eeuwigen

weg. Helder voor Gods aangezicht en zijn eigen aangezicht. Ook als

hij geen hand voor de ogen kan zien. Of door een zee van ellende

heen moet. Zijn leven is geen stilstand, te midden van vermoeiende

drukte. Geen achteruitgang, onder kunstmatige opfleurinkjes weg

gegoocheld. Er is gang in zijn leven, voortgang, opgang. Hij is de

voortspoedende, de voorspoedige. En ook uit tegenspoed put hij

kracht om voorspoedig voort te spoeden. Waarheen? Hij weet het

niet. En hij weet het. Tot - den Vader.

Beatus homo, qui sperat in te ... zo luidt de Latijnsche vertaling. Dat

woord beatus, gelukkig, komt van “beo”, gelukkig maken. En

ditzelfde “beo” is de stam van benus, bonus, goed. Er bestaat

verwantschap tussen goed-zijn en zalig-zijn. De slechte behoeft niet

rampzalig te worden, hij is het omdat hij slecht is. God is de zalige.

Hoogste kenteken zijner goedheid! In 1 Tim. 6:15,16 wordt Hij

allereerst de zalige en daarna de almachtige, de onsterfelijke, de

onbegrijpende genoemd. Rothe maakt bij deze plaats de fijne

opmerking, “dat dit overeenstemt met den eerbied, die bij ons door

den aanblik van geluk, niet slechts uitwendig maar echt geluk

natuurlijk, wordt gewekt. Volkomenheid is maatstaf van

gelukzaligheid. Gods zaligheid is niets anders dan de sprekende,

levensvolle uitdrukking van zijn oneindige volkomenheid: de aller-

algemeenste uitspraak omtrent de grootheid Gods.” Niemand is goed

dan één, namelijk God. Daarom: niemand is zalig dan één, namelijk

God. Gelijk al het andere goed-zijn uit zijn goedheid voortvloeit, zóó

al het andere zalig-zijn uit zijn zaligheid. Een mens kan alleen zalig
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worden door goed te worden, d.w.z. door aan Gods goed-zijn deel te

ontvangen. En dit is het geval met den mens, die op Hem vertrouwt,

en in dit vertrouwen verlost wordt, geheiligd, tot volmaaktheid toe.

Een ander Latijns woord, felix, eveneens voor “gelukkig” in gebruik,

betekent eigenlijk: vruchtbaar. De Romeinen noemden een

vruchtbaren boom een gelukkigen boom. Godsvertrouwen waarborgt

tegen levensverlies. Wie het bezit wordt er door verlost van de

heimelijk alle blijdschap wegvretende, onuitroeibare vreze, dat het

leven geen zin heeft, een niets is dat uit het niets komt en tot het niets

wederkeert. Met zich aan God toe te vertrouwen stelt hij zijn leven in

Gods handen. En hiermede gaat ook de verantwoordelijkheid voor

dat leven in dezelfde handen - Vaderhanden!- over. Nu ontvangt het

een zin, rijker, schoner, dieper dan mensenverstand bedenken of

omvatten kan. Alle uitwendige geringheid ten spijt weet de

vertrouwende zich gebruikt tot een koninklijken dienst des geesten,

vol van genade en heerlijkheid. En in dit lachend zich laten gebruiken

schuilt het geheim van zijn aller-eigenste en aller-eigenlijkste kracht.

Naar resultaat hunkert hij te minder, naarmate hij te beter in des

Vaders stille, schijn-loze arbeidsmethode wordt ingewijd. Uit de

telkens zich opdringende, verlammende gewaar-woording van

onbeduidendheid wordt hij opgeheven door wat men de “dynamiek

des oneindigen levens” heeft genoemd, door de bewustheid van

samenhang met een geheel van zóó grote betekenis, dat in dien

samenhang ook het kleinste betekenis krijgt. Blijmoedig als de

landman zijn zaaikoren in den omgeploegden akker, ziet hij zijn werk

in den loop des tijds ondergaan. Ook de blijkbaar alles aantastende

verkwijning en niets overlatende versterving kan hem niet beroven

van de gewisheid, dat er in hem iets van onvergankelijke waarde in

windselen sluimert, iets dat zich gereed maakt te ontbotten en in ‘t

licht te komen en te rijpen voor God. En met dat rijpen rijpt zijn

zaligheid.

In het aan God toevertrouwde leven werkt verborgen een alle

bijzonderheden tot één doel samenvattende ontwikkeling. Geluk

noemen de Fransen “bonheur”. Goed-uur. In het Gode toevertrouwde

leven komt alles juist op tijd. Elk uur is den gelovige een goed uur.
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Ook het bangste. Zijn lachen of wenen brengt hierin geen feitelijke

verandering. Een in waarheid slecht uur breekt dan alleen voor hem

aan, wanneer hij het zelf door wantrouwen en dus door

ongehoorzaamheid slecht maakt. De Engelsen spreken van

“happiness”. Dit is afgeleid van “hap”, toeval, tref. Niet minder dan

van al hetgeen in den normalen wasdom van bloem of plant, cel-

vorming, toevoer van groeikracht en wat die meer zij plaats grijpt,

geldt van al hetgeen gebeurt in het leven des geloofs: het treft. In die

dwarreling van ordeloos vallende toevalligheden, waaruit het schijnt

te bestaan, valt er niets of het valt naar den wil des hemelsen Vaders.

