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ZIJN EN NIET-ZIJN

Maar blijft er dan niets over?

Er is een mens gestorven. Daar ligt zijn dode lichaam. Waar is nu zijn

kennis en verstand? Nog zo kort geleden wist hij zo veel en begreep

zo veel; hij was zo schrander. Waar is nu zijn kennis en begrip? ‘t Is

niets meer. ‘t Was maar de afspiegeling van de wereld buiten en in

hem, op zijn geest. En toen de spiegel brak, was het beeld daarin ook

weg. 

Daar ligt de dode mens. Waar is nu al zijn zinnelijkheid? Weg. Ze

was slechts uiting van zijn stoffelijke organisatie. Nu de organisatie is

verbroken, is ook haar werking weg.

Daar ligt het dode lichaam. Waar is nu de eerzucht, de genegenheid,

de haat, de blijdschap, de vrees, de schaamte, de afgunst, de

winzucht? Waar is nu het begeren om sterker en machtiger te zijn dan

alle andere mensen? Het begeren om te Zijn, te bestaan? Weg. Het

bestaan heeft opgehouden en begeert zich niet meer te handhaven.

Dat dode lichaam heeft maar één begeerte, namelijk om zich zo snel

mogelijk te ontbinden. En daarmee is het reeds begonnen.

Daar ligt de dode mens. Waar zijn nu zijn ontroeringen? Weg. Ze

waren slechts het gevolg van zijn begeerten. Nu de begeerten weg

zijn, zijn ook de ontroeringen weg. Geen bewondering meer voor een

mooie vrouw, omdat zijn geslachtsliefde niet meer bestaat. Geen

bewondering van de natuur, omdat zijn blijdschap over zijn bestaan

op aarde weg is. Geen huivering meer bij alle aanraking met de

geheimzinnigheden des levens, want er is geen aanraking meer,

omdat hij het leven niet langer begeert te doorgronden.

Alles weg.

Maar blijft er dan niets over van een mens? Niet een onstoffelijk

wezen dat voortbestaat in een andere wereld?

Met deze vraag tracht een mens te kijken, dáár, waar niets voor hem

te zien is; te weten, dat, wat voor hem niet te weten is.

Slechts zien wij een mens voortbestaan in hetgeen hij deed en schiep.

Want die daden en scheppingen bestaan in onze eigen waarneembare
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wereld. Ze vormen echter geen individu meer. Het aardse individu is

vernietigd. Het is uiteengevallen in de elementen die er een tijdelijk

schijnwezen van maakten. Gelijk het glazen prisma het licht ontleedt

in verschillende kleuren, zo doet de dood uiteengaan, wat een mens

werd genoemd, toen het nog een eenheid was.

En of daarbuiten, in een mystieke wereld, nog iets voort bestaat? Dat

wist, noch weet, geen mens, en zal nooit iemand weten. Een mens

kan daaromtrent wat geloven en hopen, maar wéten doe het niemand.

Het is voor ons ook van geen belang; want dat wat mocht

voortbestaan, dat zouden wij toch zelf niet zijn; niet onze aardse

individualiteit, die wij “ik” noemen.

Indien er iets van u voortbestaat, na dit aardse leven en buiten dit

leven, dan moet het ook hebben bestaan vóór dit leven. Dan moet dit

leven hier slechts een phase wezen van een ruimer bestaan. Maar gij

weet niets af van dat veronderstelde vroegere leven, en gij hebt geen

leed van die onkunde. Welnu, met dezelfde rust kunt gij kijken naar

de toekomst, want in een verondersteld volgend leven zoudt gij

evenmin iets weten van dit aardse bestaan.

Leef gij maar hier in deze stoffelijke wereld zóó, dat het, volgens uw

diepste stille weten, goed is. Bij uw dood hebt gij uw beloning reeds

ontvangen voor hetgeen er goed was in uw aardse leven, en ook uw

straf voor hetgeen er verkeerd was.

En laat verder alles over aan de Eeuwige Almacht. Het zal alles goed

wezen, zoals het is. 

Welnu, gij zijt die mens.

Er lag een man op sterven. Hij had zich los gemaakt van de wereld.

Hij overdacht zijn leven. Hij had vroeger iemand gehaat, dodelijk. Hij

had hem willen doden. Hij liet het uit vrees. Maar o, als hij gekund

had, zonder dat het uitkwam.

Later was die haat gezakt. Daarna was die vijand gestorven, en hij

voelde toen iets plezierigs, dat aan dien ander dat ongelijk was

overkomen. En nu lag hij zelf voor den dood, en zijn leven was
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voorbij. Nu vond hij zijn haat iets onwezenlijks en onbegrijpelijks.

Hoe was het mogelijk?

Ook was hij hartstochtelijk verliefd geweest. Zijn meisje was een

wonderlijk wezen. Als een engeltje kon ze lachen. Waar zij was, daar

scheen de zon en geurden de bloemen. Als hij haar zag aankomen,

dan voelde hij zich licht; hij zweefde, en muziek ruiste in zijn oren.

Hij had de hele wereld durven weerstaan, voor haar. Zij was niet een

gewoon lief meisje. Zij was een engel.

En nu zat er een oude, grijze vrouw verslagen aan zijn sterfbed. Dat

was zijn lieve meisje. Hij keek verbaasd naar zijn jeugd en zijn liefde.

Nog weinig tijd, en dan zou ze hem volgen, en dan was het uit tussen

hen beiden, alsof er nooit iets was geweest; niets, niets. De kinderen

zouden voortleven, en hun eigen kinderen grootbrengen, en dan

zouden zij ook verdwijnen; en die kleinkinderen ook weer; alles zou

verdwijnen als nevels; en weer nieuwe geslachten zouden opstijgen

als nevels met tijdelijke vormen, en dan weer verdwijnen; alles

verdwijnen, alles niets.

Hoe kon een mens toch zo haten en liefhebben, en blij zijn, en

schreien! Hij dacht eraan, dat ze een lief kind hadden verloren, lang

geleden. Hoe kermde de jonge moeder met zachte, snijdende tonen.

En hij, er was iets gescheurd uit zijn hart. Wat oneindige weemoed,

toen hij de ongebruikte kleertjes en stukjes speelgoed zag. En ‘s

nachts werd hij wakker en zuchtte, en dan merkte hij dat ook zijn

vrouw wakker lag, en ze praten zachtjes een paar woorden, en zij

snikte, en hij liefkoosde ze troostend.

Hoe verwonderd keek hij nu daarnaar. Het was een gebeuren van

schaduwen op den muur. Leeg was die ruimte achter hem, met

onwezenlijke schijnpersonen en schijngebeurtenissen; en leeg was die

ruimte vóór hem, de dood.

Hij dacht aan zijn geld verdienen, zijn drift naar winst, zijn toorn bij

verlies, zijn opgewondenheid bij voorspoed.

Och, och; hij dacht: als hij zijn leven eens mocht voortzetten, wat hij

dan kalm en berustend zou wezen zo stil-wijs vanbinnen; niets

zwaarder rekenend dan het verdiende; toch wel zijn best doende als

mens in zijn mensenleven, maar bij alles denkend aan den dood.
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Welnu, gij zijt die mens, die nu nog mocht leven.

Niemand wordt vergeten

In de Franse Revolutie was er een gevangenis vol veroordeelden.

Elke dag werden er een paar opgeroepen; die werden weggeleid en

kwamen niet terug. Die waren verlost van hun angst en gingen de rust

in.

Onder de gevangen was één stille rustige beschouwer. Hij beklaagde

niet hen die werden opgeroepen. Hij wist dat elke dag zijn beurt kon

komen. Hij luisterde scherp naar de afgelezen namen, en dacht dan

stil: “Nog niet, morgen misschien.” Hij verwonderde zich over de

blindheid der anderen. Ze hoopten allemaal stilletjes, dat zij vergeten

zouden worden of nog genade zouden krijgen.

Ondertussen waren er allerlei ruzietjes. Er werd gecoquetteerd en

gewedijverd. Er was hoogmoed op rang en talent en kennis. Ook de

liefde speelde nog haar spel met de gevangenen. 

“Wonderlijk, wonderlijk!” dacht de beschouwer.

“Zo vlak bij het einde, en toch het einde niet zien.” 

Elke dag verwonderde hij zich weer over hun blindheid. “Maar,”

dacht hij, “die blindheid hebben ze nodig.” En met goedkeuring keek

hij naar een oude waardige vrouw die vlijtig aan een handwerk

voortwerkte, dat nog in vele maanden niet af kon zijn.

Hij vulde zijn uren, rustig en stil, met het waarnemen van zijn

lotgenoten, die hem altijd weer boeiden en verbaasden, hoezeer hij ze

ook kende. 

Allen bewonderden hem om zijn vastheid en gelijkmoedigheid. Hij

had een woord van troost voor iedereen. Hij ging voor iedereen opzij.

Hij vroeg geen aandacht, concurreerde niet, pochte niet. Hij sliep als

een roos. En ofschoon hij niets liever wilde dan verdwijnen onder de

anderen, werd hij door allen onderscheiden.

Hij borg een schat in zijn hart. Dat was de blik op de grote rust die

zou volgen. Zijn vader was reeds opgeroepen, en zijn vrouw, en zijn

vriend. “Goddank!” dacht hij. “Die genieten reeds de rust.” Hij droeg

de rust van den dood reeds in zijn hart.
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Er was ook een geleerde in den kerker; die had alle werken gelezen

van alle filosofen ter wereld, en hij noemde zichzelf ook een filosoof.

Hij kwam zitten bij onzen stillen beschouwer.

“U zijt ook filosoof?”vroeg de geleerde.

“Ik?” zei de ander.

“Ja; u zijt zoo ... U hebt zeker veel gelezen?”

“‘t Gaat nog al.”

“U hebt zeker Plato bestudeerd?” 

“Nee.” 

“Niet? En Seneca, of Boëtius, of Epictetes?” 

“Nee, Nee. Ik ben niet zo geleerd.” 

“Wel, wel! Ik dacht dat u een filosoof was.”

“Ik? Maar ik heb toch wel een bijzondere kennis.” 

“Ja?” zei de geleerde. “Van welke schrijvers? Van welke school?”

Hij was dichterbij geschoven. 

“Ik ken bijvoorbeeld den Dood,” zei de ander.

“Ik weet dat morgen of overmorgen al uw kennis vernietigd zal

worden, en ook de mijne.” 

De geleerde huiverde.

“Ik was aan een boek bezig,” zei hij, “een buitengewoon boek, over

den Vrede des Gemoeds.

Ik heb daarvoor alle filosofen bestudeerd. En nu zal het onvoltooid

blijven liggen.” 

“Ja; ‘t handwerk van die dame ook,” zei de ander. “Maar dat is niets.

Er zal wel een ander omen die het schrijft, en misschien nog beter

dan u.” 

“Dat is het ergste,” zei de geleerde en greep hem toornig bij den arm.

“Maar misschien word ik nog vergeten, en roepen ze mij niet op.” 

“Niemand wordt vergeten. U zeker niet. Zo’n beroemd man valt te

veel in ‘t oog.”

“Ellendige!” zei de geleerde. “Gij sart mij.” 

“Sarren?” zei de ander. “Ik onderwijs u de kennis des doods. Dat is

onder andere mijn geleerdheid. Ze zal met mij verdwijnen in den

dood, evenals de uwe. Maar uw kennis zit in uw hoofd en in uw

boekenkast; de mijne in mijn hart. Uw kennis zal u begeven als gij

6                     

het schavot bestijgt. De mijne zal mij vergezellen tot mijn hoofd naar

beneden valt. Uw kennis is een apart ding buiten u. De mijne is een

onscheidbaar deel van mijn wezen. Ik ben het zelf.” 

“Ja, gij zijt een filosoof,” zei de geleerde, “uit de school van...” 

De ander begon te lachen.

Op dat ogenblik ging de deur open, en ze werden beiden opgeroepen.

De geleerde greep de hand van den filosoof. Hij voelde dat er rust en

vastheid van hem uitging. Met liefde keek hij naar hem op gedurende

de weinige passen die zij samen nog mochten doen. En toen hij moest

knielen, dacht hij aan den filosoof. Dat was zijn laatste troost.

Wij leven allen in zo’n wachtkamer, en zijn allen veroordeeld. Wij

vullen onze wachttijd met handwerkjes, ruzietjes, met boeken maken,

en lezen, met coquetteeren en wedijveren. De liefde speelt haar spel

met ons, wij trouwen, kweken kinderen, al zuchtend en zorgend. Wij

zijn vol plannen. Daar klinkt opeens onze naam. Huiverend staan we

stil, maar niemand denkt aan verzet. Gedwee volgen we de

Onweerstaanbare Macht. De anderen worden stil en dringen zich

tegen elkaar als vee in de weide bij onweer. Maar pas is de deur

achter ons dicht of zij halen eens diep adem en verspreiden zich weer

bij vulling van den wachttijd, vergetend de Onweerstaanbare Stem

die morgen weer zal roepen.

Allen de Filosoof vergeet niets. Zijn vrede wordt niet gestoord door

kennis des doods.

De Dood, de Schepper van het Leven.

