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Getuigt het van goeden zin, of ook maar van goeden
smaak, als ik, in dézen tyd, tot u over Gewyde Synthese
ga spreken ? De wereldgebeurtenissen drukken zulk eene
ontroerende anti-these uit, en wat ons het meest ontroert
is wel het ongewijde, onmenschelijke, daemonische karakter,
dat zij draagt. Intusschen, deze ontroering zelve geeft
reliëf aan het onderwerp, dat ik u voorstel. Het is aan
de orde, als bij uitstek reëel en actueel. Het heeft als
zoodanig goeden zin en kan dus niet strijden met den
goeden smaak.
Maar ik pleit niet voor mijn onderwerp. Het vindt in
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dezen academischen kring zeiven zijne pleitbezorgers. Elke
faculteit protesteert op haar beurt tegen de ongewijde
synthese, die wat wij onze beschaving plegen te noemen
onteert en ontreddert. De natuurphilosophie bloost, als
zij hare uitvindingen ziet toepassen in dienst der meest ver
fijnde — of vergroofde, oorlogstechniek. De geneeskunde,
die met zoó groote omzichtigheid en toewijding het menschelijk organisme tot in zijne teerste geledingen spaart en
heelt, staat verslagen bij de brute vernietiging van zoó
vele gave levens. De betrekking tusschen mensch en
mensch, die de rechtsgeleerdheid volgens ideale normen
tracht te regelen, wordt door de reaal-politiek der mogend
heden verscheurd. De wetenschap der humaniora is ge
tuige van de verloochening van alle humaniteit en kan zich
naar het leven bezighouden met proeven van „Philosophie
des Krieges". En de theologie, die het leven der enkelen
en der volken onmiddellijk tot God, den Rechtvaardige
en Barmhartige, in betrekking tracht te stellen — zij
bedekt met schaamte het gelaat voor zóóveel onrecht en
onbarmhartigheid als in dezen goddeloozen oorlog te
voorschijn breken.
Ik beroep mij op u aller menschelijk gevoel en in het
bizonder op den wetenschappelijken zin der academisch
gevormden in uw midden, als ik tegen de ongewijde
antithese op mijne wijze, d. i.: als mensch en als theoloog,
protesteer, en uwe aandacht vestig op de synthese, die
zich als de kern der wetenschap, welke ik mag dienen,
aan mij vertoont.
Ik doe daarbij op mijne wijze slechts wat gij allen op
de uwe pleegt te doen. Wat toch is de wetenschap anders
dan het onweerstaanbaar en onvermoeid zoeken, langs
eiken weg en met alle middelen, naar vereeniging van
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hetgeen in deze raadselachtige wereld in hopelooze ver
deeldheid schijnt uiteen gevallen? Zij tracht de verschijn
selen, stoffelijke en geestelijke, te ordenen volgens eene
relatie, die zij wetten noemt en waarin subjekt en objekt
elkander ontmoeten. Zy speurt het verband tusschen
leven en denken, praktijk en theorie, na. Zij zoekt overal
het een in het ander terug, om alles te herleiden tot
eene organisatie van wederzijdsch hulpbetoon en gemeen
schappelijke bewondering. Zij wil het leven dienen, ook
als zij het schijnt te leiden. Elke wetenschap heeft haar
rechtmatig aandeel aan deze grootsche taak, en zij zal
zich daarvan te beter kwijten, naar mate zij eenerzijds
haar bizonder terrein van arbeid scherper onderscheidt
en anderzijds het verband tusschen dat terrein en het
algemeene leven klaarder beseft.
Het is inzonderheid deze laatste eisch, die zich, met
de kracht der reactie, in onzen tijd aan de wetenschap
opdiingt. Het orgaan der wetenschap is meer dan instru
ment. Het is mensch. En deze mensch kan slechts denken
in zooverre hij leeft, en zijn denken heeft slecht waarde
in zooverre het, uit het leven geboren, aan het leven
ten goede komt. Het uiterste der specialisatie is de opbeffing der specialisatie. De vraag naar de waarde der
wetenschap voor het leven is eene levensvraag. Synthese
is het woord van den dag, omdat het uitdrukt de behoefte
aan eene ontspanning, die niet kan uitblijven. Stof en
geest, mechanisme en organisme, worden en zijn, relatief
en absoluut, feit en norm, enkele en gemeenschap
ziedaar eene reeks van tegenstellingen, die niet aldoor
sprakeloos naast elkander kunnen voortloopen. De be
hoefte aan verzoening leeft overal waar leven is.
Zij drukt zich in onzen tijd wel bizonder scherp uit in
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de sfeer der wijsbegeerte, die het leven reflekteert zooals
de spiegel van het koele bergmeer het silhouet van
het beweeglijke, kleurige landschap met zijne spitsen
en kloven. Deze wijsbegeerte is niet tevreden met
kritisch te zijn. Zij wil thetisch, synthetisch worden.