Alles treft. Alles past. Alles sluit. Alles gelukt. Geen enkele slag, die

er geslagen wordt, is een slag in de lucht. Elke bijzonderheid verricht

onberispelijk de haar aangewezen taak. Zou men het met een

schietwedstrijd willen vergelijken, dan kon gezegd worden: elk schot

is een konings-schot. Durfde iemand het als een schaakspel

voorstellen, dan zou men mogen verklaren: geen enkele figuur op het

bord wordt ooit een millimeter anders verschoven, dan zij verschoven

worden moet om het ingewikkelde spel te helpen winnen. Stoornis in

den gang van het spel wordt enkel teweeg gebracht door tekort aan

vertrouwen en dus aan gehoorzaamheid in den vertrouwende zelf.

Wat niet uit het vertrouwen is, dat is niet uit het geloof. En wat niet

uit het geloof is, dat is zonde. En wat zonde is, dat is verderf -

ontwijfelbaar. Niet minder ontwijfelbaar werkt evenwel in het Gode

toevertrouwde leven een ondoorgrondelijke, eeuwig-aanbiddelijke

genade, waardoor ook dit verderf, zelfs dit verderf, wordt omgezet in

verheerlijking. Men heeft God wiskunstenaar genoemd. Misschien

viert zijn wiskunstig vermogen zijn hoogste triomfen in de leiding

van het lot zijner kinderen. De zon kan niet met strikter onderwerping

aan de haar gestelde orde op- of ondergaan, de sterren kunnen zich

niet met volmaakter onfeilbaarheid in haar baan voortbewegen dan

alles, ook het geringste in hun leven, wordt beschikt. Uitwendig

maakt dit den indruk van een warwinkel. Moet misschien juist

daarom op slecht ziende en ongeoefende ogen dien indruk maken.

Maar de vertrouwende zelf, die zich van schrik voor dreigenden

ondergang te nauwer aan het Vaderhart bergt, ontvangt hier de
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verrassende en oneindig-geruststellende overtuiging, dat hij,

ofschoon midden in den nood, met den Vader gezeten is op zijn

troon, en dat hem in de souvereiniteit van zijn kindschap alle ding tot

zaligheid dienen moet. 

Het woord “zalig” schijnt in verband te staan met uitdrukkingen die

aan geheelheid, ongeschondenheid doen denken (1). In

Godsvertrouwen kulmineert zich de aanleg van ons wezen. Het

vogel-zijn van een vogel bestaat hierin, dat hij tot vliegen, het mens-

zijn van een mens hierin, dat hij tot vertrouwen is bestemd. Onze ziel

is te groot om zich zóó aan een zaak te kunnen verliezen dat zij in dat

verlies zichzelf wordt. Ook in overgave aan een ander mens vermag

zij de ware rust niet te vinden. Wanneer de dichter van den 22e psalm

verklaart, dat hij van de geboorte af op God is geworpen, Gode is

toebetrouwd, dan vermeldt hij in één adem erbij, dat God, zijn

beschermer van den aanvang af, hem als zuigeling deed liggen aan de

borst zijner moeder. Alsof in dien natuurlijken drang van het

kindeken om zich aan het hart der moeder te bergen, zich reeds iets

roerde van de magnetische trekking naar God, de behoefte om tot

Hem de toevlucht te nemen. Wie tot zelfbezinning komt, voelt zich

fragment. Voelt tegelijkertijd, dat hiermede zijn bestemming niet is

bereikt. Enkel in het vertrouwen op God wordt wezens-vervulling en

zo verlossing uit den nood gevonden. Dan eerst begint de mens er een

weinig achter te komen wat mens-zijn betekent, wanneer hij op God

vertrouwt. Dat mens-wezen blijft hem voorlopig nog wel geheim.

Maar in plaats van hem, gelijk tot nu toe, als angst-geheim, als

doods-geheim te folteren, wordt het hem geheim van leven en van

licht en van oneindigen vrede. Door het geloof worden wij ons ervan

bewust mens te zijn. Beter: mensenkiem te wezen. Nog-niet-mens.

Toch: menswording. Bij het steeds dieper gevoel van nog-niet-mens

te zijn, tevens klaarder besef dat het wonder der mens-wording in ons

voortwerkt, de heerlijkheid zijner volledige ontplooiing tegemoet. Uit

het Godsvertrouwen wordt de zekerheid geboren, dat het leven zijn

doel bereikt. Het komt klaar. Het wordt zichzelf. “Zijn

onvolkomenheid”, zegt Peabody, “is het bewijs van zijn voortduring.

Het segment doet tot den cirkel besluiten. Op aarde de gebroken ring,
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in den hemel het zuiver rond.” Elk gebeuren in dat leven, ook het

verwarrende en vernielende, als een penseelstreek van den meester op

het schilderij, dat aanvankelijk misschien knoeiwerk lijkt, maar

wanneer het straks voltooid is door de wonderschone harmonie van

zijn lijnen en kleuren den toeschouwer in verrukking brengt. Elk

brokstuk: materiaal voor het vast gebouw van gunstbewijzen, dat naar

des Bouwmeesters bestek eindeloos rijst, en ons van zijn

goedertierenheden zóó doet zingen, dat wij weten aan ‘t zingen te

zullen blijven een eeuwigheid lang. 