De goede Dood bevrijdt alle ongelukkigen. De rechtvaardige Dood

maakt een einde ook aan alle geluk. Wijzen en dwazen, heiligen en

zondaars, verdwijnen gelijkelijk in de duisternis. Hoe erg zou het

wezen, als die arme dwazen en zondaars eeuwig moesten leven met

hun ongeluk. Of dat zij moesten wachten, tot hun dwaasheden en

zonden waren uitgeleefd. Dat zou te lang duren. En hoe

onrechtvaardig, als zij die de wijsheid en heiligheid kregen, nog

bovendien het eeuwige leven ontvingen.
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Nee, de Dood is goed en rechtvaardig. De gedachte aan den dood

verzoent ons met wat ons gebrekkig lijkt in de wereld.

Het Leven, de kostelijkste onzer gaven, zouden wij niet eens kennen

als Leven, zonder onze kennis van den Dood. Een landschap leeft in

het licht, door zijn schaduwen en schemeringen. Zo zweeft de Dood

óm, en ín, en tussen alle dingen, en maakt ons het Leven zo lief.

Zie dat frisse jonge-meisje met haar veerkrachtigen tred; en ginds die

rijpe vrouw en moeder; en hier die bedaagde matrone; en daar dat

gele bestje. Wat is dat jonge meisje nu mooi door de halftinten en de

schemering en duisternis om ze heen; want haar lichte figuur zien we

pas als licht, door den achtergrond van rijpheid en vergankelijkheid

en dood.

En die blozende mollige schelm in dat wiegje. Hij is zo mooi door de

duisternis, waar hij uit kwam, nog zo kort geleden.

En dat oude manneke daar. Hoe roerend mooi, door de duisternis,

waar hij weldra in verdwijnt. En zo is alles mooi op deze wereld,

door den Dood. De Dood is de schepper van ons lieve Leven. Onze

vrees voor den dood, is onze liefde tot het leven. En wat er lelijks is

in dat leven, dat wordt nog verzacht door den dood.

De triestheid en vreselijkheid van den Dood, maakt de blijheid en

liefelijkheid van het Leven.

Wie het Leven wil voelen in zich, moet ook den Dood in zich voelen.

Dat gebeurt wel eens meer.

Het is toch zo’n geweldig feit, dat er een mens is gestorven, en dat

wij allen moeten sterven. Waarom praten de mensen daar niet altijd

over? Weten ze het dan niet? Ben ik dan de enige die den Dood ziet?

Eens was ik als jongen op een kermisavond op de Markt. 

Het was er vol orgelmuziek en geklap van schiettentjes en reuk van

bakkramen. Er waren wel duizend mensen, dacht ik. Hoe genoot mijn

jongenshart. Ik had zoveel te zien. Daar was bijvoorbeeld een man

met een klein walmend olielampje; het vlammetje mocht men

uitschieten met een buks; die schoten voor een stuiver. Hoe aardig

om naar te kijken.
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Onder mijn genot aan de oppervlakte, was in de diepte een

weemoedig verlangen naar iets, dat ik nu maar een groot geluk zal

noemen, maar dat ik niet kan omschrijven. Trouwens, ik was alleen,

zonder kameraden, en had geen geld. Twee lelijke dingen op een

kermis, en in het leven: eenzaamheid en armoe. Maar ook met

gezelschap en geld zat dat grote verlangen naar een onbewust geluk,

altijd in mij, zelfs midden in een groot feest; ja, dáár vooral. Het was

de ziel die klaagde over leegheid, en riep om andere vulling dan

kermisvermaak en feestvreugde.

Terwijl ik keek naar het vlammetje van het lampje, werd mijn blik

opeens gerukt omhoog naar den hemel, waar een vuurbol, als de

maan zo groot, zacht dreef, en toen opeens uiteen spatte, en weg was

hij, en er was niets meer.

Och God, wat was dat? En ik keek om mij heen naar de mensen.

Maar niemand had hem gezien. Allen keken naar beneden naar de

kermis. Ik had willen roepen, en praten over den vuurbol aan den

hemel. Ik liep door, en keek de mensen allemaal aan, maar niemand

keek naar boven, en niemand praatte over het geheim aan den hemel.

Och! Was ik dan toch de enige die het gezien had, van al die duizend

mensen! 

Dat gaf mij zo’n zonderling gevoel. Ik alleen! Ik liep naar huis om

het te vertellen. Daar zeiden ze: “Zo! Dat is een vuurbol. Dat gebeurt

wel eens meer.” 

En als ik nu zeg, dat er iemand is verdwenen, vernietigd in de

duisternis, dan zeggen ze: “Zo! Is hij gestorven? Dat gebeurt wel eens

meer.” 

Leven dan allen met den blik naar beneden op de dingen van de

kermis? Ben ik dan de enige die met verbazing den Dood ziet? 

De mensen zijn over niets verbaasd, en zien nergens een Wonder. Ze

hebben voor alles een naam, en met een woord zijn ze tevreden. Het

ene ding heet Maan, en het ander Zon, of Boom of Zaad of Vogel.

Het ene verschijnsel heet Geboren worden, het andere Sterven. Ze

verlangen niet meer. De dingen zijn geclassificeerd; een etiket er op,

en dan is het uit.
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Maar dan begint pas het verlangen naar kennen van den dieperen

mens.

Laat los.

Ach, niets moest ooit veranderen van wat ons lief is. Waarom blijven

niet onze jeugd en kracht? Waarom moeten ouderdom en verval

komen? Waarom blijven niet onze ouders die elk onzer vreugden

maken tot dubbele vreugde, omdat zij in ons zichzelf voelen, en dus

in de oprechtheid der Natuur delen in ons geluk. Waarom blijven niet

onze kinderen, aan wie wij alles gaven wat wij hadden, omdat wij

onszelf voelen leven in hen? Waarom moet de lieve vrouw en de

lieve vriend heengaan, de deelgenoten van al onze geheimen?

Waarom moeten zij de geschiedenis mee in het graf nemen van

zoveel vertrouwelijkheden en tederheden? Waarom moet de oude

boom kwijnen en worden gekapt, die ons groot heeft zien worden?

Waarom moet dat oude huis worden afgebroken, op welks stoepje wij

hebben gespeeld als kinderen? Waarom moeten de geleerde en de

wijze en de kunstenaar toch sterven? Zij konden nog zo veel geven

van deze rijkdom die nog steeds in hen groeide. 

Hou vast! Hou vast! roept onze ziel. Nooit ophouden! Altijd

doorgaan!

Maar de goddelijke Noodzakelijkheid antwoordt: Laat los! Laat los!

Alles moet eindigen. Was er dan geen begin? Alleen wat geen begin

had, en niet slechts groepering en verschijning was, maar van altijd

her bestond als eenheid; dat alleen, welks wezen bestaat buiten het

menselijk begrip bestaan, omdat het zelf het Bestaan is; dat alleen

moet eeuwig blijven. En dat ben Ik, de Bestaande, het Bestaande, dat

men God noemt, de uiterste Oorzaak en het diepste Wezen van alles.

Vraag niet, waarom het Oerwezen, waaruit ons diepste wezen

ontstond, dit schiep als begeerte om te blijven bestaan, terwijl Het

toch alles vernietigt, behalve Zichzelve! Doe honderd andere vragen

niet. Gij krijgt geen antwoord.

Is het zo erg?
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Is het zo erg, dat we eenmaal het leven moeten missen? Maar is het

dan ook niet erg, dat wij een eeuw geleden het leven nog niet

hadden? Zullen wij daarom niet wenen?

Niet? Waarom niet? Er is toch reden genoeg voor. Denk eens aan al

die mooie blauwe luchten met witte wolken die er toen zijn geweest,

en waarvan gij niets hebt gezien! Kan u dat niet schelen? En al die

groene zomers, waar gij niets van hebt gezien! Kan u dat niet

schelen? En al die lieve vrouwen, die eerst jolige meiskes waren, en

toen gezonde moeders, en later grijze en wijze grootmoeders, en die

toen allemaal verdwenen; en gij hebt ze niet eens gezien! Kan u dat

niet schelen?

Dus het kan u niets schelen, dat gij zoveel eeuwen terug, een

eeuwigheid terug, het lieve leven niet had? Wat kan het u dan

schelen, dat gij later, zoveel eeuwen later, het lieve leven niet zult

hebben?

Nee, dat kan u ook niets schelen.

Maar dat gij nú, het nieuwe leven, dat gij nú hebt, zult moeten

missen, dát vindt gij erg.

“Gij” en “ een eeuw geleden” zijn onverenigbare begrippen. “Gij” en

“over een eeuw”, ook. Maar “gij” en “nu”, dat is één. En wat één is,

moet men niet vaneen scheuren, of het zal pijn doen.

Zo redeneert uw hart.

Maar gij bestond toch wel voor eeuwen, al is het niet in deze

persoonlijke tijdelijke verschijning. En ook na eeuwen zult gij

bestaan.

Dat vroegere en dat latere “gij” bestaat nú in een vorm, waarvan het

diepste wezen is: tijdelijkheid. “Vorm” wil zeggen: tijdelijke

groepering. Maar zonder vorm bestaat in een mens het Eeuwige.

O verborgen schat van ‘t wijze hart, dat in zich voelt het Eeuwige als

hoofdzaak, en het Tijdelijke als bijzaak die verdwijnen moet.

Een wonder

Op een bioscoopscherm leefden enige mensen figuren en speelden

een rol. Opeens kwamen ze van het doek de zaal in. Ze praten met de
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mensen; ze drukten hun de hand, ze waren gewone mensen, en aten

een stukje en dronken een slokje; ze waren gevleid met een prijzend

woord, en toornig over een afkeuring. Een heer onder hen ging naast

een dame zitten van het publiek en zie, dat hij ze zo lief vond. En een

heer van het publiek maakte het hof aan een dame van het scherm, en

deze was er erg gelukkig mee.

Opeens verlieten ze allen hun plaatsen onder het publiek, en gingen

naar het scherm en werden daar weer gewone bioscoop-figuren. En

toen het stuk uit was, werd het scherm blank, en er was niets meer.

De heer die verliefd was geworden, liep naar voren, en zijn handen

gingen tastend over het doek om zijn lieve vriendin te zoeken; maar

er was niets meer, niets.

En ook anderen kwamen naar voren om te zoeken, maar vonden

niets, niets.

Hoe was het mogelijk! Het was toch werkelijkheid geweest? Het

waren toch levende, waarachtige mensen geweest, met een lichaam,

een ziel en een rede? En nu! Niets, niets!

Was dat een wonder?

Ja; maar geen groter wonder dan het geboren worden en sterven der

mensen.

Eerst was er niets. Toen waren het mensen. En toen waren het

mensen geweest, en onze handen gingen tastend over het lege doek

van het verleden.

“Geweest?” Al wat geweest is, heeft nooit een waarachtig bestaan

gehad. Het woord “Zijn”, sluit het woord “Was” in zich, en ook de

woorden “Zullen Zijn”. Maar “geweest zijn” is in tegenspraak met

“zijn”.

Persoonlijkheid is maar schijn.

Persoonlijkheid lijkt op een beeld van der veelkleurendruk. Eerst is er

een afdruk in geel, daarna in rood, daarna in blauw, en deze

afdrukken op elkaar vormen samen het kleurige beeld, dat in schijn

zo’n innige eenheid is. In alle mensen zitten dezelfde grondkleuren,
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maar in andere verhoudingen van kracht, en daardoor ontstaan de

verschillende persoonlijkheden.

Gij, dat is uw persoonlijkheid, bestaat nú; maar de kleuren die uw

ikheid vormen, waren en zullen zijn, eeuwig.

In een vroegere eeuw, in een ander land, leefde een mens. Dat waart

gij: dezelfde vermenging van menselijkheden, in dezelfde verhouding

en kracht. De elementen van zijn wezen zijn de uwe geworden, nadat

ze zijn heen gegaan door velerlei schakels van velerlei ketens van

mensen. “Gij” waart dus “hij”, en “hij”was toen “gij”. Maar “hij”en

“gij” die dezelfden waart en zijt, wist en weet niets van elkaar af. En

zo zal hij, en zult gij, later weer herleven in een ander, van wien gij

beiden niets wist, en die niets van u zal weten.

Het blijkt niet erg om niet te bestaan. De Schepper heeft u door het

blinde instinct van te willen bestaan, aan dit leven gebonden. Dat

moest wel; anders liepen er te velen uit weg. Door dat instinct, schijnt

u, te leven, iets schoons, en het leven te verliezen, het ergste wat u

kan treffen. Maar dat is de betovering van elke ingeschapen begeerte.

Wat gij begeert, schijnt u schoon; maar als die betovering is

verbroken, dan is ook de schone schijn verloren. Vraag het aan zo

menigen man, die niet begrijpt, hoe hij vroeger zo dol was van

begeerte naar een vrouw, waar hij later niets om gaf. Dat was de

betovering der liefde.

En zo zijn wij allen verliefd op het leven en wij noemen het iets zeer

schoons. Maar als wij na onze dood nog konden kijken naar het

leven, dan zouden wij niet begrijpen, dat wij er toch zo verliefd op

waren.

Worden en Ontworden.

Toen Socrates ging sterven, legde hij even de handen op zijn gelaat

en zweeg enige ogenblikken. Daarna sprak hij weer tot zijn vrienden.

Maar onder het spreken was zeker zijn inwendige blik blijvend

gericht op de duisternis waarin hij ging verdwijnen.