Het valt mij niet moeilijk deze algemeene schets met
eenige typische voorbeelden te illustreeren. Ik kies daar
toe het monisme, het pluralisme en de theorie der
»évolution créatrice.<. Zie hier concepties, die méér zijn
dan het werk van één man of van ééne school, eenvoudig
a prendre ou a laisser. Zij vormen de wijsgeerige uit
drukking van de stroomingen en strevingen van onzen
tijd. Ze zijn één in energiek verzet tegen mechanisme
en positivisme. Zij leggen den nadruk op het psychische
leven en trachten dit te ontwikkelen tot een harmonisch
geleed wereldgeheel. Zij doen dit elk op hare wijze. Het
monisme kiest het denken tot steunpunt van wereld
beschouwing, het pluralisme het bewustzijn, de «évolution
créatrice« het leven in het algemeen. Het eerste vertoont
ons het beeld van de saamgeknepen vuist, het tweede
van de uitgespreide vingers, de derde van het hand
gebaar. Het onderscheid is groot, maar het is toch de
zelfde hand, die de verschillende houdingen aanneemt.
Vergunt mij u deze even te doen volgen.
Het monisme, waaronder ik niet het onwijsgeerige van
Hackel, maar het psychische volgens de effen, stijlvolle
conceptie van Prof. Heymans versta, orienteert zich aan de
verschijnselen van het bewustzijn. Andere zijn er ten slotte
niet. Zij verloopen volgens de orde van het logische denken.
Zij groepeeren zich in zekere concentraties van bewust
zijnsprocessen, naar analogie van wat wij ons »ik« noemen.
Deze alle te zamen vormen het »Welt-ich«. Of daar
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achter nog eene andere, tijd- en ruimte-looze wereld
sluimert, is onzeker. Het laat den mensch ten slotte ook
onverschillig, want de werkelijke wereld is die der be
wustzijnsverschijnselen, waartoe ik behoor en waarmede
ik redelijk en sympatisch één ben. Want »in allen und
allem denkt und fühlt ein gemeinsames Ich«.
Hoe bleek en koel schijnt dit monisme, bij het kleurige,
levendige pluralisme van James, voor wien de wijsbegeeite meer eene zaak van visie is dan van logica.
Hij hecht meer aan feiten dan aan bewijzen, aan analogie
dan aan causaliteit. Zijne ikheden, hoezeer geene eenheden
maai samenstellingen, vormen »fields of consciousness,«
als bundels wenschen en groepen gedachten. Aan die van
den mensch beantwoorden andere, grootere, in de wereld
rondom hem. Overal zijn wij omringt door »wider selves,«
larger powers«. James is voor niets zoo bang als voor eene
doode, enkel logische eenheid. Hij gloeit voor »the great
empirical movement towards a pluralistic panpsychic
view of the Universe.« s) De wereld vormt een beweeg
lijk samenstel, bewust en onbewust, logisch en alogisch,
kortom een min of meer geordent relativisme, waarin de
mensch zich tehuis kan gevoelen, als in een sfeer van
»more of the same quality«.
Deze drang naar sympathie klopt wel zeer ontstuimig
in d e t h e o r i e , d i e B e r g s o n a l s » é v o l u t i o n c r é a t r i c e : o f —
m. i. juister uitgedrukt — als »mouvement évolutif«
ontwikkelt. Voor hem is het leven alles. Men noeme het
»mouvement,« »devenir,« »création,« »évolution« — het is
vóór alles »durée«. Maar hoe zal men het benaderen?
Niet door het vast te leggen in dingen of zielen, wetten
of ideeën, maar door zich er mede te vereenzelvigen,
door zelf te leven. Dit geschiedt niet als men het leven
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analyseert met behulp van het intellekt, dat slechts
scheidt, en dus doodt. Het is veeleer de wil, geleid door
hdt instinkt, die deelneemt aan de voortdurende schepping,
waardoor het leven zich vernieuwt. Dit is zoo eene
continuité de jaillissement. Dieu ainsi défini, n'a rien
de tout fait; il est vie incessante, action, liberté. La
création, ainse congue, n'est par un mystère; nous 1'expérimentons en nous dès que nous agissons librement«3).
Lichtgevend is de vergelijking van den kinematograaf
met den schilder. De eerste meent de werkelijkheid samen
te vatten in zijne beweeglijke beelden: inderdaad ontvangt
men slechts doode afdrukken. De laatste schept de wer
kelijkheid na: hij is kunstenaar. Deze theorie vormt eene
wondere mengeling van physische en metaphysische, van
logische en symbolische trekken, tot mythologische toe. Ik
zou Bergson een bezonnen futurist willen noemen. Toch
drukt zijne theorie overal de levende behoefte uit om het
leven zelf te handhaven als oorspronkelijk, werkelijk, éen.