Zo blijkt de zaligheid van het Godsvertrouwen toch nog wel iets

anders te wezen dan de verrukking van den leeuwerik, dien Lenau

tegen zijn bonte liederen “zalig” in de lentelucht ziet opklauteren. Iets

anders dan de kunst om zich gemakkelijk door het leven heen te slaan

en altoos vrolijk te blijven, reeds door Mendelssohn als “Venus der

gelukzaligheid” afgewezen. Diep, innerlijk welzijn zou men haar

kunnen noemen. Absolute zelfbevrediging. En zij wordt als waarheid

beleefd. Door elk kind van den hemelsen Vader. Door het

kinderlijkste van die kinderen het schoonst. Door den op God

vertrouwende even wezenlijk als dat vertrouwen zelf, met zóó klare

evidentie, dat hij voor haar geen verder bewijs vermag te vinden, niet

eens vermag te gaan zoeken. In het zalig-zijn zelf wordt den zalige de

zalige onmogelijkheid geschonken van zijn zaligheid een kwestie te

maken. Als een afzonderlijk goed is zij niet ervaarbaar, dus niet

verkrijgbaar. Wanneer iemand zich zaligheid ten doel stelt, verhindert

hij juist daardoor zichzelf tot in alle eeuwigheid zalig te worden.

Want zijn sterven is zelfzucht. En zelfzucht werkt den dood. Hem die

het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt wordt zij met alle

andere vervulling zijner behoeften en met ongelooflijke royaliteit

toegeworpen. Zaligheid valt hem als rijpe vrucht in den schoot,

evenals den beproefde, die zich enkel op het geoefend worden

toelegt, zóó dat hem geen tijd of kracht meer overblijft om naar de

“vreedzame vrucht der gerechtigheid” te vragen, deze in den schoot

valt. Liever nog: Godsvertrouwen en zaligheid zijn één. 
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“Waartoe”, zo zong een jeugdig dichter, “waartoe o mens! Geluk,

zolang gij mist het leven? De wijn van waar geluk wordt slechts in

dezen kelk gegeven”. 

Deze uitwendige onderscheiding kunnen wij niet aanvaarden. Een

beker is beker, ook zonder wijn. Wijn is wijn, ook zonder beker.

Terwijl waarachtig leven en waarachtig geluk, zaligheid en

vertrouwen een eenheid vormen, niet minder dan die van de roos en

haar kleur. Wie het vertrouwen op God gebruiken wil als middel om

zalig te worden vernedert het, beledigt het, toont daarmede God zelf

te verachten, en maakt het zich volstrekt onmogelijk te vertrouwen,

volstrekt onmogelijk zalig te worden. Om het zalig worden behoeven

wij ons in ‘t geheel niet te bekreunen. Eniglijk en alleen hierover

hebben wij ons te bekommeren, dat wij op God leren vertrouwen, zóó

leren vertrouwen, dat wij daarvoor ook het zalig worden vergeten.

Gelukt ons dit, dan is het zalig worden aanwezig - ogenblikkelijk en

onmiddellijk. God is liefde. Daarom is God zaligheid, dé zaligheid. In

zijn liefde schenkt Hij ons zijn zaligheid. Ons aan Hem

toevertrouwen kan niet anders geschieden dan zóó, dat wij ons door

Hem laten liefhebben. En dit ons door Hem laten liefhebben kan niet

anders geschieden dan zóó, dat wij Hem weder liefhebben. Hem

liefhebben met de eigen liefde, waarmee hij ons lief heeft. Dus ook:

zalig zijn met de eigen zaligheid, waarin Hij zalig is.

Dit diep-innerlijk welzijn kan door geen lijden worden verstoord.

Integendeel. Zolang de op God vertrouwende in deze wereld vertoeft,

heeft hij het lijden nodig om in het vertrouwen, en dus in het zalig-

zijn bewaard te blijven en bevestigd te worden. Om gelukkig te zijn

moet men niet-gelukkig zijn, niet-gelukkig willen, niet-gelukkig

kunnen zijn in het tegenwoordige leven. Daarom valt den gelovige

het ongeluk doorgaans in zóó ruime mate ten deel, dat het hem den

toegang tot zalig-wezen voor goed schijnt te versperren. Reeds het

blote feit, dat iemand zwaar verdrukt wordt, is voldoende om hem

onder de verdenking te stellen van Christen te zijn. Men moet er

Kierkegaard op nalezen. “Het ontdekken van de eeuwigheid brengt in

levensgevaar. Door God bemind te worden betekent: lijden. De

mensen, die zich niet met God inlaten, genieten - ontzettende ironie!-



15                     

het geluk, dat zij door God in dit leven niet geplaagd worden. Neen,

Hij plaagt enkel degenen, die zich met Hem inlaten, die hij liefheeft,

wier doodsvijand Hij is -menselijk gesproken- enkel uit liefde.” Enz.

Het zaligend vertrouwen wordt aan zóó heet vuur van beproeving

blootgesteld, dat het noodzakelijk in die gloeihitte zou moeten

bezwijken - indien het bezwijken kón. Maar het bezwijkt niet! Wie

God tot toevlucht en sterkte heeft, vreest niet, al veranderde de aarde

haar plaats en werden de bergen verzet in het hart der zee (Ps. 46). 