Laat dit ook vele malen uw levenshouding wezen. Leg onder het

spreken en uitwendige doen dikwijls uw handen op uw ogen.
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Stel u de wereld voor, zonder u. Alles net eender. Zij gaat haar gang,

zonder u. Alles net eender. Er zijn er wel tien, die het lege plekje

willen vullen, dat gij open liet.

Kijk, daar lopen nog uw vijanden. Zij hebben nog een poos uitstel.

Nu haten zij nog; zelfs u nog, al zijt gij weg.

Kijk, daar lopen uw mededingers. Zij wedijveren nog, met anderen,

maar ook nog met u, al zijt gij weg.

Kijk, daar lopen al die mensen, tot wie gij gesproken hebt. Zij dragen

nog uw goede woorden in zich, en uw dwaze en slechte woorden. Gij

zijt nog niet weg, al zijt gij weg.

Maar al die mensen, in wie gij nog leeft, zij zullen ook weggaan, en

steeds zal, wat er van u bleef, zich verbreeden en verijlen, tot de

herinnering van uw persoon geheel verdwenen zal zijn, en niemand

meer uw naam noemt, en niemand nog uw beeld heeft. En toch zult

gij er dan altijd nog zijn, maar niet als een persoonlijke eenheid.

De waterdamp verdicht zich tegen het koele glas tot een druppel. Dat

zijt gij. Maar de zon schijnt en de druppel verdwijnt in de ruimte. Dat

zijt gij. Het is hier een eeuwig inkrimpen tot individu, en weer

uitzetten tot individuloosheid. En daar in en omheen, in en om al dat

worden en ontworden, is het Eeuwige, de Godheid genoemd.

De leerling-filosoof legt dikwijls de handen op zijn gelaat, en kijkt

naar boven, vanwaar alle druppels neerzijgen, en waarheen alle damp

weer opstijgt.

Een wonde geneest.

Als daar iemand is gestorven, dien gij op enige manier lief had, dan

zijt gij ziek; gij lijkt op een boom, waaruit een zware tak is

neergescheurd, die een groot gedeelte van zijn kroon meenam. Gij

wilt in uw inwendig leven telkens iets tot hem zeggen, omdat hij nog

niet is gestorven binnen in u; maar dan wordt gij u telkens bewust,

dat hij er niet meer is; telkens staat gij weer voor de duisternis,

waarin hij is verdwenen. “Nooit meer!” Dat begrip snijdt u telkens

door u binnenste.
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De scheurwonde wordt langzaam gesloten door den tijd, maar gij

blijft u incompleet voelen. Naar wien moet gij nu gaan bij enig

succes? Gij liep immers altijd dadelijk naar hem. Het is of de

voorspoed nu zijn waarde heeft verloren; want wat is een gelukkig

mens die zijn geluk in zijn eentje moet genieten? “Het geluk is een

tweeling.” 

Door de afleiding van het dagelijks werk, gaat gij langzaam aan den

dode vergeten. Maar als gij dat ontdekt van uzelf, dat gij zonder

droefheid zijt om hem, dan vindt gij uzelf slecht; gij ziet den dode

opeens voor u staan, die verwijtend kijkt, en uit een geest van

braafheid vernieuwt gij uw droefheid. Foei immers, de zoon of de

vriend, die niet bedroefd is om den gestorven vriend of vader. Nee

zeker, gij zijt nog bedroefd; zie het maar, gij dode, gij wordt nog

betreurd.

De tegenwoordigheid van den dode wordt u aanhoudend zeldzamer

bewust.

Op den sterfdag gaat gij naar het kerkhof en legt bloemen op zijn

graf, en gij verbeeldt u, dat hij het ziet en blij is om uw trouw, en gij

voelt uzelf weer braaf.

Maar de Tijd blijft zijn werk doen. Er zijn zo veel nieuwe zorgen. Gij

wordt ouder en begint aan uw eigen dood te denken. Gij vindt uw

vriend of uw vader niet meer zo ongelukkig als in het begin, toen

hem het leven pas was ontnomen. Gij kunt niet meer zo veel

meelijden voelen, omdat er immers geen uitzonderingen zijn voor

den Dood en gij uw beurt voelt naderen.

Gij hebt reeds menig keer zijn sterfdag vergeten.

Later vond gij dat slecht van u; maar ook dat zelfverwijt houdt op, en

gij aanvaardt het dat de dode ook binnen in u is gestorven.

Als gij uw beurt krijgt, en alle mensen, die hem hebben gekend, dan

is hij voorgoed verdwenen in zijn persoonlijkheid.

De goede Dood.

Heb toch geen meelij met de overledenen, alsof zij zelf nog voelden,

wat zij nu missen. Dat is immers verbeelding en bedrog. Zij zijn
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immers vernietigd. Is dat een erge gedachte? Wel nee, het is een

zachte gedachte. Hoe goed is dat toch: niet-lijden, niet-verlangen,

niet-vrezen, niet-betreuren, niet-schamen, niet-wrokken. Geen

rimpeltje van zorg. Wat wij ons voorstellen als de volmaakte

gelukzaligheid van een wijs hart in een levend mens, dat schenkt de

Dood aan den grootsten dwaas en den grootsten zondaar.

Wens toch aan uw vijand niet den dood, want gij wenst hem het

volmaakte geluk. Wilt gij kwaadaardig zijn, wens hem dan het

eeuwige leven, zodat hij een nieuwe Ahasverus zij. O gruwel!

Eeuwige leven!

Er is geen redelijke grond tot droefheid om wille van den gestorven

vriend zelf, noch uit medelijden, noch uit braafheid of zucht om mooi

te doen en hem aangenaam te zijn. Een dode is immers niets meer

dan een herinnering.

Uw droefheid is alleen redelijk, voor zover gij treurt om hetgeen

gijzelf mist in zijn verdwijning: zijn gesprekken, zijn meeleven met

u.

Het hart van een vriend is een resonnance-bord, dat weerkaatst alle

stemmingen die van u uitgaan. En de geest van een vriend is als een

schrijfbord, waarop gij schrijft al wat gij belangrijk vindt.

Voortaan zult gij hem niets meer kunnen zeggen van wat u lief is of u

leed gaf, en van wat u verwonderde. Dat is een groot gemis, en de

droefheid daarom, is redelijk, evenzeer als gij met redelijkheid treurt

om een mooie vaas die is gebroken. Maar gij zegt niet: “O, arme

vaas!” Maar: “Ik arme, die nu geen mooie vaas meer heb!” 

Waarlijk mocht gij klagen om uw zelfs wil om het verlies van een

vriend.

Twee buurtgenoten hielden veel van elkaar. Hun huisjes stonden

dicht bijeen. Er liepen verschillende paden van het eene naar het

andere, en dagelijks enige malen was een der buren op pad om den

andere te vertellen van zijn voorspoed of tegenslag. En ze lachten en

treurden samen, en hun vreugd werd verdubbeld, en hun smart

gehalveerd. Aldus zijt gij dagelijks vele malen op pad om ‘t hart van

den overledene te zoeken, maar telkens bonst gij tegen een dikke

zwart muur, dien gij niet had gezien. Dat is de muur des Doods. En
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als gij nu hebt gebonsd, en versuft staat te kijken en zegt: “Och ja, hij

is dood, ik was het vergeten!” dan zult gij een uur later weer op pad

zijn, omdat uw hart weer behoefte heeft aan het zijne. En weer zult

gij bonzen, en opnieuw beseffen dat hij dood is.

Een mensenhart leert langzaam, maar het leert toch. Uw hart zal

leren, dat uw vriend dood is, en dat het voortaan alleen zal moeten

leven, met al wat het ondergaat.

Uit uw eenzaamheid des harten kan ontstaan: kracht, zelfstandigheid,

die haar steun en troost vindt in zichzelf, wat beter is dan daarbuiten,

al was ‘t ook in een vriendenhart.

Mocht nog een enkele maal medelijden in u opkomen met uw

vernietigden vriend, zeg dan tot uw hart, dat het toch geen ongelijk

mag heten, als aan iemand overkomt, wat is overkomen en zal

overkomen, aan alle mensen die ooit leefden, of nu leven, of later

zullen leven.

En als uw hart dat verstaat, en daarbij een glimlach bedenkt, hoe goed

het toch is om niets te lijden, dan zal het met voldoening aan de

doden denken, die zo wel bezorgd zijn. Dat zal dan wezen: wijsheid

des harten. Het verlies is dan grote winst geworden. 

Hier en nu.

Er was eens een blinde gevangene; hij zat aan zijn tafeltje te werken;

nu en dan stond hij op en tastte langs de wanden zijner cel; maar

altijd keerde hij zuchtend terug naar zijn kleine wereldje aan die

werktafel; die wanden zeiden hem niets.

De mens, in zijn duisternis, steekt de armen al tastend uit om iets te

weten. Hij vraagt, vraagt. 

Wat is de Dood? Wat is denken, gevoelen, begeren? Wat is Stof? Wat

is organisatie van stof? Heeft een plant een ziel of geest? Als een

bloem wordt vernietigd, blijft er dan nog iets over, dat bloemenziel

moet heten? En als een dier sterft, een dierenziel? Een dier kan

immers ook denken, gevoelen, begeren. Is er een wereldziel die

tijdelijk in een mens zich uit, zoals het zonlicht in de druppels van

den regenboog? Wie heeft ooit denken, gevoelen, begeren
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waargenomen buiten een organisme? Wie muziek buiten de lucht? Is

de ziel een afzonderlijk wezen? Zijn ziel en geest maar een product

van organisatie der stof? Of is het menselijk lichaam gelijk een

instrument, en de ziel, de onzichtbare bespeler daarvan? Is er nog een

wereld buiten onze stoffelijke wereld?

Wij weten niets; wij vragen en geloven maar. De mensen berusten

niet in niet-weten; daarom noemen zij hun geloven: weten. Er is een

geloof der materialisten: alles stof, zeggen zij, en niets dan stof. Er is

een Christelijk geloof, met den persoonlijken God en den

persoonlijken Duivel, met hemel en hel. Er is een Boeddhistisch

geloof, met zielsverhuizing en eindelijke oplossing van het

individueel bestaan in het Nirwana, waarin het individu nog wel

individu is, maar geen menselijke individu met begeren, lijden en

genieten.

De mens met zijn vragen en zoeken is als de bekende vlieg die loopt

in een glazen bol, en maar loopt, loopt en niet verder komt.

De geleerden voeren ons rondom het geheim van het Leven, dat zij

willen naderen, en maken hun kringen steeds nauwer. Zij zijn zo

schrander en volhardend, dat men eerbied krijgt voor den naam

“Mens”. Maar bereiken? Er is een horizon voor het menselijk

begrijpen, en wat daarbuiten ligt, is onbereikbaar. Met elke stap

waarmee wij denken te naderen, verplaatst zich ook de horizon. 

Keer maar weer terug naar uw werktafeltje. Er is nog zo veel te zien

en te doorgronden in ons stoffelijk wereldje. Hier, kunt gij God

vinden, en den Duivel, den hemel, het vagevuur. Hier, de

zielsverhuizing, want wat gij voor uzelf doet, doet gij tegelijk voor

het mensdom; altijd door zweeft er iets van u naar anderen, en van

anderen naar u. Hier, het Nirwana; dit is: vrede met het stervenslot en

het levenslot; vrede met uzelf en uw gebreken en de niet-voldoening

uwer menselijke begeerten; vrede met de mensen en hun leugen en

onrecht en domheid. Niet Nirwana is: niets meer willen, en niet meer

willen; het is uitgeleefd zijn in deze lage wereld; het is gereed zijn om

te vervloeien in God. Heeft een mens het ooit bereikt?

Hier is het Verleden en de Toekomst. Hier leeft Jezus en Boeddha en

Socrates en Laotse. Als gij met hen leeft, dan maakt gij het Verleden
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tot Nu. En wat gij aan uzelf verbetert, dat verbetert gij aan de

Toekomst, die gij aldus ook maakt tot Nu. 

Maak van alles Nu en Hier. Op die manier brengt gij de eeuwigheid

in het tegenwoordige. Wordt gij gedrongen om weer eens te tasten

langs de wanden, doe het; maar altijd zult gij weer terugkeren tot uw

werktafeltje, dat staat Hier, in het Nu.

Vertering.

“Van de doden niets dan goeds”, zeggen de mensen. En van de

levenden niets dan kwaads, schijnen zij te menen. Zij hebben meelij

met een dode. Hem is een groot ongeluk overkomen, dat nu en dan

nog hier een en daar een treft. Maar zij zullen zich ervoor weten te

bewaren. Als iemand in het ongeluk zit, dan gaat men geen kwaad

van hem spreken; men vergeeft hem veel. Dus, van de doden niets

dan goeds.

Wij kennen den dode zo goed, dat wij weten, wat hij zou zeggen en

doen bij allerlei gelegenheden, als hij nog leefde. In onze verbeelding

laten wij hem aldus zeggen en doen. Wij spreken hem tegen, en hij

ons. Hij kwetst ons; wij worden boos, en herinneren ons vroegere

grievende woorden van hem; de wrok grimt; totdat we opeens bewust

worden, dat hij dood is, en we vinden onszelf slecht of lelijk en

dwaas. Van de doden niets dan goed.