Ik acht deze concepties bepaaldelijk daarom van zoo
hooge waarde, ook als theoloog, omdat zij het verband
tusschen leven en denken zoo levendig afbeelden. Zij
wraken elke wijsbegeerte, die, zooals Spencer's agnos
ticisme, moedwillig partieel is. Herhaaldelijk wijst Prof.
Heymans de meening af, »als ob das Wesen der Dinge
uns ganzlich verborgen bliebe und wir nur Erscheinungen,
dagegen nichts von der wahren und eigentlichen Wirklichkeit zu erkennen vermochten.«4) James vindt geen
reden om ook zelfs maar te vermoeden «the existence of
any reality of a higher denomination than that distributed
and strung-alung and flowing sort of reality which we
finite beings swim in.«8) En Bergson spot als met een
»excès d'humilité« met de bewering: »l'essence des choses
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nous échappe et nous échappera toujours, nous nous
mouvons parmi des relations, 1'absolu n'est pas notre
lessort, arrêtons nous devant l'inconnaissable.< 6) Van
daal dat aan deze wy'sbegeerte de hoogste eer wordt be
wezen. Zij mag regels geven voor het leven. Zij wordt
geacht — zooals bij het monisme — de religieuze wereld
beschouwing af te lossen, of — zooals bij het pluralisme
- met deze samen te vloeien. En als Bergson van den
godsdienst zwygt is het louter, omdat hy niet aan hem
denkt. Deze philosophie gelijkt op die van de oude wereld
in hare uitloopers. Zij is docta religio.
Ziehier het synthetische karakter der wysbegeerte van
den dag. Maar hierin biedt zjj den theoloog dan ook
gereedelijk punten van vergelijking aan. Hij orienteert
zich aan haar. Zij doet hem als in nieuwe belichting zien
wat zijn geloof, bepaaldelijk in zijne systematische ont
wikkeling, d. i. als dogmatiek, is en waard is. Ook deze
drukt eene synthese uit. Zij wil ten slotte niet anders zyn
dan synthese. Ik bezig dezen term welbewust, al is hij
niet ontleend aan den bijbelschen of dogmatischen taal
schat, omdat ik meen — met Calvijn en Schleiermacher7) —,
dat op zulk eene wijsgeerige uitdrukking gereedelyk
beslag mag worden gelegd. Wat toch wil de dogmatiek
anders dan den geloofsinhoud uitdrukken in de algemeene
bewustzijnsvormen van eenigen tijd? Alleen onderscheidt
zich deze synthese van elke andere als eene van gewyden
aard. Het geloof bereikt de verbinding van den mensch en
de wereld niet door eenvoudig den intellectueelen of emotioneelen inhoud van 's menschen zieleleven buiten hem te
projecteeren en zoo den microcosmos tot macrocosmos
uit te breiden als tot een »wider self« of »Welt-ich«. Het
is niet eene zaak van meer of minder, grooter of kleiner.
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Het geldt eene betrekking van zeer bizonderen aard en
orde, als de synthese tusschen God en mensch wordt
gelegd. Zij is religieus, d. i. voor den religieuzen mensch
onvergelijkelijk en onherleidbaar.
Hierbij treft ons onmiddellijk, dat de relatie, welke de
dogmatiek onderstelt, niet is die tusschen subjekt en
objekt, stof en geest, zijn en bewustzijn, maar tusschen
God en mensch. Zij is dus niet van zakelijken, maar van
persoonlijken aard. Elke andere wordt aan haar onder
geschikt gemaakt. Zij is primair en treedt als zoodanig
vooral in reformatorische tijden en figuren op den voor
grond. Alles wordt dan zoo wonder-eenvoudig. Als Calvijn
in den aanhef zijner Institutie het thema stelt: »Bijna
geheel de hoofdsom onzer wijsheid, die ten minste geacht
moet worden ware en degelijke wijsheid te zijn, bestaat
uit twee deelen: de kennis van God en van ons zelven«8),
herhaalt hij slechts den opzet van Augustinus' Soliloquia:
»God en de ziel begeer ik te kennen. Niets meer? Vol
strekt niets.«9) Deze kennis betreft de ziel d. i. den mensch
in den mensch, als geheel en levend, en dezen in zijne
betrekking tot God, d. i. dengene, aan wien hij, als aan
zijn Schepper, volstrekt gebonden is. Dit menschelijke ik
is niet slechts het psychische ik in monistischen of
pluralistischen stijl: de min of meer vloeiende concen
tratie van zielkundige verschijnselen, hetzij dan aandoe
ningen of gedachten, zonder reëele psyche; of het wijsgeerige ik der idealistische philosophie: de wijsgeer zonder
hart; of het artistieke ik der romantiek: de kunstenaar
zonder geweten. Het is de levende mensch, mèt ziel en
hart en geweten. En de God, tot wien deze mensch in
betrekking staat, is niet het postulaat van zijne wenschen
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of de causaliteit van zijn denken, maar de persoonlijke
Macht, waaraan hij zich gebonden weet, geheel en onvoor
waardelijk, als aan zijn Schepper en Verlosser.