Zalig, niet de vervolgd-zijnden, maar de vervolgden om der

gerechtigheid wil! Seuze ervaart te midden van persend lijden een

zóó overstelpende zoetheid des eeuwigen levens, dat hij vrolijk

verklaart: “Wanneer dit het hemelrijk niet is, dan weet ik niet wat

hemelrijk wezen zou.” En als Franciskus gaat sterven, begint hij te

jubelen op een manier, die hem de bisschoppelijke bestraffing op den

hals haalt, dat een heilige zich bij het naderen van den dood toch

ernstiger behoort te gedragen. Opwinding? Suggestie? Een soort van

heilig verklaard dronkenmans-delirium? Ook wel aan volkomen

nuchtere, van alle asketische en mystieke smetten volkomen vrije

naturen is in den nood de zaligheid van het Godsvertrouwen openbaar

geworden. Maarten Luther begint in gevaar te schaterlachen van

dank: “God zij in eeuwigheid geloofd, dat Hij mij zo tuchtigt; vroeger

heb ik wel eens gedacht, dat ik van Hem verlaten was, maar nu is mij

ziekte als gezondheid zo lief, en gevangenis wordt mij koninklijk

paleis.” 

Een “Stiftfräulein” van Thorn uit ‘t midden der 17e eeuw, die veertig

jaar lang aan haar krankbed gekluisterd was, bepaalt in haar

testament, dat er jaarlijks voor haar een mis zal gelezen worden op

den datum, waarop met haar lijden haar geluk een aanvang had

genomen. Freidrich von Bodelschwing worden binnen veertien dagen

vier lieve kinderen van ‘t hart gerukt. Ze liggen op een rijtje naast

elkander op ‘t kerkhof. Op ‘t graf van het eerste schrijft hij: “De Heer

is mijn herder”. Op dat van het tweede: “Mij zal niets ontbreken”. Op

dat van het derde: “Hij doet mij nederliggen in grazige weiden”. Op

dat van het vierde: “Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren”. 
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En Rudolf Hildebrand vertelt van tranen op zijn ouden dag, die hem

in evenwicht brengen, hem een wereld van voleindigde schoonheid

openen, hete tranen, waarin hij zóó vrolijk wordt, dat hij puur van

goddelijke vrolijkheid niet laten kan ‘t een of ander grapje te gaan

uithalen .... In heel de wereld, die op blijdschap rust, is er geen jubel

zóó jubel als de jubel van Gods lijdende kinderen.

Hetgeen toch eigenlijk ook vanzelf spreekt. Lijden oefent gericht.

Dwingt tot onderscheiding, tot scheiding van wezen en schijn. Vuur

is het. Vertrouwen-loos, dus geloofloos geloof als een strohalm

verterend. Echt geloof louterend, gelijk men het zilver loutert. Het

zaligend vertrouwen op God worden wij niet deelachtig onder het

doen van een middagdutje. “Het moet zover komen,” zegt Luther,

“dat wij niet weten waaruit en waarin.” Enkel in den diepsten nood

ontdekken wij den verborgen toegang tot de verborgen schatkamer

der eeuwige vertroostingen. Tot drieërlei beweegt het lijden:

retraktie, konstraktie, intraktie. Het maakt dat wij ons terugtrekken uit

de menigvuldige belangrijkheden, waarvan het geweten ons tot nu toe

vruchteloos had verzekerd, dat ze schade deden aan onze ziel, uit

allerlei werkelijkheden, waarvan wij thans beseffen, dat zij voor het

zoeken naar waarheid moeten worden prijsgegeven. Het maakt dat

wij onder het geweld van reddingsnoodzakelijkheid ons

samentrekken op het ééne nodige, leren verstaan hoe enig dat nodige

en hoe nodig dat enige is. Het maakt dat wij, die aanvankelijk

geloven, ons ganse bestaan intrekken in het vertrouwen op God,

verlost worden van aanhangsels en toevoegsels, die dat vertrouwen

belemmerden volkomen zichzelf te worden. Ware troost komt nooit

van buiten af. Niet langs het lijden heen. Enkel uit de diepte van het

lijden zelf. Daarom moet men zich in zijn diepte durven verdiepen

om den waren troost te kunnen vinden. Zich aan de volstrekte

duisternis wagen ten einde door de duisternis heen te komen. De

verzoeking weerstaan om zich ergens onderweg op te houden, door

middel van verstrooiing en afleiding zich tegen het allerergste te

vrijwaren. Aflaten van de inspanning om toch niet “gans hulpeloos”

te worden, terwijl juist - schone ironie der ontferming! - in het

geheim der volkomen hulpeloosheid het geheim der volkomen



17                     

redding verscholen ligt. Zodra het zwaartepunt van ons bestaan uit

dat bestaan en uit al het andere inderdaad verplaatst is in den

levenden God, wordt daarmede het vertrouwen zichzelf. En dan viert

het triomf. Wie God alléén overhoudt, houdt enkel zaligheid over. De

loslatende wordt losgelaten. Elke wezenlijk op den Vader geworpen

nood veranderd in een stuk paradijs. Jezus is voorwaar! Niet

ongelukkig geweest in zijn lijden. Men kan niet op Golgotha komen

en zeggen: “Arme Jezus!” zonder zich aan godslastering schuldig te

maken. “Weent niet over mij”, zo klinkt het van zijn lippen. De berg

der kruisiging wordt Hem de berg der verheerlijking. In den weg der

smart wordt het vertrouwen van den Voleinder des geloofs, daarom

ook zijn zaligheid, ter voltooiing gebracht ... In den gansen Bijbel

vind ik geen verschrikkelijker woord dan die verklaring uit den

Hebreërbrief (12;6), dat God geeselt iedere zoon, dien hij aanneemt.