De doden verdienen niet meer toegevendheid dan de levenden, maar

hebben recht op evenveel rechtvaardigheid. Zij doen niet meer mee

aan den algemene wedijver, die van elke levende een vijand maakt

van alle andere levenden. Wij moesten meelij hebben met alle

levenden, en met onszelf, omdat zij, wij, door den dwang der natuur,

zo fel moeten strijden tegen elkaar. 

De dood vertedert ons. Hij dringt door de harde korst van ons

gemoed, en maakt het week. Wij voelen nu de tijdelijkheid en de

betrekkelijk geringe waarde aller dingen. Wie in de landen des doods

vertoeft, wordt ziek van weemoed, en heeft geen lust meer in werken

en streven. Maar het Leven eist ons terug, en duldt geen vertedering;

het vraagt een zekere verharding van ons gemoed, een zekere
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kortzichtigheid van onze blik, een onbewust geloof dat wij voor de

eeuwigheid werken en het eeuwige leven hebben. Hetgeen trouwens

zo is, als men het woord “wij” goed verstaat.

De wijze onderwerpt zich aan de eisen des levens, maar hij mengt de

vertedering en verruiming van den dood, onder de hardheid en

bekrompenheid van het leven. Vol vlijt streeft hij naar iets, waarvan

hij de tijdelijkheid en betrekkelijke waardeloosheid erkent.

De levenden ziet hij als doden, en de doden als levenden. Daarom is

hij voor de levenden even zacht als voor de doden, en voor de doden

even rechtvaardig als voor de levenden. Hij strijdt tegen de levenden,

als het moet, maar gedenkt, dat zij ook eenmaal tot de doden zullen

behoren, en dan de harten der mensen zullen vertederen.

Geheim.

Hier is de aarde met haar gras en bomen. Mooie aarde. Hoe zoet is

het, te leven op u. Hoe vast zijn wij gebonden aan u. Het denken aan

uw groenheid maakt de gedachte pijnlijk aan den dood. En daar is de

lucht en de lieve zon. Hoe lief is het zonlicht aan ons hart. Daar

drijven de mooie wolken. En ‘s avonds schijnt er het maanlicht en

tintelen de sterren. En eerbiedig kijken we naar boven, en vragen

verbaasd, wat toch dat alles is. Wij begrijpen niets. Ook hier beneden

niet. Alles is één wonder. Elke boom en elke bloemke is een wonder.

Geheimzinnig is die stroming van cellen. En elke cel is een wereld

vol geheimzinnigheid. Elke dierke is een wonder. En ieder van ons is

een onuitsprekelijk wonder. Wat zijn wij toch?

Een geleerde zit aan zijn lessenaar. Hij schrijft. Opeens zakt hij

voorover; de pen rolt uit zijn hand, midden in een zin. “Wat is dat?”

O, een hartverlamming; hij is dood. “Dood?” Wat is dat?” O, hij is

weg. “Weg?” Wat is dat?” Ja, hij bestaat nu niet meer. “Bestaat niet

meer?” Dat kan niet. Zeg toch, wat is er gebeurd?!” 

Och, het is om ‘t uit schreeuwen van verbazing.

Wat zijn wij toch? Wat is ons Zijn? En ons Niet-Zijn, vroeger en

later? Ons korte, tijdelijke zijn, tussen twee eeuwigheden in van niet-

zijn? De lichtstralen bewegen door de ruimte zonder dat men ze ziet.
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Als zij op een stoffelijk voorwerp vallen en worden teruggekaatst,

dan bemerkt men pas hun bestaan. Ook zijn er lichtstralen waarvoor

iemands oog, en geluidstrillingen, waarvoor een anders oor

ongevoelig is. Zelfs in de stoffelijke wereld dus bestaan en gebeuren

dingen, buiten ons waarnemingsvermogen. Een blinde ziet geen licht,

en een dove hoort geen geluid. En wij allen zijn mogelijk blind en

doof voor vele stoffelijke gebeurtenissen, omdat wij er geen zintuigen

voor hebben. Maar buiten de stoffelijke wereld bestaat nog een

oneindige wereld, geloof ik, waarvan wij niets bemerken en waarvan

wij den aard niet eens kunnen vermoeden.

Wat wil zeggen: stoffelijk? Dat betekent: waarneembaar op enigerlei

wijze. Waarnemen betekent: gewaarworden dat iets bestaat.

Stoffelijk, wil dus zeggen: op enigerlei wijze zijn bestaan tonend.

Stoffelijk, en bestaande, betekenen dus voor ons hetzelfde, omdat wij

stoffelingen zijn, voor wie buiten de stof niets bestaat dat wat wij de

Leegheid noemen, het Niet. Ook gedachten, begeerten, aandoeningen

van anderen, bereiken ons, maar zij komen toch uit stof en door de

stof in ons.

Als wij spreken van een bestaande wereld, dan zit daarin opgesloten,

dat er nog een niet-bestaande wereld moet zijn. Niet-bestaande

namelijk voor ons; niet waarneembaar, omdat ze niet stoffelijk is. Er

is dus nog een ander bestaan, dan wat wij bestaan noemen. Wat wij

bestaan noemen, is slechts een bijzonder geval van het ruimere begrip

bestaan. Dit ruimere bestaan noemen wij Niet-Zijn. Als iets komt uit

het Niet-Zijn in het bestaan, dan zeggen wij, dat het geboren wordt.

En als iets weggaat uit het bestaan in het Niet-Zijn, dan zeggen wij,

dat het sterft.

Niet-Zijn, is ook een Zijn. Dat is het grote geheim. Aldus sprak reeds

Over-oude Wijsheid.

Schone Verbeelding.

Een dichter schept mooie verbeeldingen en leeft daarin als waren ze

werkelijkheid. Er zijn veel van zulke dichters onder hen die nooit

verzen maken. De verbeelding, gehouden voor werkelijkheid, heet
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Waan. Het is een waan, dat wij persoonlijk zullen voortleven na onze

dood; dat wij onze geliefden daar zullen weerzien; dat de bozen daar

zullen gestraft worden, en de goeden beloond. Deze waan is echter

werkelijkheid, indien wij het woord “Wij” maar verstaan als “iets van

ons, dat in anderen voortleeft”, en indien wij “de bozen en de

goeden” maar begrijpen als “het boze en het goede”. Een voortleven

dus, zonder persoonlijkheid, als elementen in anderen.

De waanzinnige gelooft zich koning, en is bedelaar, of gelooft zich

onoverwinlijken reus, en is hulpbehoevende dwerg. De waan of

schone verbeelding geeft menigeen lust en kracht om te leven.

Jezus verbeelde zich dat God een Persoonlijke Vader was, bij Wien

wij later allen, in onsterfelijkheid, verzameld zouden worden, als wij

braaf waren. Deze verbeelding was hem geen verbeelding, maar

wezenlijkheid. Daarvoor was hij Dichter. De verschillende

godsdiensten zijn aldus geboren uit Poëzie. Zij geven schone

verbeeldingen ter verklaring van het Grote Geheim.

Maar men kan het grote geheim zien en voelen, en het niet willen

verklaren, omdat men voelt en ziet, dat elke poging tot verklaring een

onredelijkheid is. Wie zeer diep gevoelt het geheim, die kan niets

doen dan zwijgen. Zijn rede blijft in rust, omdat ze haar eigen

machteloosheid beseft. Hij is zo vervuld van verbazing, dat zijn rede

zich niet eens beweegt.

Een buitenkind dat nooit vuurwerk had gezien en niet wist wat

vuurwerk was, zag in het duister over een wijde vlakte bij de stad een

vuurbol opstijgen, die even zweefde tegen de zwarte lucht, en rood

was en groen en paars, en toen uiteenspatte in een regen van vonken

en strepen, die alle verdwenen in de duisternis. Het kind stond daar

en keek, roerloos staande. Het was verbaasd; neen, het was verbazing.

Het vroeg niets, stil, noch luidop. Doordat het geheel verbazing was,

schoot er niets in hem over om te vragen, of zelfs maar te denken.

Als er iets van een dichter had gewoond in dat kind, had het achteraf

zijn verklaring kunnen geven: hij had een gouden vogel gezien, die

uit den hemel kwam om te waarschuwen, dat hij braaf moest zijn.

Hoe zullen wij verklaren datgene, dat begint, waar onze begrippen

eindigen?
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Wij weten dat het geluid en het licht, slechts geluid en licht zijn, in

ons; maar in hun wezen zijn ze iets anders. Zo is alles in ons slechts

datgene, waarvoor wij het houden. Wat is beweging, ruimte, tijd? Dat

alles is in zijn wezen iets anders dan het is, in ons.

Hoe zullen wij dan kennen wat onkenbaar is, omdat het bestaat buiten

onze stoffelijke wereld? 

De geloofsdichters mogen hun schone verbeeldingen scheppen, maar

de redelijke mens zwijgt.

De mens is ‘t heelal.

Meteen dat gij sterft, wordt alles vernietigd, voor u, wat niet-gij was;

dus: uw omgeving. Het is, voor u, hetzelfde, of gij vernietigd wordt,

dan of alles buiten u wordt vernietigd. Door het begrip Omgeving,

bestaat het begrip Zelf, en omgekeerd. 

Als een mens is gestorven, dan is zijn Zelf in Het Al opgenomen,

waaruit hij was voortgekomen. Hij heeft zijn individualiteit verloren.

Dat verliezen, is sterven. Geboren worden, is individualiteit krijgen.

Individualiteit krijgen, wil zeggen: zich afscheiden uit omgeving,

zoals een druppen uit den nevel.

Zelf en Niet-Zelf, dat is samen ‘t Heelal. Het een is de Schepper van

het andere, gelijk de duisternis de Schepper is van het licht, want als

alles licht was, dan was er geen licht.

In elk mens zit een zichzelf onbewust deelke van het eeuwige,

alomtegenwoordige.

Maar iets kan in iets zitten, en o zo vaag zijn, zo diep, zo

onherkenbaar verscholen.

Waar zijn de stormwinden van vroegere jaren en eeuwen?

Vernietigd? Nee; want zie in de duinstreken de zandbergen, en de

kruipeiken, die de beweging van den wind bewaren.

Toen gij geboren werd, eerst uit uw moeder, en later, toen gij

doorging met geboren worden, bij al uw nieuwe weten, ervaren,

doorgronden; doorging tot in uw ouderdom; altijd, bij al dat geboren

worden van u, scheidde zich iets af uit het Al en kwam in u.
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En bij uw geleidelijke sterven, dat reeds in uw jeugd begon, naast het

geboren worden, keert weer iets terug uit u in het Al, totdat gij opeens

in de laatste seconde geheel verdwenen zijt in het Alles, waar uw

ontbindende lichaam u spoedig zal volgen.

Doodsangst.

De begeerten in een mens naar zinnelijk genot, naar eer, geld, macht,

vragen altijd door, altijd onverzadigd. Na elke verzadiging vragen zij

meer. Door dat eeuwig vragen is het Leven iets kwaads.

Geen feller begeerte in den mens dan die naar het leven, dat toch

noodzakelijk moet eindigen.

De doodsangst maakt het leven zeer kwaad.

En toch noemt men het leven een schone gave.

De mens heeft het leven zo lief, dat hij het aanvaardt met al zijn leed

en ontgoocheling, en, oud geworden, zegt hij, nog gaarne opnieuw te

willen beginnen. Hij is vergeten al zijn zuchten en klagen, zijn toorn,

zijn tranen, zijn nachten zonder slaap maar vol zorgen en vrees; hij

ziet alleen maar het lieve leven; leven, leven, leven; ja, zegt hij, leven

en al het ander aanvaard ik, in godsnaam.

Maar!

Een mens drijft op een klomp ijs in den oceaan. Hij ziet het ijs

smelten, afbrokkelen, zwakker worden. Het einde moet wezen, dat hij

verdwijnt in de diepte. De angst bekruipt zijn hart. 

De doodsangst.

Al tracht hij den onvermijdelijken dood te vergeten door allerlei

vulling en afleiding, toch dringt zich telkens de wezenlijkheid aan

hem op, dat de steun onder zijn voeten vermindert, verzwakt, en dat

hij eens moet wegzinken, reddeloos verloren voor alle eeuwigheid.

Die doodsangst is de ramp van het leven. Ook is hij het geluk, want

zonder dien angst zou het leven niet gekend worden als geluk. Het

stervenslot geeft de grootste waarde aan het leven, en ontneemt het

zijn grootste waarde.

Het leven is dus slecht, door den dood, en ook goed.
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Een heer nodigde enige gasten aan zijn tafel. De spijze was heerlijk

en men kon er nooit genoeg van krijgen. Men wou altijd maar

dooreten; altijd maar door; de spijze kweekte een onverzadelijke

begeerte naar meer, meer. Maar binnen een korten afstand werd er

een grens bepaald. Dat was het einde. Dan moest men weg van tafel.

Ach! ach! die heerlijke spijze. In wat bitterheid was zij nu gedrenkt.

Gelukkig, wie niets wist van een einde.

Onsterfelijkheid.

Geen gedachte of begeerte; geen aandoening of woord; geen daad,

gaat ooit te loor. Zij herleven alle in enige vorm, in dezelfde mens, en

in een ander. Zij herleven, soms onherkenbaar, maar in het diepst

huns wezens zichzelf gelijk.

Wie herkent het volwassen dier in de larve? Wie ziet in het glanzend

diamant de zwarte steenkool?