Deze betrekking is het kenmerk van het christelijke
geloof. Zij vindt hare uitdrukking in de geloofsleer, be
paaldelijk in het centrale dogma, dat van den God-mensch.
De Religionsgeschichte in hare jongste faze doet aan
deze waarheid, althans als dogmen-historisch feit, recht
wedervaren. Het dogma van den God-mensch is, volgens
Tröltsch, »das Urdogma«. »Der Christuskuit ist der Organisationspunkt einer christlichen Gemeinschaft und der
Schöpfer des christlichen Dogmas« ">). Het dogma van
den God-mensch drukt volkomen uit wat de gewijde
synthese beteekent. Ik erken de hardheid der woordver
binding. Zij is de hardheid van het feit, van de realiteit,
die wordt aanvaard niet krachtens hare redelijkheid, maar
om reden van hare kracht. God verbindt zich met den
mensch. Ziehier het mysterieuze feit, dat mij de ver
zoening met God schenkt en waarborgt. Hierbij staat de
persoonlijke, religieus-ethische betrekking op den voor
grond. Maar zij wordt ook meer zakelijk, kosmisch-metaphysisch, voorgesteld in de parallele uitdrukking, dat
het Woord vleesch is geworden. De eene uitdrukking ver
klaart de andere. De verbinding van beide leert, hoe de
geheele mensch, zijne ziel met hare beide deelen, zooals
Calvijn zegt11), of: met hare beide armen, zooals Bernardus zich, meer organisch, uitdrukt '2), met God wordt
verbonden.
Daarbij wendt zich, wat men ook moge zeggen van het
intellectualisme der dogmatiek, in het proces der synthese
van God en mensch de praktische zyde van 's menschen
natuur naar voren. Want de synthese onderstelt eene
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antithese, die der zonde, en deze is gegeven in 's menschen
willekeur, die zich uit het goddelijk levensverband los
rukt. Hier ligt het benauwende geheim van den kranken
toestand van den mensch. Vandaar dat de mededeeling
Gods in de eerste plaats een medisch karakter draagt.
Zij is soteriologisch van aard. Zij hersteld de normale
betrekking. De verbinding wordt dus allereerst als ver
zoening openbaar. Zij bestaat in de mededeeling van god
delijke kracht, van genade. Vandaar, dat ieder mensch,
die christen wordt, op de eene of andere wijze de erva
ring van Augustinus herhaalt, die, na achtereenvolgens
de oorzaak van zijne ellende op physiek terrein — in
zijn lichaam —, en in de intellectueele sfeer — in zijne
onkunde —, te hebben gezocht, eindigde met haar te
vinden in zijn boozen wil. Het is de levensdrang, die
beurtelings begeerte, wil of liefde wordt genoemd, en die
niet iets onpersoonlijks is in of aan den mensch, maar
het ik zelf, dat zich isoleert van God, omdat het alleen,
zelfstandig, God-zelf wil zijn. »Ik was het, die wilde, ik,
die niet wilde, ik, ik was het«13). Zijne bekeering beteekent
dus zijne genezing, als God zijn wil tot Zich ombuigt.
Dit praktische element vormt den beslisten, vaak eenzijdigen inzet van elke, bepaaldelijk van de reformatie.
In de eerste dogmatische proeve der Hervorming maken
de metaphysische elementen der geloofsleer geheel voor
de praktische plaats. »Is het voor een geneesheer ge
noeg,» vraagt Melanchthon in den aanhef zijner Loei,
»de vormen, kleuren en lijnen der kruiden geleerd te
hebben? Is het niet van belang de natuur-kracht te
kennen? Zoo moeten wij Christus, die ons tot genees
middel, en, om het woord der H. Schrift te gebruiken,
tot Heiland gegeven is, op andere wijze kennen dan de
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schoolgeleerden ontwikkelen«14). Calvijn moge deze een
zijdigheid al mijden, ook voor hem staat het medische
karakter van elke mededeeling Gods vast. Het is alsof
hij Augustinus' grief tegen het neo-Platonisme herhaalt,
als wij hem hooren klagen over de fout der wijsgeeren,
die den natuurlyken mensch voor normaal houden en in
de ongebroken kracht zijner rede gelooven. »Zy weten
niet van de bekeering als den eersten ingang in het
Koninkrijk Gods.« 15)
Intusschen, van hoeveel waarde de praktische, soteriologische inzet van het geloof moge zijn, het beperkt zich
hiertoe niet. De wegneming der wanorde beteekent het
herstel der orde. De verlossing heft de schepping niet
°P > ZÜ verheerlijkt haar. Niet alleen de ziel wordt verlost,
maar de geheele mensch geheiligd. Deze mensch wordt
niet slechts uit de wereld gered; de wereld wordt met
hem behouden. Zij is in den God-mensch weder onder
haar natuurlijk, oorspronkelijk hoofd gebracht, want de
Logos, waarnaar de wereld geschapen is als naar haar
eeuwig voorbeeld, is het, die haar door zyne menschwording hersteld heeft in haar organisch verband. Zóo opent
het dogma van den God-mensch wijde perspectieven.