Geeselen is beulswerk. En God is geen beul. God is Vader. En een

vader kan wel kastijden. En de Vader in de hemelen kan oneindig

strenger kastijden dan de strengste vader hier beneden. Maar - beul

worden, beul voor zijn eigen kinderen! Het moest ook eigenlijk zo

niet in den Bijbel staan, dat verschrikkelijke woord. De schrijver van

den brief aan de Hebreën heeft het uit de Griekse vertaling van het

Oude Testament gehaald. Terwijl het in ‘t oorspronkelijk gans anders

luidt: “De Heer kastijdt dengene dien Hij lief heeft, gelijk een vader

den zoon, in wien hij een welbehagen heeft” (Spr. 3 : 12). En toch,

het laat zich niet ontkennen: God kan zijn kinderen soms

onbeschrijfelijk wreed behandelen. Feller, snijdender, ingrijpender

dan zo’n beulsknecht, met opgestroopte hemdsmouwen en een

grijnslach op de harde kaken, zijn arm slachtoffer vermag te folteren.

Een afgrijselijk wonder! Kan het vertrouwen er tegen? Zelfs dáár

tegen! Wie onder de mishandeling zijn vertrouwen verliest, wordt een

verloren mens met een verloren leven. Het geloof kon zich niet

redden. Daarom kon ‘t hem niet redden. Bleek dus geen geloof te

zijn. De inderdaad op God vertrouwende worstelt en overwint! Hem

wordt het afgrijselijke wonder een wonder van zaligheid. In dat

allerwreedste ontdekt hij het allerteederste. Hij ontvangt de

verzekering, dat in de grootste smarten zijns levens meer dan in de
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grootste vreugden zijns levens Gods genade aan hem wordt groot

gemaakt. ‘t Is alsof God zich erdoor verrast gevoelt, dat zo’n

geplaagd mensenkind in de spanning van zijn vertrouwen den

zonderlingen moed heeft het afstotend geweld als aantrekkend

geweld, het gegeeseld-worden als aangenomen-worden, als een soort

van hemelse omhelzing op te vatten. En daarover gaat feestvieren. En

den gemartelde in zijn feestviering opneemt. En hem kroont met den

vrede van zijn welbehagen. Uit den hem verzwelgenden nood licht

deze zaligheid, ‘s Vaders zaligheid en dus zijn eigen zaligheid,

tegemoet. De zilverblik, de zilverblik der verlossing! Zoals soms uit

den smeltkroes een wondere glans opflikkert, wanneer het vloeibaar

metaal op het punt is zijn hoogste loutering te bereiken, de

vreugdegroet waarmee het aankondigt dat het in zijn verderving

verheerlijkt wordt. Laat God maar geeselen! Bij zijn kinderen geestelt

Hij ‘t vertrouwen er toch niet uit. Hij geestelt het vertrouwen er al

dieper in. En daarmede geestelt Hij hen het paradijs binnen. Karpus,

de martelaar, begint zo vrolijk te lachen in zijn stervensnood, en

antwoordt op de vraag, waarom hij zo doet: “Omdat mijn ogen Gods

heerlijkheid zien”. En Goethe spreekt in zijn nachtlied van de dubbele

verkwikking uit den hemel voor den dubbel ellendige. 

En Paul Gerhardt verklaart in zijn nieuwjaars-lied, dat God met zijn

kinderen doet als een moeder, die ‘s nachts bij onweer haar kindeken

van bed haalt en ‘t op schoot neemt, den arm om haar lieveling

heengeslagen. Niet minder, vooral niet minder dan zo’n moeder. En

waar is het dan eigenlijk, zo’n kind? Ergens op een rustig plekje,

miljoenen mijlen ver van den nood verwijderd? Nee, midden in den

nood. In doodsnood straks. Toch: in den schoot des Vaders. Zou het

daar misschien veilig zijn? Zou het er misschien ook zalig zijn? Wie

het weet, wordt er voor goed stil van.

Het wekt geen bevreemding, dat men op deze manier het lijden zelf

begint lief te krijgen. Aan de smart gewijde minneliederen verdienen

weliswaar doorgaans niet veel vertrouwen. De smachtende

troubadours weten blijkbaar nog niet recht wat ze aan hun liefje

hebben. Preekstoel- en begrafenisrhetoriek. Kazerne-heldhaftigheid,

die hunkert naar ‘t gevecht, maar zich uit de voeten maakt zodra de



19                     

kogels beginnen te fluiten. Het Platonisch karakter der minne-

koozerij blijkt wel zeer duidelijk hieruit, dat men in den regel geen

enkel middel onbeproefd laat om zich tegen het leed te vrijwaren of

ervan verlost te worden. Een enkele maal gebeurt het, dat iemand

voor dergelijke verlossing terugdeinst. Jung Stilling vertelt van een

blinde, wien hij van de staar wilde lichten, maar die ‘t aanbod afwees,

omdat hij ‘t opgelegde kruis tot Gods eer wilde blijven dragen.

Stilling laat op deze mededeling enkel den uitroep volgen: “Welk een

misverstand!” Men kan dien uitroep lustig herhalen, zonder voorbij te

zien, dat hiermee over ‘t geval nog niet alles is gezegd. Achter zo’n

weigering kunnen zich beweeg redenen van allerlei aard, bewuste of

onbewuste, verschuilen. Misschien was bedoelde patiënt b.v. wel een

beetje vertroeteld en te lui om weer aan ‘t werk te gaan. Vanwaar de

zekerheid, dat naar Gods oordeel de beproeving nog niet lang genoeg

had geduurd, en hij zich dus met het afwijzen van de genezing niet

aan ongehoorzaamheid schuldig maakte? Onder bepaalde

omstandigheden kan het aannemen van dergelijke houding toch ook

wel van meer ernst getuigen dan de gewoonte om zich aan te stellen,

alsof de beproeving van Godswege enkel maar gezonden wordt om er

zo gauw mogelijk weer af te komen. Het lijden schuwen is verkeerd.