Wie nimmer u kende, of nimmer van u hoorde, spreekt morgen uw

woord dat tot hem kwam, hij weet niet hoe; gij weet niet hoe.

In verre streken, nooit door u bezocht, doet iemand een daad, door u

eenmaal gedacht, maar nooit gedaan. Toch kwam zijn doen, uit uw

verborgen denken voort. Hoe was de weg dier gedacht?

Onnaspeurlijk.

Het is u ook onbekend, dat het water in de vreemde vrucht in verre

land, eens vloeide door het beekje langs uw huis, of in het lichaam

van uzelf of uw vriend.

De kringloop van het geestelijk gebeuren in mensen is nog veel

geheimer dan de wisselloop van water in natuur.

Als wij eens wisten de geschiedenis van alle stoffen, enkelvoudige en

samengestelde, die nu ons lichaam maken. Nu; want over een uur is

het al anders.

En als wij eens wisten de geschiedenis van alle geestelijke

werkingen, die samen maken onze Rede en onze Ziel.

Eén boos woord van u is een jaar later een der oorzaken van felle

vijandschap tussen u vreemde mensen.
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Eén hoog gevoel van u, kweekt mede, na een tiental jaren, een edele

daad van mensenvriend, dien gij niet kent.

Niets gaat te loor. “t Was alles reeds van eeuwen her, in alle oorden

van het Leven, wat nu in u geschiedt, en schijnt geboren uit uzelf. Gij

waart en zijt van alle tijd en plaats. Immer en overal.

Dat wij herleven en elkander wederzien in een andere mooie wereld,

is slechts een schone fantasie waarin men ontvlucht de gehate

werkelijkheid van vernietiging van al wat individu is. Hier in deze

wereld herleven wij en zien wij elkaar weder.

Ja, wij zijn wel onsterfelijk.

Organisatie.

Daar kruipt een mug. Druk ze plat tegen het glas. Een streepje vuil

blijft er over. De mug is dood. Zij is weg, vernietigd, evenzeer als de

kaarsvlam die gij uitblaast. De stoffen waarvan de mug gemaakt was,

zijn er nog; ook die der kaarsvlam. Maar dat was de mug niet. De

mug was een zeer fijne en ingewikkelde organisatie. Die organisatie

deed de verschijnselen ontstaan, die wij beter kennen bij onszelf dan

bij een mug, geestelijke en stoffelijke, maar die toch in hun wezen

dezelfde zijn. Organisatie noemen wij leven. Zij is een vereniging

van delen die samen als een eenheid optreden, en daarna weer een

hogere vereniging van samengestelde eenheden, met verdeling van

arbeid. Maar geen stilstaande organisatie is leven, zoals bij een

kristal, doch een organisatie die telkens dreigt op te houden en

telkens weer vernieuwd wordt. Leven is een onophoudelijk geboren

worden en sterven. Na elke hartenklop en elke voeding, zou een mens

sterven, als er geen nieuwe hartenklop of ademhaling of voeding

kwam.

Die vernieuwde bewegingen zijn telkens als een herleving, een

nieuwe geboorte. Een organisatie die telkens begint te eindigen, in

een begin van sterven, en telkens weer opnieuw aanvangt, in een

begin van leven, die lééft. Als wij de dingen konden zien op een zeer

vertraagde film, dan zouden wij na elke hartenklop het begin van

sterven zien, totdat het individu met een ruk zich weer in het leven
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trekt door den greep naar nieuw voedsel. De opneming van stoffelijke

dingen of geestelijke uit de omgeving; daarvan iets eigens maken; en

de ongebruikte of verwerkte stoffen of geestelijke dingen afscheiden;

dat is leven, stoffelijk of geestelijk.

Het leven van zo’n organisatie, het telkens beginnen te verdwijnen en

weer terugkomen, gaat gepaard met verschijnselen die wij bij den

mens noemen: denken, gevoelen, begeren; dat is: wetendworden, dat

er een buitenwereld is die niet- “ik” is, en een “ik” dat niet-

buitenwereld is.

Daar deze geestelijke verschijnselen ons schijnen te ontstaan uit de

organisatie der stof, schijnt het, dat ziel en geest reeds verborgen

aanwezig zijn in hetgeen wij dode stof noemen. Maar dit ligt buiten

den horizon van ons begrip.

Ziel is: Willen, met een daarmee gepaarde Aandoening. Aandoening

is een reactie van de aanraking van den Wil met iets stoffelijks of

onstoffelijks vanbinnen of vanbuiten. Door de aandoening weten wij

dat een wil in beweging kwam.

De organisatie, met haar stofwisseling en de daarmee gepaarde

verschijnselen; dat alles maakt het individu, het tijdelijk schijnwezen,

iets als de kleurige figuur in een kaleidoscoop; draai den koker een

slagje om en daar rollen de kleurige steentjes door mekaar tot een

nieuw figuur, een nieuw schijnwezen. Zo rollen de stoffelijke en

geestelijke elementen der mensen door mekaar in den kaleidoscoop-

koker waarmee een Onze-lieveheer zich schijnt te vermaken, en

vormen miljoenen individuen in miljoenen variaties.

Sterven.

Het leven is iets waar men doorheen moet komen.

Vooruit! vooruit! dat is onze natuurdrift.

Het leven is iets dat vol wil wezen. Leegheid is een gruwel.

Het leven is iets dat zichzelf wil vernietigen, want elke beweging

vooruit, is verkorting van leven, en elke vulling van ruimte is

vernietiging van ruimte.
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Wie bezig is, en met zulke aandacht bezig, dat hij aan geen tijd denkt,

en zichzelf vergeet, die leeft eigenlijk niet, en toch leeft hij het

schoonst en gelukkigst, juist doordat hij niet leeft.

Dit wonderspreukige ontstaat, doordat het woord “leven” betekent: de

tijdruimte van ons begin tot ons einde, en ook: het vullen van die

ruimte.

Het doet er niet toe wat gij doet, als gij het maar doet met innige

voldoening. Het is alles Leven: een spelletje en een praatje,

handenwerk en geestesarbeid. Een mens wil bereiken, maar streven is

het eigenlijke leven; het bereiken heeft slechts waarde door het

streven dat er aan voorafging. Als een mens sterft al strevende, voor

hij aan zijn doel was, dan zegt men: “Hoe jammer voor hem!” Maar

dat is niet zo. Jammer misschien, vooranderen. Maar niet voor hem.

Trouwens, nooit is medelijden redelijk met het niet-bestaande. De

mens kan zich nog niet goed losmaken van de gedachte, dat de dode

nog leeft en nog kijkt naar hetgeen hier achterbleef. De stervende

mens die stierf, heeft zijn doel bereikt, want het streven als vullen,

was zijn echte doel; dat was zijn behoeft; het bereiken van het

einddoel, maakt terstond nieuw streven noodzakelijk.

Een moeder steekt haar armen uit om het kindje te lokken en het te

leren lopen. Niet; moeder te bereiken, is het echte doel, maar: leren

lopen. En de Natuur houdt ons een koekje voor op een afstand; dat

koekje is: geld, eer, macht, zingenot; en wij lopen, lopen. Dat lopen is

voor onszelf de echte beloning, ofschoon wij het geld, de eer,

daarvoor houden. De mensheid heeft voordeel van hetgeen wij al

strevend, maakten, maar onze eigen behoefte wordt gevuld door het

streven.

De man die trachtte, een locomotief te maken, had zelf niet zozeer

behoefte aan snel te reizen, maar hij moest wat zoeken; hij moest

denken, proeven nemen; dat was zijn behoefte.

De mens schijnt egoïst, maar in het diepst van zijn wezen is hij

altruïst, communist.

Kennis des Doods.
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Als ‘t Hart van een mens in den dood is, dan pas kent hij den dood. 

Wie den dood kent; wie weet dat Hij komt, en de vernietiging van

zijn Zelf heeft aanvaard, die vindt niets meer erg. Wie zich aan de

ergste heeft onderworpen, die vindt het minder erg niet zo erg. Wie

het einde heeft gezien van alles, die vindt het niet zo erg, dat het een

of ander, of de een of ander wat vroeger eindigt dan verwacht werd.

Er was een zoon. Zijn moeder stierf. Hij was zeer voldaan, maar

voelde zich heel slecht om zijn voldoening, en ontkende ze zichzelf;

wel nee, hij was niet voldaan; zie maar, hoe zijn tranen vloeiden. En

toch was hij voldaan; hij wist dat zijn moeder nog veel zorg en leed te

verduren zou hebben gehad, en omdat hij zijn moeder zo lief had en

haar gaarne alle leed bespaarde, daarom was hij voldaan over haar

dood. Maar de voorgeschreven braafheid keurde dat af, en aldus

ontkende hij zijn voldoening.

Een mens treurt, als iemand of iets verdwijnt, voor de volle

ontwikkeling is bereikt. Een bloeiende appelboom wordt gehakt. Hoe

jammer! Een begaafd geleerde sterft te jong. Hoe jammer! Maar hoe

vele geleerden en kunstenaars en denkers zijn al te vroeg gestorven

naar ‘s mensen oordeel.

En toch gingen ‘s werelds dingen kalm voort. En denk u eens duizend

jaar verder, en zie van dien afstand terug naar den te vroeg gestorven

geleerde. Gij glimlacht. Er zijn zo veel geleerden. En er is zo veel

Tijd. De mensheid kan wel wachten tot de volgende geleerde komt.

Tijd genoeg. Eén mens niet. Maar de mensheid wel.

Als iets toch eenmaal vernietigd wordt, wat geeft het dan of het bij

zijn vernietiging niet zo goed was als het had kunnen worden.

Hier heb ik een glas in de hand. Ik verbrijzel het aanstonds tegen den

grond. Willen we nog eerst samen treuren om een fout in dat glas? 

Waarvoor? Het wordt toch aanstonds vernietigd. Wie den dood heeft

leren kennen, die heeft een omvattenden geest, en zit niet meer

gevangen in beperkte ruimte.

GOD
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Ik geloof.

Ik geloof dat het heelal, het zichtbare en begrijpelijke deel, en het

onzichtbare en buiten ons begrip liggende deel, één groot geheel

vormt, waar geen toeval bestaat, en alles samenhangt met alles, op

onnaspeurlijke wijze, verborgen voor ons mensenoog.

Ik geloof, dat men, de oorzaken nasporende van alles, en de oorzaken

van die oorzaken, en ook daarvan de oorzaken, eindelijk terecht zou

komen in één Eenheid. En dat is, wat men noemt God. En van die

Eenheid gaat dus alles uit, en alles is in die Eenheid, en die Eenheid

is in alles.

Zij is zo ver van ons begrip, dat wij er niet over kunnen redeneren,

zonder dwaasheid te zeggen. Maar wij kunnen er toch aan denken dat

Zij er is, en daarheen staren in de duisternis, met het kleine gevoel

van tijdelijke, hulpeloze wezentjes, die alles wat ze hebben, kregen

van daar, en die niets hebben te hopen dat wat van daar komt, en ook

niets te vrezen hebben dan dat.

En dat kijken en denken, en ons één voelen met die Eénheid, geeft

een gevoel van vastheid en veiligheid. Dat kijken en gevoelen is:

geloven. Het is: bidden.

Het geloof is niets anders dan zekere blik op en buiten de wereld, met

een vertrouwend en onderworpen gemoed, en een begeerte om te zijn

en te doen in zuivere harmonie met dat Eeuwige en Enige. En ook

bidden is niets anders dan dat. Een blik, en een toestand van het

gemoed.

Wie dien blik in zijn oog kan kweken, en dien toestand in zijn

gemoed, die komt in de ruste Gods, en heeft den grootsten schat dien

een mens kan winnen.

De Godheid is zo ver van ons. Zodra wij over Haar praten, dreigen

wij te vervallen in de afgoderij van de persoonsverbeelding. Wij

willen altijd maar een Mens maken van die centrale, eeuwige en

alomtegenwoordige Eenheid. Wij kunnen haast niet anders. Als wij

niet tevreden zijn met slechts uit de verte te denken aan die verre

vaagheid die niet te noemen is, maar die toch leeft en werkt ook in de

kleinste dingen en gebeurtenissen bij ons, dan kan het niet anders of
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wij komen in de persoonsverbeelding. En in de zwakheid van onze

menselijkheid ligt het, dat wij de verbeelding vergeten als

verbeelding, en dat ze wezenlijke waarachtigheid voor ons wordt.

Aldus werd God een persoon.

Rede-in-God.

Onze armen en handen tasten in het rond, om dit leven heen, maar

vinden niets dan de eeuwige leegheid. Onze ogen sperren zich open,

en vragende zoekt ons hoofd links en rechts. Maar niets, niets.

De oorzaak van alle oorzaak, en het wezen van alle wezen, God

genoemd, is onvindbaar, indien wij Hem zoeken in de diepte van

ruimte en tijd. Maar Hij spreekt u van dichtbij toe in uw Rede, die

goddelijk moeten heten. Zij is de stem Gods. De Rede Gods heeft in

ons geschapen de idee der Godheid, zodat men kan zeggen, dat God

Zichzelf openbaart in der mensen verstand.

In een sterrenbos staat in het midden op een heuveltje een marmeren

beeld. Men kan het zien vanaf alle punten. Zo staat de idee Gods in

het middelpunt van uw geest. Vanwaar ook uw blik wordt gestuurd

naar dit beeld Gods, daarheen wendt hij zich; daarheen stuurt het zelf

een blik. 