Het stelt de betrekking tusschen God en mensch voor
als levend, duurzaam, universeel.
In dit verband ontvangt de figuur: vleeschwording des
Woords, relief. Want al mogen wij de uitdrukkingen Woord
en vleesch niet als wijsgeerige termen gebruiken — de
oudheid, bepaaldelijk de Oostersche, waaraan zij ontleend
zijn, was verre van de abstracties der moderne physica
en metaphysica — toch drukt de term vleesch evenzeer
den ruimtelijk en tijdelijk beperkten aard van het schepsel
uit, als de term Woord de redelijke hoedanigheid der
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godheid. De verbinding van beide termen toont ons de
stoffelijke wereld als schepping Gods, die zijne wijsheid
uitdrukt en Hem op hare wijze moet verheerlijken. Dit
dogma projecteert den geloofsinhoud in de sfeer van het
bewustzijn, de metaphysica, de speculatie. Dit hebben de
kerkleeraars van ouds beseft. Zij hebben de heidensche
wijsbegeerte bestreden in haar dualistischen achtergrond
en onethische consequenties, maar nooit kunnen of willen
nalaten beslag te leggen op haar denkapparaat en ideale
impulsen. De gestalten van Plato en Aristoteles staan
niet slechts decoratief geschilderd in de stanze van het
Vaticaansche paleis. Zij zijn de levende leermeesters ge
weest der christelijke theologen van alle kerken en eeuwen.
De behoefte aan synthese van geloof en wetenschap, zijn
en bewustzijn, liefde voor den Schepper en kennis van
zijne schepping, laat zich niet verloochenen. Vandaar dat
de radikale scheiding tusschen de sfeer der theoretische
en der praktische rede, zooals zij door Kant is gemaakt
en in de theologie der 19e eeuw bepaaldelijk door de
school van Ritschl doorgetrokken, het oplevend idealisme
van onzen tijd evenmin kan bevredigen als de romantiek
van vóór eene eeuw, uit wier naam Friedrich Schlegel
klaagde: »Im spekulativen Gebiet schliesst Kant mitder
Meinung, dass wir das Einzige grade, was allein gewiss
und deutlich ist, das Wesen der Gottheit, durchaus zu
wissen nicht imstande seien.«16) Het oude: »Credo ut
intelligam« ontvangt nieuwen klank. Het moge zijn, dat
de geloofskennis op bizondere wijze verkregen wordt —
door eene evidentie van hoogere orde —, en een eigen
karakter draagt — in zooverre zij alles onmiddellijk tot
God in betrekking brengt —, dit kennen is toch niet
slechts eene waardeering van hetgeen geacht wordt te
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zijn, maar van hetgeen moet zyn en inderdaad, in God,
ook is en wordt. Het is geen overmoed, als het geloof
weigert zich te laten beperken tot de sfeer van stemming
en waardeering, los van de sfeer der z.g. werkelijkheid.
Deze grensbepaling is illusoir. Indien al de dogmatiek van
haar kant trachtte haar te handhaven, de wijsbegeerte, die
deze werkelijke wereld zich schept, doet het niet. Het
zou dus een eisch van zelfbehoud zijn, als het niet de
ontplooiing van een beginsel was, dat de dogmatiek de
synthese van het religieus-ethische en het kosmischmetaphysische vasthoudt, zooals deze door de nevensstel
ling van: menschwording van Gods Zoon, en vleeschwording van Gods Woord wordt uitgedrukt. Hiermede
is de synthese in den knop gegeven. De geschiedenis
der dogmen is niet anders dan de ontplooiing, hoezeer
— wij verhelen het niet — vaak ook de verschrompeling
der bladeren. Het dogma is, evenals de dogmatiek, eene
zaak van groei, niet van handwerk. Het leeft.
Ziehier wat velerwegen wordt beseft. Dit is wat my de
d.g. »modern-positive Theologie«in Duitschland, ondanks
haar barbaarschen naam, sympathiek maakt, zooals Reinhold Seeberg haar introduceert: »Sie will prinzipiell
brechen mit der Isolierung von Kirche und Theologie als
auch mit der altmodischen Apologetik und der Taktik der
Verschweigens und Vertuschens, so wie andrerseits mit der
fortlaufenden Zerbröcklung des kirchlichen Glaubens.