In het lijden smullen is goddeloos. De aanblik van wie het kruis op

hun dode gemak of met zwierige nonchalance dragen behoeft niet tot

jaloersheid te wekken. Jezus worstelt tegen het lijden. Zijn ziel is

geheel bedroefd, ingesnoerd, ingeklemd door droefenis, tot den dood

toe. In plaats van kranken te troosten met de stichtelijke opmerking,

dat het een voorrecht is in ellende gedompeld te worden, zegt Hij:

“Neem uw beddeken op en wandel!”Het koninkrijk zijns Vader is

bruiloft, geen hospitaal. Paulus zal het wel laten zijn doorn in ‘t vlees

als een schoothondje te strelen. Hij vloekt dien doorn: een engel des

Satans, die hem met vuisten slaat. Lijden druist tegen onze natuur in.

En tot verkrachting van die natuur worden wij nooit geroepen. Wij

bewonderen het, wanneer iemand rustig den chirurg zijn hand

toesteekt voor een pijnlijke operatie. Maar pijn blijft pijn. En onze

eerbied voor den held zou terstond verdwijnen, wanneer hij

verklaarde zo’n marteling als een buitenkansje te beschouwen. Wij
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mogen het lijden niet liefhebben om zichzelf wil. Evenmin als den

dood. En evenmin als de zonde, waardoor lijden en dood in de wereld

gekomen zijn. Het abnormale verliest zijn abnormale karakter niet

tengevolge van het goede, dat er onder zekere omstandigheden uit

voortkomt. Waarom het even verkeerd is met Goethe ellende en dood

goddelijk te noemen, als de armoede te willen laten voortbestaan,

omdat Jezus de armen heeft zalig gesproken. Lijden moet “geleden”

worden om zegen te zijn. Kruis-dragen is het opheffen van de

spanning tussen ons terugdeinzen voor den nood en ons gehoorzaam

aanvaarden van dien nood. Wordt het eerste uitgeschakeld,

“Christelijk” uitgeschakeld, dan is de spanning en dus het opheffen

van de spanning en dus het kruisdragen onmogelijk geworden.

Evenals een weduwnaar, wien het gelukt zich aardig goed in het

gemis van zijn vrouw te schikken, door ontrouw te worden aan zijn

smart, een grote en schone, misschien wel de grootste en schoonste

gelegenheid van zijn leven verspeelt om in het Godsvertrouwen en

dus in de zaligheid dieper te worden ingeleid. Men kan zich aan de

smart moeilijk hoonender vergrijpen dan door haar tot een vroom

pretje te maken. Zijn Gethsémané niet droeviger ontheiligen dan door

het tot een soort van geestelijken pleziertuin in te richten.

Geheel iets anders is het ‘t lijden in al zijn ontzettende, folterende,

verwoestende kracht op zich te laten inwerken, het in zich te laten

doorwerken, en het nochtans lief te krijgen. Niet om zijn zelfs wil,

maar om den ganse zeer uitnemende dienst, den zaligheidsdienst,

dien het ons bewijst. Geen hofmakerij, maar zedelijke waardering.

Minder gevoelsaandoening dan eerbiedige hoogschatting. Liefde

waarbij men, in plaats van te minnekozen, op de knieën valt. De

handen niet ter omhelzing hartstochtelijk uitstrekt, maar dankend

samenvouwt. “Christenen”, zegt Robertson, “verheugen zich in God,

niet wegens, maar ondanks de droefenis.” Ik waag een zeer

bescheiden protest. Kan men zich ook niet verblijden over die

droefenis zelf als middel tot verheerlijking? Jezus discipelen worden

zalig gesproken, niet ofschoon, maar omdat ze vervolgd worden om

der gerechtigheid wil. Dezelfde Paulus, die met den doorn in ‘t vlees

de gewaarwording heeft dat hij door den duivel als met vuisten



21                     

geslagen wordt, krijgt “behagen” in zwakheden, in mishandelingen,

in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, dus in al die dingen zelf

- om Christus wil (2 Kor. 12:10). Wordt de engel des Satans hem niet

een engel Gods, die hem ertegen bewaart zich op de uitnemendheid

zijner openbaringen te verheffen, en zóó - o gefopte duivel!- hem

bewaart tegen het daemonische? Niet slechts te midden der

verdrukkingen horen we hem roemen. Die verdrukkingen zelf zijn de

reden waarom, de stof waarin hij roemt (Rom. 5:3). Wetende dat de

verdrukking volharding werkt, en de volharding beproefdheid, en de

beproefdheid hope. Wanneer het marmer wist, dat de beeldhouwer ‘t

zo meedogenloos stukslaat om er een godenbeeld van te maken, zou

het dan niet danken voor ‘t geweld van den beitel? Zwarigheden

worden inderdaad heerlijkheden voor wie ze gelovig aanvaardt. Er is

een worstelen tegen de smart, waarin men haar tevens vasthoudt als

een schat: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Er is een volgen

van Christus, waarin het voor den volgeling het hoogste wordt met

Hem ongelukkig en zóó nameloos gelukkig te worden. Tauler heeft

het over den donkeren weg der verlatenheid, waarin alle vreugde

wijkt en alle troost verre blijft. En zegt dan in hoge verrukking:

“Wees gegroet, o gij bitterste bitterheid, gij zult mij een lieve zuster

zijn, gij - aller genade vol!” Niet: zoetste zoetigheid. Niet: zoete

bitterheid. Volkomen oprecht: bitterste bitterheid. En dan toch: aller

genade vol. Wanneer Rothe verklaart: “Ik verlang zo naar de

lijdensschool”, dan is het hem niet om het lijden, maar om het leren

te doen, om het grote leren, dat hij alleen van het grote lijden leren

kan, en waarom dat grote lijden voor hem zo grote waarde verkrijgt.