Indien de idee der Godheid is geboren in uw hoofd, dan is daar geen

feit der kennis, geen begrip of inzicht, of het richt zich naar God, en

God richt zich daarheen. De blikken hunner ogen gaan in elkaar; de

armen zijn uitgestoken naar elkaar; de handen grijpen naar elkaar; zij

zijn één. Heel de Rede-in-God wordt zelf God. Zij dringt uit ons

hoofd in onze ziel, waar de begeerten en aandoeningen wonen. Deze

zijn ook uit God, maar zij hebben de Rede nodig om in God te

blijven. Als de goddelijke Rede aldus de ziel doordringt, dan zijn wij

geheel vervuld van de Godheid, en mogen een aardse stukje der

Godheid heten.

Maar het is alles zo zwak in ons. En zo onharmonisch geregeld.

Daarom hebben wij dagelijks stichting nodig. Stichting betekent

vestiging en versterking der idee Gods in u. Zoek in uzelf. Gij zult

Hem vinden. Verhelder, verzuiver, verscherp, verdiep, verruim, maar
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vooral: bevrijd uw verstand. Met elk groeisel daarvan, groeit God in

u.

Grensbegrip.

“God” is een grensbegrip. Waar ons weten en begrijpen ophoudt, daar

begint ‘God”. Niet alleen in ruimte van tijd en plaats, maar ook

zonder afstand, in de diepte van wezen en oorzaak. “De diepte.” Dus

toch weer afstand. En daar de mens bij elk antwoord op een vraag,

weer terstond zijn volgende vraag gereed heeft om meer inzicht,

daarom stuit hij altijd weer op God. En daar ons weten en begrijpen

nooit is een echt weten en begrijpen, maar slechts iets voorlopigs,

waarmede onze honger naar kennis tijdelijk wordt gesust, als een

hongerig kind met een dood speentje, daarom is God overal, ook in

dat wat wij menen te begrijpen.

In de hemelruimte waar de bollen zweven en draaien, en waar wij

vragend rondkijken, niets begrijpend van oorzaak, wezen, doel: dus

van verleden, heden en toekomst, daar zwijgen wij, en zeggen: God.

Overal waar ons de woorden ontbreken, omdat het denken stilstaat,

daar zeggen wij dat Woord.

En in de tijden teruggaande en zoekend naar het begin, en

vooruitgaande, zoekend naar een einde, zeggend: er was geen begin,

en er zal geen einde zijn; het begin is gelijk aan het einde, en het

eindigen is weer beginnen, het Zijn is eeuwig; daar zeggen wij,

voelend, dat ons denken bezwijmt: God.

Ons bukkend over den microscoop, spiedend in het leven der cellen,

waar wij het leven zien ontstaan uit het leven, en waar wij vragen

naar den oorsprong van het eerste leven, en geen ander antwoord

krijgen dan dat het ontstond uit leven, daar zwijgend wij, en denken

zachtkens: God.

En kijkend in het lichaam dat onze woning is, en dat wij toch zelf

zijn, geest en stof tegelijk, en ons verbazend over het kunstig

beredeneerde van dat samenstel, met welks werking samengaat dat

wij noemen ons denken en gevoelen en begeren, onze zielewerking,

en vragend of de ziel uit dat lichaam ontstond, of dat lichaam uit de
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ziel, en begrijpend dat een antwoord op die vraag toch ons begrip van

het Wezen des Levens maar weinig verder zou brengen, daar houden

wij op met vragen, en zeggen: God.

Een mens die niet in God zou geloven, moet wel geloven, dat hij alles

weet en begrijpt; dat er voor hem geen grenzen zijn; dat geboorte,

leven en dood, zijn en niet-zijn, voor hem geen raadsel heten.

God, een Idee.

“God, een Idee?” zegt gij. “Och, wat geeft mij een idee! Dat is niets

voor mijn gemoed.”

Juist; gij gelooft niet. Geloven is: God aannemen, niet alleen met het

verstand, maar ook met het gemoed. Bij den hogeren mens worden de

ideeën, elementen van zijn ziel.

Het geloof is trouwens een zeldzame zaak. Ook bij de weinigen die

een levend, persoonlijk geloof hebben, dat hun ziel voedt en steunt,

ook onder hen is er niet één, die, dag op dag, in alle uren, gelooft.

Zelfs een Jezus had dat niet. Ook hij had zijn ogenblikken dat de

verzoeking in hem kwam, als hij gevoelde, wat hij had kunnen wezen

in de wereld: machtig, rijk en geëerd Rabbi, en wat hij nu was. Op

zulke ogenblikken geloofde zijn ziel niet. En toen hij aan het kruis

riep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” toen

geloofde zijn ziel ook niet. Want als de ziel gelooft, dan bestaat er

geen verzoeking; dan is God bij ze, en heeft zij niet te klagen over

verlatenheid.

En gij met uw droog en koel en gesloten gemoed! Hebt gij Hem

echter wél eens GEKEND, IS Hij wél eens in u geweest, en hebt gij

hem nu verloren, geloof dan niet, dat het alles maar dichterlijke

stemming was, die als een zonneschijntje over het landschap uwer

ziel vloog. Of ja, geloof dat maar wel. Is de zon en haar schijn niet

iets wezenlijks en waarachtigs? En is stemming dan niets, omdat zij

niet altijd doorgaat?

Gij kent den Dood altijd, niet waar? Gij weet dat hij er is, en kent zijn

macht. Maar dat laat u meest koud. Nu zit gij echter aan het sterfbed

van uw kind of uw vader, of gij ziet uw broeder bleek in de kist
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liggen. Nu is de Dood bij u, in u. Hij laat u niet koud. Gij zult niet

zeggen, dat hij niet iets wezenlijks en waarachtigs is. Of uw

stemming slechts een schaduw noemen. Maar een schaduw is iets

wezenlijks en waarachtigs.

Noem God maar een Zon voor uw ziel. Dat is Hij ook. Is het bloemke

geen schepsel van de zon? Is Zij niet haar oorsprong en leven? Haar

welzijn en geluk? Haar kracht en gezondheid? Zijn haar kleur en geur

geen zonneschijn die een anderen vorm heeft aangenomen? Is de

stroming harer sappen geen vorm van zonneschijn? En de organisatie

harer cellen? Heel die bloem, is bloem geworden zonneschijn. Zij is

een zonnekind, uit de zon op aarde gevallen. En toch is die zon, Zon;

en die bloem, Bloem. En zou het voor die bloem maar een

kleinigheid wezen, als de schijn der zon op haar valt? Als zij zich

voelt leven in Haar, uit wie zij is voortgekomen? Van geluk opent zij

haar blaadjes en straalt haar kleurtjes. Als de zon dan weg is en zij in

het donker staat, dan treurt zij wel; maar zij zou niet denken, als zij

denken kon, dat het alles maar waan en dichterlijke verbeelding was.

God is de zon uwer ziel. De bloem is een zonnekind, en uw ziel is een

godskind. En zij is pas in haar eigen wezen, als gij gelooft in God.

Verlies niet de herinnering aan die zonneschijn, als de schaduw over

u heen gaat.

Poëzie.

Ook in uw ontroeringen spreekt God. Het Leven openbaart zich

daarin, bij zijn aanraking met de ziel.

Als een vinkje op een laag takje van een boompje zit te zingen, met

zijn open snaveltje naar boven gericht, en gij leeft zijn zoete toontjes

mee, dan voelt ge wat dat is: de weelde van te leven. Een zieltje zingt,

hoe zoet het is, te bestaan; en uw ziel smelt met het zijne samen. Uw

gedachten gaan naar den oorsprong van alle leven. En uw geluk

verandert in weemoed, omdat uw ziel zoekt en niet vindt. Het is God

dien zij zoekt. Buiten Hem is niets dan weemoed. Maar als uw ziel

dan Zijn tegenwoordigheid bewust wordt in de levensweelde van dat

zingende vinkje, dan is zij vast en gevuld. Uw weemoed is veranderd
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in vertrouwen, en gij zegt: Wat dit leven ook zij, het zal goed zijn,

omdat het uit U is.

Als gij ontroerd zijt, dan voelt uw ziel het begrip: Bestaan; dat is: de

tegenwoordigheid Gods. 

Als gij den eersten levenskreet hoort van uw eerste kind, en de tranen

springen u in de ogen. Als gij in het schemerduister aan het strand

staat, en de golven rollen zacht achter elkaar met grijze krullen in het

grauwe licht, en de bangheid der eenzaamheid grijpt u aan, doordat

gij uzelf al te sterk en te geheimzinnig voelt afsteken tegen de

leegheid, en gij vlucht, bang van uzelf, weg naar de mensen. Als gij

de naakte vogeltjes in hun nestje ziet liggen, met hun rode huidje. Als

gij onder het witte laken het gele lijk van uw moeder ziet, met haar

magere gevouwen handen. Altijd waar gijzelf een stukje natuur

wordt, waar de Poëzie in u komt, daar spreekt God tot u. In het kleine

en in het grote. In den stormwind die de bomen breekt, en in het

suizen van de stilte. 

Als gij ontroerd zijt, geloof dan dat God u tegenwoordig is in het

Leven dat uw hart raakt, en weest stil en luister, en zeg zachtkens:

Mijn Heer en mijn God.

Het leven van het Leven.

Het heelal met al die draaiende bollen is het Heelal niet. Het zou één

grote dwaasheid wezen, als het niets anders was dan dat. In die

schepping zoals wij ons die voorstellen, en daar om en erachter zit het

Onkenbare, dat geen vorm heeft en geen kleur, geen stoffelijk zijn,

geen beweging, het alomtegenwoordige en eeuwige, dat wij God

noemen, Oorzaak en Wezen van alles.

Wie de kleine tijdelijke wereld in zijn hart verenigt, over de brug der

Rede, met de eeuwigheid daar buiten, die gelooft en vindt rust in

God. God is als het water. Het water is in elke boom, in elke vezel

daarvan, in de adertjes van al zijn bladeren; in zijn wortels. Het voert

het voedsel door heel zijn wezen. Zonder water niets dan dorheid,

dood. Het vult de hele lucht. Wij ademen het in en uit. Het vult de

kloven en holten van het gesteente. Het dringt in de aarde en werkt in
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het verborgen zijn werk aan de haarworteltjes van honderdmiljoenen

planten, en in de verwording van steen en zand tot vruchtbaren

bodem.

Het water drijft aan den hemel in wolken, het vloeit en bruist door de

beddingen van beken en rivieren, het golft in de oceanen. Het water is

in elk deeltje van het lichaam des mensen; in zijn bloed, zijn longen,

in al zijn spieren en zenuwen. 

Zo is God in uw hart en uw hoofd. Als gij dat weet en gevoelt, dan

gelooft gij.

God is als lucht die den gehelen aardbol omgeeft en in de donkerste

diepe grot zowel zweeft als over de hoogste zonnetoppen der hoge

bergen; die de longen doet rijzen van mens en dier, en levenbrengend

stroomt door de miljoenen dierlijke en plantaardige aderen en kanalen

van al wat ademt.

Zo is God in u. Maar slechts weinigen weten en gevoelen het, omdat

slecht weinigen geloven. 

God is als het licht dat van verre, vreemde zonnenbron ons

toestroomt; licht en warmte, het leven van al wat leven is; waar het

naaldboompje in het hoge noorden naar hunkert, en de palm zich in

overdaad aan laaft; licht en warmte, waar de gloeiende roos in zwelgt,

en waar de bleke vergeetmijnietje tegen glimlacht in schemerig

schuilhoekje. Het licht, waar de eenzame gevangene met smachten

naar opkijkt door kleine tralieraampjes. De warmte, waar de volkeren

om feestvieren in het voorjaar als zij terugkomt, terwijl de dichters en

vogeltjes om het blijdste zingen.

Elke trilling van onze ziel is God.

Als de moeder zich buigt over de wieg, en een traan uit het oog veegt

van geluk, niets zeggend dan: “Och, mijn kindje, och!” - God.

Altijd als het Leven heendringt door de dode schors van gewoonte en

maatschappelijkheid, en uw naakte ziel raakt - God.

En wat gij voelt op uw sterfbed, als gij de wereld nog eens rondkijkt

en, afwisselend, een zachten kreet van wanhopige smart uit, en een

zucht van vredige berusting, bij uw blik op het lieve leven dat gij

verlaat, en op den stillen dood die u wacht; alles - God.
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God is het Leven van het Leven. En ons eigen kleine leven één te

voelen met dat eeuwige grote Leven, en daardoor zich veilig te

weten, dat is geloven. Die zielstoestand vanbinnen, met dien blik naar

buiten, dat is samen het meeste dat een mens kan hebben. 

Dat is de verborgen schat.

Tussen u en God in, zit al wat er dom, bekrompen en sleurigs,

ongeregeld en verkeerd is in u. Dat is de duivel. Gij begrijpt niet,

waarom er dat wezen moet, en waarom niet alles God is. 

Maar er is nog veel meer dat gij niet begrijpt. Gij aanvaardt dat. Maar

gij aanvaardt het niet, dat de duivel zoveel ruimte vult in uw

binnenste, en u daar kwelt. En gij aanvaardt het ook niet, dat de

duivel die in anderen woont, bij u wil binnen dringen om daar uw

duivel te wekken en te versterken. Het duivelse in alle mensen samen,

vormt samen den Boze, van alle tijden terecht gevreesd.