Sie arbeitet im festen Yertrauen darauf, dass die geschichtliche Kritik oder die philosophische und naturwissenschaftliche Erkenntnis mit dem Glauben nie in
wirkliche Kollision geraten könne
Solch eine Theolo
gie
ist ein Arbeitsprogramm für eine ganze Gene-
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ration von Gelehrten.« ") Ten onzent heeft o.a. Dr. Bavinck
aan dit program reeds lang zijne krachten gewijd volgens
het beginsel: »dat de religie niet tot een van's menschen
vermogens beperkt is, maar den ganschen mensch omvat.
De verhouding tot God is eene totale en centrale.«18)
Wat is dit anders dan het program van de la Saussaye Sr.,
die op dezen theologischen grond de scheiding van gods
dienst en wetenschap, het »noodlottigste verschijnsel der
hedendaagsche Kerk achtte ?«19)
Inderdaad, het geloof moge allereerst een medisch
karakter dragen, waarbij de mensch ontvangt, passief is
— de herstellende wordt tot actie geroepen. Deze is het
doel van zijn herstel. Terecht legt Tröltsch den nadruk
op het actieve karakter bepaaldelijk van het Calvinisme.
Hij moge al hierbij een zeer onlogisch en onhistorisch
voorbehoud maken ten aanzien van datgene, waarop het j uist
in de dogmatiek aankomt, n.1. de intellectueele functie
van den geest, als hij het Calvinisme eene »unphilosophische Theologie« toeschrijft — de wijze, waarop hij
deze stelling toelicht, strookt niet met de werkelijkheid,
tenzij men philosophie met theologie verwart20). Veeleer
is de dogmatiek juist in hare gereformeerde opvatting
de magistrale poging om den inhoud van het geloof als
éene groote conceptie van de betrekking tusschen God
en de ziel en in deze de geheele schepping, zooals zij
in den God-mensch gerealiseerd is, te zien en te doen zien.
Deze synthese, als feit en als idee, vormt b.v. van Calvijn's
Institutie, zichtbaar of niet, overal den stillen achtergrond.
Zij geeft aan de verschillende dogmatische bepalingen
cachet. Vandaar b.v. de nadruk die, tot nuchterheid toe,
gelegd wordt op de twee naturen van Christus, die, in
éen persoon verbonden, toch elk voor zich, als goddelijke
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en menschelijke, blijven bestaan. Noem de formuleering
van deze leer onbeholpen, een logisch en psychologisch
monstrum misschien. Maar juist deze onbeholpenheid
is hare beste aanbeveling; de ontkenning van eene
verklaring hare beste verklaring, n.1. als uitdrukking
der behoefte om tegelijk de onderscheiding en de
verbinding van God en mensch te handhaven. Zóo gegehoord is er muziek in de droge, vaak negatieve grens
bepalingen der kerkleer. Het gaat om eene levensbehoefte
van het geloof, dat niet kan leven zonder de zekerheid,
dat het met God, God zeiven, verbonden is, èn den ootmoed,
die zich bewust is volstrekt van God afhankelijk d. i.
onderscheiden te zijn.
Ik noem een ander leerstuk, dat der praedestinatie —
woordgeknutsel, gedachtengymnastiek voor wie in deze
formule niet bevroedt de worsteling der diepste realiteit.
Het wordt immers door Calvijn niet losgemaakt van Gods
openbaring in Christus d.i. van zijne praktische strekking,
zoodat Gods beschikking tot in het allerminste onafhan
kelijk is van den wil, hetzij dan den goeden of den boozen,
van eenig schepsel, terwijl dit toch tegelijk verantwoor
delijk blijft voor zijne daden.
Nog éen voorbeeld: de wijze, waarop de rechtvaardigmaking en de heiligmaking worden verbonden. Het komt
hier aan op den rechtsgrond, meer nog, op den bestaans
grond der reformatie, welker religieus idealisme alleen
vastigheid vindt in hetgeen de mensch naar het oordeel
Gods, d.i. in waarheid, is, onafhankelijk van hetgeen hij
in werkelijkheid in zich bevindt, Ziehier het vraagstuk van
de betrekking tusschen zijn en worden, ideëel en reëel,
in zijn religieuzen vorm meer brandend dan ooit. Maar
nu treft ons hier in het bizonder, hoe in de synthese
2
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de oplossing ligt. Voor Calvijn zijn de rechtvaardigmaking
en de heiligmaking onafscheidelijk in den christen, in zoo
verre hij éen is met den Christus, d. i. met de voorbeel
dige verbinding van God en mensch. Als men bezwaren
maakt en tegenstellingen schept, wijst hij deze af met de
naieveteit van den geloovige, zooals deze soms over een
geleerd betoog heenglijdt als een glimlach over een ge
rimpeld gelaat. »Alsof wij ons Christus moeten denken
als van verre staande en niet veeleer in ons wonende.