Er zijn streken, waar de mensen bij gelegenheid van een sterfgeval de

familie komen gelukwensen. Waarom eigenlijk ook niet! En Luther, -

met zijn jolig: “Herzliebe Ruthe, wie fein hast du gestäupst!” Maarten

weet best, dat de tuchtroede een verradelijke, bloeddorstige,

hartverscheurende vrijster is. Toch: een kus. En geen Judaskus. De

kus van een bruidegom.

Ware ons Godsvertrouwen wat het wezen moet, dan was onze

zaligheid ook wat zij wezen moet. “Wanneer wij recht geloofden”,

verklaart de even genoemde Hervormer, “dan waren we in den
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hemel.” En wederom: “Wanneer ons geloof zo gewis en zo sterk was

als het zijn moest, dan konden we van grote vreugde niet leven.” Wie

kan ‘t laatste vers van den 84e psalm zingen, zonder van schaamte te

blozen? Het gevaar is niet denkbeeldig dat wij, aan scherpe

zelfbeoordeling gespeend, onze vele onzaligheden aan tijdelijke

verzwakking van het Godsvertrouwen toeschrijven, terwijl zij

feitelijk uit gemis aan dit vertrouwen voortkomen. Evenmin het

tegengestelde gevaar, dat wij ons door die vele onzaligheden tot

wantrouwen in toch wel waarlijk door ons bezeten, en dus ontvangen,

vertrouwen laten verleiden. Een man, die zijn vrouw niet lief heeft

kan zich zóó vormelijk correct jegens haar gedragen en de

verhouding zóó ondiep opvatten, dat hij nooit op het denkbeeld komt

aan zijn liefde te twijfelen. Terwijl een man, die zijn vrouw waarlijk

lief heeft, er telkens bijna wanhopig over wordt, dat hij haar zo slecht

lief heeft. Godsvertrouwen is in wezen iets absoluuts. Het leven des

geloofs kan niet anders geleefd worden dan in de sfeer van het

volstrekte, van het eeuwige. Het grootst denkbare aantal

godsdienstige stemmingen en aandoeningen en stervingen, sprekend

op vertrouwen gelijkend, er slechts een haarbreed van verschillend, er

telkens mee vereenzelvigd, kan dat vertrouwen niet vervangen,

evenmin als de som van miljoenen eeuwen de eeuwigheid. Die

miljoenen-som heeft inderdaad niet meer aanspraak op den

eeuwigheids-titel dan een enkele seconde. Verdrinken blijft

verdrinken, onverschillig of het vlak bij den wal geschiedt dan wel in

volle zee. Een mens vertrouwt of hij vertrouwt niet op den levenden

God. De tegenstelling is niet minder tegenstellig dan die op het

terrein van ‘t weten: de zekerheid is niet meer of minder of bijna

zekerheid, niet zekerder of zekerst - zij is óf zij is niet. Eigenlijk

bestaan er geen graden van Godsvertrouwen. Ook geen graden van

zaligheid. De gewone graad is de hoogste graad. En de enige graad.

Zoals er geen graden van kind-zijn bestaan. Men is kind van God óf

men is het niet. De psalmdichter verklaart niet: Welgelukzalig die

sterk, rustig, volhardend, volkomen op Hem vertrouwt, of iets

dergelijks, het eenvoudige vertrouwen, dat is het enige, dat is alles.

Hoe spreekt Jezus tot den zondaar, die ‘t met Hem waagt? Niet: het
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geloof zal u behouden. Zelfs niet; het geloof behoudt u. Het geloof

heeft u behouden, ga henen in vrede. En bij Paulus horen wij

dienzelfden klank van het absolute. Wij zijn overgezet in het

koninkrijk. Wij zijn met Christus opgewekt, met Hem medegezet in

het hemelse. Enz. Wij, kleine mensen, zijn te groot om door

relativiteiten, door grote of grotere of grootste of allergrootste

relativiteiten, verlost te kunnen worden. Onze redding is redding in

het absolute, aangezien zij enkel mogelijk is in God. “Het

waarachtige leven”, schrijft Fichte, “leeft in het onveranderlijke; er

kan niet iets afgenomen of aan toegevoegd worden, evenmin als het

onveranderlijke zelf voor vermeerdering of vermindering vatbaar is.

In elk ogenblik is het geheel, dat hoogste leven, en het blijft

noodwendig in alle eeuwigheid wat het elk ogenblik is.” 

En toch - in samenhang met het paradoxaal karakter des Christelijken

geloofs - om het sterk uit te drukken: dat gehele is geen enkel

ogenblik geheel. 