Als gij een mens nadert, wees dan omzichtig, want gij nadert den

duivel in hem. Snijdt alle gemeenschap af tussen het duivelse in uzelf

en in hem. Maar kijk ook met liefde naar hem, want ook God woont

in zijn binnenste. En tracht het Goddelijke in uzelf en in hem, te

verenigen, opdat Gods macht op deze wereld groeie.

De Duisternis Gods.

Het woord God wekt bij de mensen een kruipend, vleiend gevoel van

ogendienaar, hoveling, bedelaar. Zij denken aan een machtigen Heer,

die hun veel kwaad kan doen, en veel goed.

Het begrip God is in hen niet geboren. Dit is afkomstig van enkele

Wezens, zó bijzonder, dat zij van een ander geslacht lijken dan de

mensen. 

Het begrip God is geduwd in het hoofd der mensen, waar het den

vorm aannam van hun hersenen. Hun gedachten en hun stemmingen

van God, zijn kudde-werkingen.

Wat is God voor den Redelijken mens?

Hij is de Moeder-Duisternis, die schiep en schept.
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Daaruit kwamen: de stof, de atomen en moleculen, de wereldbollen

en hun stelsels en al wat verder mag bestaan, de planten, de dieren, de

mensen en al wat verder leven mag hebben. 

Maar Hijzelf heeft geen vorm en stoffelijke vastheid, geen kleur,

gewicht, niets zinnelijks. Hij is ijlheid, leegheid, duisternis. Een

zwarte nevel, en nog minder. Al het wezen en al de werking van al

wat wezen en werking heeft, kwam uit die Eéne Duisternis, die

Duistere Eenheid, die wij weten ver weg, in het verleden en in de

ruimte, en een klein beetje kennen dichtbij in het zichtbare en

onzichtbare wezen en werk van al wat Is.

Het begrip van die Verborgenheid, waaruit gij voortkwam en waarin

gij leeft; het gevoel dat gijzelf zijt een deelke van die Verborgenheid,

dat georganiseerde stof werd in u; dat levend begrip kweekt

harmonie, vrede, met alles en allen, dichtbij en in de eeuwigheid en

oneindigheid, met het bevriende en het vijandelijke, in den strijd en

in de eensgezinde samenwerking.

Harmonie met uw vijand? Ja, want gij beiden kwaamt uit dezelfde

duisternis, beiden even onschuldig aan uw eigenschappen die met

elkaar in botsing zijn gekomen. Dit is zeker de betekenis van de

kudde-spreuk der mensen, dat wij allen broeders zijn. De hatelijke

eigenschappen van uw vijand blijven uw even hatelijk. Gij blijft

strijden, maar zonder haat. Zonder geestdrift en ontroering, in

eenvoud en nuchterheid, doet gij verheven dingen, omdat zij Redelijk

zijn: strijden, niet-haten, vergeven.

Evenals onze vijand werd gezonden uit de Duisternis Gods, in deze

lichte wereld, zo ook al wat ons leed is: ziekte, pijn, dood, armoe,

tegenspoed, schande, onrecht; alle onvervulde verlangens, van de

lagere zinnelijke, tot het hoge verlangen naar weten en begrijpen;

alles wat ongeluk heet. Het levend begrip Gods geeft ons den wil en

het vermogen om dat aanvaardend te lijden. Het ongeluk kwam van

de Almacht, die ook Al-noodzakelijkheid is. Het kan niet anders. Die

onvermijdelijkheid kweekt rust, onderworpenheid. Het ongeluk is er;

het moest er dus zijn. Zijn, Bestaan; dat zijn geweldige woorden,

waar iets goddelijks in zit.
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Maar het Zijnde wil en moet ook veranderen. Gij hebt zelf een deel in

U van de goddelijke macht die deze verandering moet maken, echter

zonder driftigen toorn.

De erkenning van, en de onderwerping aan het Zijnde, zij zijn de

hoog geroemde harmonie met God, indien zij zijn geworden een

toestand van het gemoed. 

Het oude Woord.

Zullen wij het oude woord God nog gebruiken?

Ons begrip wijkt toch zo ver af van dat der grote massa. Onze God is

geen Persoon, geen Man, Mens, Vader, Rechter, Koning. Wij

verwachten geen wonderen van Hem. Wij kunnen Hem niet vleien,

noch beledigen. Hij is niet vergramd op ons, noch heeft ons lief.

En toch, hoe ver ons begrip ook afwijkt, toch is het weer zo dicht bij

dat der massa, want al wat ik daar ontken, is toch wel waar voor wie

het goed verstaat.

Voelen ook wij niet Zijn tegenwoordigheid, Zijn almacht in alles,

omdat Hij is de waarachtigheid en noodzakelijkheid? Zeggen ook wij

niet, dat er geen musje dood valt, zonder Zijn wil?  Dat er geen haar

wordt gekrenkt, zonder Zijn vergunning? Wij noemen Hem niet goed

en genadig en rechtvaardig, in beperkten menselijken zin. Maar de

ijzeren Noodzakelijkheid, dát wat niet anders kan zijn dan het is; dat

blijkt dikwijls toch ook goedheid en rechtvaardigheid en genade, voor

den ruimeren blik. En als het vaak redeloze onrechtvaardigheid lijkt,

dan halen wij de schouders op en zeggen: ‘s mensen verstand is

gering, en de schepping is ondoorgrondelijk. “Rechtvaardig’ is maar

een mensenwoord, toepasselijk op mensendaden.

Is het rechtvaardig dat een mens wordt gestraft voor de zonden zijner

ouders en grootouders?

Och, het is onvermijdelijk. Een ieder erft toch ook de vermogens en

krachten zijner ouders of grootouders? En het is maar schijn dat een

mens een wezen is op zichzelf. Gij ziet tegelijk uw vader en uw

grootvader, uw zoon en uw kleinzoon. Dat is een éénheid. En gelijk

de eeuwige Waarachtigheid en Noodzakelijkheid handelt, zo
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handelen de mensen zelf ook. Bij een revolutie worden ook zij

gestraft, die persoonlijk onschuldig zijn. Ja, maar hun ouders, hun

stand was schuldig.

Ik kan niet al het slechte en weerzinwekkende van deze wereld

goedpraten voor het menselijk begrip van billijk of onbillijk, dat de

hele schepping wil regelen naar eigen goeddunken.

Maar al is de wereld vol gruwelijkheid en redeloosheid, en al kunnen

wij in God niet altijd een goedigen, rechtvaardigen Vader zien, laat

ons toch dat oude woord God maar gebruiken en daarmee aansluiting

zoeken bij de miljoenen van nu en weleer, die allen dat woord zeiden,

allen, op hun manier, maar toch allen met de zielen gericht in één

richting. Bijna al wat zij zeggen, kunnen wij nazeggen, al kijken wij

daarbij niet naar een Vrijmachtig Wezen buiten de Schepping, maar

naar het onkenbare Inwezen van het heelal.

Er is maar één God, dien wij allen zoeken, en dien men ook kan

dienen zonder Zijn naam te noemen of zonder aan Hem te denken.

Ofschoon al die mensen van ander geloof ons uitsluiten als

verdwaalden of ketters of godloochenaars, misschien als

godlasteraars, wij sluiten hen niet uit, maar voelen ons één met hen.

Hun gemoed wil hetzelfde als het onze, maar hun Rede is in de

duisternis. Met het woord God sluiten wij onze ziel aan bij de zielen

van heel het mensdom.

Twee waarachtig-gelovigen van de meest afwijkende godsdiensten

zijn meer aan elkaar gelijk, dan een waarachtig-gelovige en een

zogenaamde-gelovige, zogenaamd van dezelfde godsdienst. Niet de

leer in het hoofd, maar de begeerte der ziel maakt den godsdienst.

Als gij zo gelukkig zijt, dat het begrip der Godheid in u is gegroeid

tot een levende waarachtigheid, die uwe ziel vervult, en haar stuurt en

troost en steunt, dan woont God in u, en gij in Hem.

Bidden.

Als uw menselijke rede te zwak is om u overeind te houden of te

leiden, en uw rust en vastheid te handhaven, dan blikt zij naar boven

en in de diepte, naar het hoogste en diepste begrip dat in u is, naar het
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begrip der Godheid, en zwakheid verandert daardoor in kracht, onrust

in vertrouwen. Blikken naar de uiterste oorzaak en het diepste wezen

van alles, in het geloof en vertrouwen, dat alles zo wezen moet als het

is, maar dat ook gij uw deel hebt uit te voeren van den wil des

Almachtigen, zodat het uw taak nu is om te handelen en te

verbeteren, dat is bidden. Elk gebed wordt onmiddellijk verhoord,

omdat gij niets vraagt dan wat gij uzelf kunt geven, met Gods hulp,

door aan Hem te denken.

Een drenkeling lag in het water; de stroom voerde hem mee. Daar

boog zich een sterke tak van een boom over hem heen. Hij sloeg de

armen uit, en trok zich op. Die boom had hem gered. Hij had zichzelf

gered. Zóó is het bidden.

Als gij aan het ziekbed zit van vader of kind, dan behoeft gij niet te

bidden om genezing. De goddelijke macht kan den zieke daardoor

niet meer baten dan zonder uw gebed. Maar als gij bidt om berusting

en moed en beleid en kracht in uw verpleging, dan zal uw gebed niet

ijdel wezen, en de goddelijke macht zal den zieke meer hulp geven,

dan anders, door u heen.

Als de storm huilt, en moederke bidt voor haar zoon op zee, dan kan

die zoon daarvan geen hulp krijgen; wel het gemoed der moeder.

Als uwe verstand zo sterk was, dat het alle dingen die u betreffen,

zuiver doorzag zoals zij zijn, in hun wezen, in hun oorsprong en hun

gevolg; in het kleine het grote ziende; in het tijdelijke het eeuwige; in

het plaatselijke het alomtegenwoordige; in den schijn het wezen.

Indien de waakzaamheid der rede het gehele zieleleven altijd

omvatte; indien haar blik ruim genoeg was om te zien tot aan den

oorsprong van elke uitwendige daad, van elk gesproken woord, van

elke inwendige beweging, zodat het ogenblik van bevruchting, en het

ogenblik van geboorte, voor haar blik steeds naast elkaar lagen;

indien de Rede zich steeds bewust was als uitvloeisel van de

Eeuwigheid en Oneindigheid; indien zij zichzelf kon uitstorten in de

begeerten, zodat deze ontvingen van Den Heiligen Geest, en aldus

zelf geestelijk en redelijk werden; indien onze Rede volmaakt was,

dan was zij een zuiver onderdeel geworden der Goddelijke leiding;

dan zou uw verstand geheel van goddelijken aard zijn geworden, voor
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zover het u betreft. Gij zoudt dan altijd God bij u en in u hebben, en

gij behoefde niet te bidden, want heel uw Zijn was Bidden.

Maar nu gij een te zwak verstand hebt, in beslag genomen en

verduisterd door uw begeerten en aandoeningen, nu moet gij gedurig

opzien naar boven en in de diepte, buiten hetgeen u verwart en

verduistert, opdat uw Rede zich bevrijde en zich bewust worde van

haar hoge taak. Wie aldus bidt, helpt zichzelf. Redelijk bidden, is aan

zichzelf geven.

Kijkend naar de Goddelijke Waarachtigheid en Noodzakelijkheid, en

uw armen naar Hem uitstekend en Hem omklemmend, zal uw arme

zwakke mensenrede u opeen optrekken boven de golven van uw

lagere menselijkheid, waarin gij dreigde om te komen, en in uw

gemoed zullen vrede, vastheid en rust terugkeren.

Om uzelf heen.

Loop eens om uzelf heen. Gij weet wat er in zit. Welke kennis.

Welke gedachten. Welke begeerten van zinnelijkheid en eerzucht.

Welke zelfzucht. Welke zucht om te bestaan, sterk te bestaan; sterker

te bestaan dan anderen. Gij weet een beetje, welke stoffelijke

verschijnselen daar plaats hebben in dat wezen. Gij ziet uw begin.

Maar uw einde ziet gij niet. Gij weet alleen dat het niet ver weg is;

dat uw perspectief niet diep gaat. Fantaseer uw einde er maar bij. En

loop nu nog eens om uzelf heen, en passeer uw begin, uw einde, heel

uw inhoud, al wat gij deed. Terugkijkend, als met den blik van een

die is weggegaan, naar uw levende Ikheid, zijt gij uzelf een

onbegrijpelijk wonder. 

Loop zo ook eens om anderen heen; om uw vader die dood is; om uw

vriend die ook dood is; om uw vrouw en kinderen die nog leven.

Loop eens heen om die eikenboom; om die éénjaarsbloem; om die

dagvlieg op dat bloemblad. Loop om heel de mensdom heen; om heel

den aardbol; om de wereldbollen.

En dan, als gij uw kring nog groter wilt maken, dan stoot gij tegen

een dikke duisternis, die om datgene hangt, wat naar ons idee het
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heelal is. Gij wilt er in dringen. Maar die duisternis is zo

ondoordringbaar als een muur van graniet.