En Hij hangt ons niet alleen aan door een onafselieidelijken band van gemeenschap, maar Hij groeit ook door
zekere wondere vereeniging tot éen lichaam met ons
samen, van dag tot dag meer en meer, totdat Hij geheel
éen met ons wordt.«21)
Deze samenvatting, of samenvloeiing, van alle dogmen
in éen, het centrale, beteekent geene verarming. Zij beteekent veeleer verrijking. Zij geeft aan de dogmatiek
stijl en karakter d. i. eenheid en leven. Zij is niet alleen
van methodisch en praktisch belang bij de behandeling
der omvangrijke en veelvoudige dogmatische stof, maar
bezit ook reëele waarde. Want het geheim van het leven
ligt in de beweeglijke eenheid van het vele. Het is zooals
een overigens weinig systematisch dogmaticus van den
laatsten tijd het formuleert: Wir können nur stückweise,
nur nacheinander denken, nur schrittweise arbeiten und
bedürfen doch zur vollstandigen Erfassung des Einzelnen
stets das Ganze... Was wir zu erkennen haben, ist ein
Ganzes, in dein alle Teile aufeinander bezogen sind, weil
sie unter einer alles erfassenden Einheit stehen.«22) In
verband met dit »Ganze vervagen vele tegenstellingen
tot onderscheidingen, zoowel formeele, als: praktisch en
theoretisch, ethisch en intellectualistisch; als materieele,
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als: geloof en werken, arbeid voor God en rust in Hem.
Hoeveel eenzijdigheid en vooroordeel wijken hiervoor.
Wie op deze wijze in de dogmatiek de levende verbinding
van God en mensch, Woord en vleesch vindt, blijft be
waard voor de kinematografische methode, waarbij men
zich tevreden stelt met de losse, doode afdrukken van
het leven op de gevoelige plaat van het verstand te
reproduceeren. Hij is kunstenaar bij de gratie Gods. Hij
schept niets — dit is Gods praerogatief — want alles
wat hij uitdrukt in denkbeeld en woordverbinding is niet
anders dan de flauwe, gebrekkige reproductie van wat
hem van Godswege is geopenbaard. Maar in deze repro
ductie geeft hij toch zichzelven. Het is naar de fijne
opmerking van Bergson: »la solution concrete apporte
avec elle eet imprévisible rien, qui est le tout de 1'oeuvre
d'art.« 23) Het is dit »rien«, dat zooveel beteekent in den
dogmatischen arbeid, ook als de instinktieve behoed
zaamheid, waarmede zoowel de individueele geloofsge
tuigenissen en leerstelsels als de kerkelijke liturgieën
en symbolen bij alle verband van God en mensch het
onderscheid tusschen beiden handhaven. Het is syn
these, samenstelling; geen synóhyse, samenvloeiing. De
betrekking tusschen God en mensch wordt genormaliseerd,
niet opgeheven. Geen vermenschelijking van God; geen
vergoding van den mensch; geen vervloeiing van beiden
in een derde element.
Zoo is de betrekking tusschen God en mensch reëel,
maar juist daarom ook relatief. Zij betreft God niet zooals
Hij in Zich zeiven is, maar ten aanzien van zijne schepping.
Zij laat het mysterie der godheid aan zijne plaats. Zij
vergenoegt zich, naar de onderscheiding van Calvijn, met
God in zijn wezen te aanbidden om Hem in zijne werken
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te beschouwenM). De betrekking tusschen God en
mensch is dus niet onmiddellijk. Zij onderstelt de werken
Gods d. i. den macrocosmos en den microcosmos, en wil,
dat deze naar hun aard worden dienstbaar gemaakt aan
de beschouwing en daardoor aan de aanbidding van God.
Het geloof ontslaat den mensch niet van het gebruik
zijner natuurlijke vermogens. Het stelt hem eerst in het
volle bezit daarvan, in zooverre het alles samenvat en
opheft tot verheerlijking van Hem, die zoowel den macro
cosmos als den microcosmos heeft geschapen en ze voor
elkander bestemd. Zoo ontheft het geloof de wetenschap
niet van hare roeping, noch de wetenschap het geloof
van de zijne, al is het verband tusschen beide zooveel
nauwer dan men van beide zijden pleegt aan te nemen.
Ik boek het als winst, dat het besef van dit verband
ontwaakt, ook bij hen, die de wetenschap in haar meest
exacten vorm als voorwerp van studie beoefenen. Zij
erkennen de onmisbaarheid van hoogere organen dan die,
waardoor de verschijnselen van de z.g. stoffelijke en
geestelijke wereld worden waargenomen en gesystemati
seerd. Zoodra deze verschijnselen als levensuitingen
worden gewaardeerd, is slechts een levend orgaan d. i.
meer dan zintuig en verstand, noodig om ze op te nemen
zonder ze te kwetsen of te vernietigen. Ziehier wat mij
vooral treft in de studiën van Bergson, die, moede van
het ordenen der doode verschijnselen, naar aanraking
met het leven dorst, zooals de conservator van vitrines
naar de levende natuur, waar vogels zingen en bloemen
geuren. Als hij handelt over de levende werkelijkheid,
zijne »évolution créatrice<- , acht hij deze alleen toegankelijk
voor wie begiftigd is niet enkel met »l'intelligence«, die
slechts grijpt wat af< is, en alles niet dan van buiten
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beziet, maar met »l'esprit, je veux dire cette faculté de
voir, qui est immanente a la faculté d'agir et qui jaillit
en quelque sorte de la torsion du vouloir sur soi-même.«25)
Ik denk er niet aan dit instinktieve vermogen op de
wijze van Novalis' genie met het geloof gelijk te stellen.