Wie erin leeft ervaart het als geheel, tevens als fragment, brokstuk,

begin, wordingsproces, postulaat. Het vriest of het vriest niet. Maar

als het vriest, vriest ‘t niet altoos even hard. Zonneschijn is

zonneschijn. Stuiten we niet op talloze omstandigheden, die ons

belemmeren in zijn volle glorie te wandelen? Wij worden kinderen

Gods, ofschoon wij het zijn, omdat wij het zijn. Koningen zijn we -

stumpers ook. De eeuwigheid die zalig is, en de zaligheid die eeuwig

is, kan door ons hier op aarde niet anders beleefd worden dan in den

vorm van strijd. De eeuwigheid wordt er niet minder eeuwig en de

zaligheid wordt er niet minder zalig om. Godsvertrouwen is niet;

overwonnen hebben. Het is ook niet: zullen-overwinnen. Het is:

overwinnen. En dus elk ogenblik: strijden. Tegen al wat zijn karakter

van onvoorwaardelijkheid aanrandt. Tegen elk pogen om het met

begrijpen dooreen te mengen. Tegen de verzoeking om het af te

scheiden van gehoorzaamheid. Tegen het heimelijk verlangen naar

uitwendige steunsels. Tegen de begeerte om anders dan in heilige

onrust de rust des geloofs te bezitten. Tegen de verwarring, door het

telkens beschaamd-worden veroorzaakt. Tegen den waan, dat de hulp

verdwijnt met het zichtbaren en tastbaren vorm. Tegen elke schrik

24                     

voor den afgrond van onmogelijkheden, waarover het henen zweeft.

Tegen den doodsangst, dat het ten slotte toch maar een vergissing zal

blijken te zijn, een domme, een noodlottige, een eeuwige vergissing

... In den nood van deze worsteling is het bijna niet uit te houden.

Dan alleen is het uit te houden, wanneer de trouw van den

Vertrouwde zich in den vertrouwende verheerlijkt. Wanneer zóó in en

door de worsteling het vertrouwen zichzelf blijft en zichzelf wordt.

Gods kinderen kunnen niet anders groeien dan door steeds meer

“kind” te worden. Nog eens: wie zóó op God vertrouwt, dat Hij Hem

alléén overhoudt, houdt midden in den strijd enkel zegepraal over,

enkel zaligheid ... Een jongen valt in een diepe stadsgracht. Aan den

kant een groep verlegen mensen, die druk alarmeren en niets

uitvoeren. Toevallig, toevallig komt een werkman voorbij. En als hij

verneemt wat er gaande is, duwt hij de anderen op zij, springt in ‘t

water en redt den kleinen drenkeling. O zalig schrik, de kleine

drenkeling blijkt zijn eigen kind te wezen. En straks, als het weer

goed en wel bij zinnen op de knie van zijn vader zit, vraagt deze:

“Wat dacht je toch wel, m’n jongen, toen je daar onder in ‘t water

lei?” “Ik dacht: “vader zal mij er wel weer uithalen”.... Geen diepte

van nood en dood zóó diep, of Vader haalt er ons weer uit. En als Hij

er ons in laat omkomen, dan is dat enkel zijn manier om er ons uit te

halen. De beste.

Zo wezenlijk als ons Godsvertrouwen, zó wezenlijk is ook onze

zaligheid. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust. Ik heb al wat

mij lust. Ik heb al wat mij lust. Wie in den Zoon gelooft heeft het

eeuwige leven. Wie in den Zoon gelooft heeft het zalige leven. Aan

dit eeuwige leven behoeft de zaligheid niet als iets afzonderlijks, en

aan dit zalige leven behoeft de eeuwigheid niet als iets afzonderlijks

te worden toegevoegd. Het eeuwige leven is het zalige leven omdat

het ‘t eeuwige, en het zalige leven is het eeuwige leven omdat het ‘t

zalige leven is. Naar zijn wezen kan dit leven niet eeuwiger of

zaliger, rijker of armer, groter of kleiner worden dan het nu is,

evenmin als een cirkel ronder kan worden. Nu zijn wij kinderen

Gods. Wat zullen wij later zijn? Kinderen Gods. Niets meer? Niets
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anders? Hoger hoogte, schoner schoonheid, zalig zaligheid laat zich

niet denken. 

Ook hier weer dat karakter van tegenstrijdigheid. De zaligheid is er

en zij is er niet. Zij is er en zij komt. Zij is in haar komen. Zij komt in

haar zijn. “Wie hier niet zalig is, kan ginds niet zalig worden”, zingt

Rückert. Met niet minder recht laat zich vaststellen: “Wie hier niet

onzalig is, kan ginds niet zalig worden”. Als Paulus zo hoog, moet

men den triomf der genade kunnen uitjubelen om als Paulus zo diep,

te kunnen zuchten in zichzelf, bezwaard zijnde. Verkregen verlossing

doet onweerstaanbaar naar verlossing verlangen. Kindschap verwacht

het kindschap (Rom. 8:23). 

Heimwee is het wee der tehuis gekomenen. Door vertrouwen

wandelen wij, niet door aanschouwen. De zalige werkelijkheid, is

geen andere dan die, waarin wij straks zullen wandelen door

aanschouwen. Alleen: de werkelijkheid wordt dan in haar volle

zaligheid en de zaligheid in haar volle werkelijkheid openbaar. De

onverderfelijke. De onbevlekkelijke. De onverwelkelijke. 

Bron: Op weg naar het Vaderhuis. Dr. A.J. TH. Jonker blz. 206 t/m
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