Gij kijkt terug naar het heelal en den aardbol, naar die lichte wereld,

die gij de reeële wereld noemt, en ziet nu, hoe alle dingen daarin ook

hangen in een duisternis, die is om alles en in alles, in alle mensen,

dieren, planten, ook in een keisteen; die ondoordringbare duisternis

die antwoord weigert op elke vraag.

Als gij dit alles hebt gedaan: om uzelf heen lopen, en om alles wat er

is en was, en dan de duisternis hebt gezien en gevoeld, om en in alles

en allen, dan hebt gij God wel niet gezien, maar toch gevoeld.

Het Eerste en het Laatste.

Wie, in waarheid, “God” kan zeggen, die heeft een bijzonder zien der

ogen, een horen der oren; de Godheid raakt zijn handen en gelaat; hij

voelt zichzelf en alle mensen, allen en alles, als iets diep ernstigs,

waar een geweldige wet en geweldige wil heerst, die hij vurig begeert

te kennen en te gehoorzamen. Het is de wet en de wil der opperste

logica, der innigste en hoogste Rede, waaraan alles zich gelijk moet

maken of het zal verbrijzeld worden, want God is het Wezenlijke,

welks wezen het enige ware wezen is.

De gelovige ziet in het licht van den volle zonneschijn Gods

duisternis; hij hoort te midden van het bruisende leven, de stilte des

doods.

Alles doet hem zeggen: “God” : een blik op de avond ster en op het

morgen rood; een blik door het microscoop op het protoplasma dat

stroomt door de cellen van de haren der meeldraden; een blik door

den telescoop op de nevelvlek die zich oplost in duizenden sterren; de

zoete weemoed der bloeiende lentebomen, en de ernst van het op den

wind zwevende herfstblad; het zalige vogelgekweel in het voorjaar,

en de geheimzinnige stemmen der trekkende vluchten, daar boven uit

de duisternis, op een avond in den voorwinter; de klanken der

dichters in muziek en woord; de rechtvaardiging des levens van het

eindelijk gewroken onrecht, de eindelijk gestrafte buitensporigheid,

de eindelijk erkende verdienste.
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Er zijn geweest vele scholen van wijzen en heiligen, die leerden één

grote lering, en meenden dat daar de hele wijsheid en heiligheid in

school; maar hij, in wien de idee Gods is gegroeid, weet dat niet in

één regel de volheid der wijsheid en goedheid is uit te drukken. Hij

zoekt de volheid der harmonie die nu eens zegt: spreek, en dan weer:

zwijg; nu eens: geef, en dan weer: neem; nu eens: vergeef, en dan

weer: straf; nu eens: eet en drink, en dan weer: vast en onthoud u.

Als het begrip der Godheid uit de diepte van uw onbewuste wezen, in

u naar boven groeit en u vult, dan is de vrede in u, het vertrouwen,

het gevoel van veiligheid; dan hebt gij den verborgen schat in u.

God is het eerste en het laatste en het middelste en alles, van uw

geestelijk leven.

Geestelijk Leven.

De mensen ijlen door het leven, tot ze opeens duizelend stilstaan en

ontdekken dat ze oud zijn; dat hun krachten op zijn, en ze geleverd

hebben wat ze te leveren hadden, en dat het nu uit is. 

Terugkijkend, vinden ze hun leven zo nietig en ijdel. ´t Is of het niet

geweest is. Hun leven was een jacht, waarin ze zichzelf vergaten.

Zelfs in hun vrije uren hadden ze maar één doel: aan zichzelf

ontlopen, afleiding zoeken van zichzelf, verstrooiing uit zichzelf,

zichzelf kwijt raken als een lastig gezelschap. Maar op hun sterfbed

vinden ze zichzelf terug: dien verloren geganen persoon, die

verdwenen was in arbeid en zaken doen en voort jachten.

Er zijn wel enkele mensen die altijd bij zichzelf blijven, en die zich

zien in het Leven, zoals wij zien een wereldbol in de hemelruimte,

een lichaam op zichzelf alleen, maar in betrekking tot de

Oneindigheid. Zij voelen zich kinderen van de Eeuwigheid en hebben

het geloof, dat elke gedachte die ze denken, en elk gevoel dat ze

gevoelen, en elke begeerte die ze begeren, en elk woord dat ze

spreken, en elke daad die ze doen, een feit is van de Eeuwigheid en

voor de Eeuwigheid, en dat alles in harmonie moet wezen met de

Eeuwigheid, opdat het goed zij.
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In het volle leven zijn ze voorzichtig om niet de aanraking met het

Eeuwige te verliezen, gelijk een kind in de volte der mensenmenigte

moeders hand angstig vasthoudt om niet verloren te gaan.

De wereld ziet niet veel bijzonders aan hen, maar ieder die in het

ongeluk is, of grote fouten bedreef, en hun zijn nood klaagt, vindt dat

er iets weldadigs van ze uitgaat. Daar zij in contact zijn gebleven met

God, kunnen zij als middelaar helpen allen die Gods steun behoeven,

maar dien niet kunnen vinden door lange vervreemding.

In elke wereldling leeft altijd de geestelijke mens, wiens zwakke stem

echter wordt verdoofd in de drukte, hij roept en vraagt altijd weer

opnieuw om ook te mogen leven, en brengt onrust vanbinnen, en het

stille gevoel dat er iets niet goed is.

Dat is het verborgen leed van ´t onwijze hart.

Zendeling.

God zendt de besluiten van Zijn wil door de wereld als aether-golven.

Dat is de werking onzer begeerten en aandoeningen. Maar ieder mens

moet de seinen verstaan op zijn manier. Dat is de werking der Rede.

Bewaar de stilte in u, opdat gij het zwakste Zijner seinen kunt

opvangen en begrijpen.

Innerlijk welbehagen is het bewijs Zijner goedkeuring.

Het is een zware taak om als geoefend marconist onzer ziel zuiver

waar te nemen wat er omgaat. Dit is de vanouds zo geprezen

Zelfkennis, die onder miljoenen mensen nauwelijks één enkele bezit.

Het oog van het verstand wordt vertroebeld en verblind door onze

begeerten.

Maar toch kan ook de eenvoudige mens zijn Rede zuiveren en

bevrijden, mits de Idee Gods in hem leeft. Hij stuurt zijn blik omhoog

naar het Hart en het Heelal met den goeden wil om zijn begeerten aan

te passen bij den wil der Eeuwige Harmonie. Het gevoel der

tegenwoordigheid Gods maakt dat zijn verstand zichzelf kan zijn. Het

oog van den Meester houdt den dienaar wakker. Dat verstand

verandert nu in de Rede Gods, de begeerten voegen zich naar Zijn

wil, de ongeregelde bewegingen gaan liggen, en er is zachtheid en
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goedheid in hem, hij is niet meer een eigen willend mens, maar een

goed lopend radje van de oneindige machine des Heelals, waarin God

is gescholen, in het middenpunt en in de uiterste leden, en overal.

De Zelfkennis van een Wijze voert hem tot God.

Maar aldus vindt ook een eenvoudige gelovige, zonder die diepe en

bijna niet voorkomende kennis, zijn contact met den Eeuwige, door

zijn zuiveren eenvoud van geest, en wordt Gods diernaar en

zendeling.

Het Godsbegrip. 

De droppel zijgt neer uit de wolken; deze ontstonden uit den

ongezienen waterdamp, welke de hemelruimte vult. De waterdamp

steeg op uit den verren ongekende oceaan.

De oceaan leeft in elk plantje, elk diertje, elke mensje. Zó ver weg, en

toch zó alles doordringend.

Een dauwdruppel ligt op een blad. De zon gaat schijnen en de

dauwdruppel sterft. Nu is hij gegaan daarheen, vanwaar hij gekomen

was. Hij bestaat nog en leeft, al is hij geen droppel meer.

Een stoomwolk stijgt op. Zij is geboren. Zij verdwijnt onzichtbaar in

de ruimte. Zij is gestorven. De hitte van het vuur, gaf haar het leven.

Het vuur was haar ziel.

Droppels, wolken, damp, vuur, in alles leeft de Zon. De Zon gaf alles

een ziel.

Maar de stof zelf dan, de zogenaamd dode stof? De stof zal ook wel

wezen een tijdelijke aanschouwingsvorm van iets anders.

Alles uit God. Stof en Leven. En toch is dit God zelf niet. Wat is dan

God zelf? Het welsprekendste antwoord is hier: zwijgen. Het

mensdom is nog zo jong. Het past de jeugd niet, over alles mee te

praten.

Zogenaamd ongelovige mensen, zogenaamde realisten en

materialisten, zeggen: De wezenlijkheid van God, is niet zo wezenlijk

als die van een boom bijvoorbeeld.

Het is juist omgekeerd. Zo’n boom, die eerst niet was, en nu wel

bestaat, en later weer niet zal zijn, zo’n boom is een

46                     

verbazingwekkend verschijnsel. De tijdelijkheid van zijn bestaan is

zo wonderlijk. De begrippen bestaan en tijdelijkheid sluiten elkaar

uit.

Aan het Godsbegrip is niets wonderlijks, want Hem begrijpen wij als

den Eeuwig-Bestaande. Men kon ook zeggen: als den Eeuwige of den

Bestaande, want dat is hetzelfde.

Nee, een boom, een mens, een vogel, vreemde hevelingen die

geheimzinnig afsteken tegen den achtergrond van het Eeuwige Zijn,

zij zijn minder wezenlijk dan God.

Nuchterheid.

In een achterkamertje is het schemerig. Toch is ook dat weinige licht

afkomstig van het verre gouden zonnewonder. Ook het simpelste en

nuchterste oordeel, dat waarheid bevat, komt uit de diepte van het

Mysterie. De nuchterheid zit alleen in het gevoel van den mens,

wiens blik blijft aan de oppervlakte. De waarheid zelf is altijd

goddelijk. 

De waarheid is als de lucht; die hangt overal; maar gij moet ze zelf

inhalen.

Wilt gij het woord “God” niet gebruiken, wegens de oude

wanbegrippen, zeg dan maar: Waarheid, Waarachtigheid,

Redelijkheid, Noodzakelijkheid.

Gij kunt ook “God” zeggen, zonder de halleluja-stemming, op

simpel-nuchteren toon. Gij behoeft niet tot God te komen om Hem te

zeggen, dat Hij zo wijs en machtig en zo goed is, om op die manier

uw zin te krijgen, zoals gij een ijdel mens zoudt bedotten, van wien

gij een gunst hoopt te verwerven. De grote gelovigen spraken in hoge

geestdriftwoorden; daarom gingen de kleine gelovigen dat nadoen;

maar het hoeft niet. God is immers maar een idee. Maar zo

waarachtig als een idee.

Een zieke zoekt den zonneschijn. Hij plaats zijn stoel op het warme

plekje en koestert zich. En als de zon zich verplaatst, dan schuift hij

mee. Hij loopt de zon na. Als ze weggaat, dan treurt hij. Als ze

terugkomt, dan lacht hij. Heb God aldus lief, uit welbegrepen
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eigenbelang. In uw lach en uw treurnis en uw nalopen, zit hulde

genoeg; maar voelt gij behoefte, nog een vurig loflied te zingen op

Haar die schept en onderhoudt en geneest, doe het, maar laat het uw

eigen ziel wezen die spreekt, en praat niet na.

De eenzame reiziger kijkt met vrees naar felle onweerstralen. De

schichten vliegen langs de lucht. Hij ziet overal het gevaar. De vlakte

vermijdt hij om geen straal tot zich te trekken. De bomen vermijdt hij

en durft er geen schuilplaats zoeken. En als het te erg wordt, gaat hij

plat op den grond liggen, en geeft zich verder willoos over. Vrees

God aldus.

De poolreiziger kijkt naar de aandrijvende ijsbergen, die alles

verpletteren wat hun weerstaat. Hij staat aan het roer en omvat de

naderende massa met fellen blik. Hij zoekt een uitkomst in de verte

en stoort zich niet aan kleine brokken die tegen het schip breuken,

maar let op de grote lijn, opdat het ijs zijn schip niet zal beknellen of

vernietigen. 

Wees zo omzichtig met God.

Zoek Hem, ken Hem, vrees Hem, vermijd Zijn botsing, koester u in

zijn verkwikking.

De geitebok in de steppe zoekt den enkelen waterplas die nog laaft.

Zoek gij God aldus; dat is de zuivere Wezenlijkheid en

Noodzakelijkheid. U drijft geen voorgeschreven vroomheid naar

Hem, maar nuchter begrip van goede baatzucht. Daarom doet gij alles

in God, om God, voor Gods oog. Gij brengt uw denken in God, zodat

God in u denkt. Gij brengt uw voelen en begeren in uw Rede, zodat

dit redelijk en dus goddelijk wordt.

Gij wilt zijn een ogen diernaar Gods. Langzaam wordt dit uw tweede

natuur. Maar het is eigenlijk uw eerste natuur, die, gezuiverd, zichzelf

is geworden.

Men spreekt van den natuurlijken mens, die buiten God zou wezen.

Maar de natuurlijke mens is in God; wat buiten God is, dat is tegen

natuurlijk, en wordt dan ook gestuwd en getrokken, opdat het weer in

God zou komen.

Een koopman spreekt van een “goede relatie”, als hij veel hulp en

voordeel heeft van iemand. Sta gij in goede relatie met God.
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Overgenomen uit: 

DE VERBORGEN SCHAT VAN ‘T WIJZE HART

door

J. MATHIJS ACKET