Maar wèl illustreert het mijne bedoeling, als ik den
nadruk leg op de ongenoegzaamheid van een louter em
pirisch samenstel van verschijnselen en op de onmis
baarheid van een ander orgaan en een anders georganiseeid wereldbeeld, als men het leven, in welken vorm
of graad dan ook, wil leeren kennen. Het geloof, dat de
levende ziel met den levenden God verbindt, is wel bij
uitnemendheid zulk een orgaan; de schepping, die door
Gods voorzienigheid wordt gedragen, zulk een wereldbeeld.
Hier is meer dan instinktieve sympathie; hier is het
vertrouwen der liefde.
Het verwondert mij soms, dat de synthese, zooals de
dogmatiek deze ontwikkelt, door de moderne wijsbegeerte
en de met haar verwante theologiè, tot eiken prijs als
dualisme pleegt te worden behandeld. De monistische
wijsgeer katalogiseert het monotheïsme, mèt fetichisme
en polytheïsme, als een der vormen van »der vorwissenschaftliche, kosmologische Dualismus«26). James maakt
zich van de theïstische voorstelling der schepping als van
»manufacture« tegenover »growth« gemakkelijk af. Hij laat
zich ten aanzien van de schepping zelfs de grove uitdrukking
ontvallen, dat God »throws off« de wereld, en formuleert
haai aldus. »God says one, the world says two, man says
three! 2?) Men behoeft de fijne teekening, die Tröltsch van
het moderne spiritualisme en de daaraan verwante nieuwe
theologie als >die Theologie des Bewusstseins im Gegen-
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satz zur Theologie der Tatsaehen 28) geeft, slechts te lezen,
om hier het religieuze monisme te proeven, dat de groote
»Tatsache , God, tot het bewustzijn, althans tot hare
aanwezigheid daarin, beperkt. Maar juist als wij dit
monisme hebben geproefd, wijkt onze verwondering over
de miskenning der christelijke synthese als dualisme.
Deze miskenning wordt natuurlijk. Zij is onvermijdelijk,
immers dit monistisch of pluralistisch getinte relativisme
kent en behoeft geen God, die soortelijk verschillend is
van den mensch. Het vereenzelvigt beiden. Het is slechts
eene verhouding van meer of minder. Het verschil is
quantitatief, niet qualitatief, relatief, niet absoluut, want
alles is relatief. In la vie incessante«, het vergrootte ik,
noem het > Welt-bewusstsein« of »wider self«, vindt het ik,
hetzij dan liet denkende of het willende, zich zelf terug.
Er is slechts sprake van den mensch, die zich uitbreidt
in eene hem verwante sfeer.
Deze uitbreiding kan theoretisch of praktisch worden
gemotiveerd. In het eerste geval is het de drang naar
causaliteit, die den mensch doet besluiten tot eene oorzaak
van hetgeen hij zijn bewustzijn of persoonlijkheid noemt.
God is dan de eerste oorzaak, waartoe ik alles herleid,
en de z.g. bewijzen voor zijn bestaan vormen een dank
baar mikpunt voor logische kritiek. Natuurlijk worden
zij, zóo gesteld, doodelyk getroffen, en de God, die hunne
conclusie vormt, met hen. In het tweede geval is het de
behoefte van 's menschen gemoed, die zich een God postu
leert als een »wider self, through which saving experiences
come.«29) Blijkt nu deze behoefte op andere wijze even
goed of beter voldoening te vinden, dan wordt God als
eene proeve van ideaalvorming overbodig verklaard.
Zulk een God is slechts een God uit de tweede hand,
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een afgeleide God, en dus geen God, zoolang deze maje
stueuze naam althans nog beantwoordt aan de primaire
waarde van het geloof. Hierbij ben ik het niet, die tot
Gods bestaan besluit, maar het is God, die zich aan mij
opdringt en voor wien ik zwicht. Ik heb geene keus. Het
gaat om mijn leven. Het is zooals bij elk leven: alle
activiteit berust op passiviteit. Het geloof is geen bron,
het is slechts orgaan van godsdienst. Het schept niet,
het getuigt. Het maakt niets waar, het waarmerkt alleen.
Wie op het geloof den »Beweislast« van zijn inhoud
wentelt en de logische rechtvaardiging van het gods
bestuur eischt, tenzij dit »sonstwoher schon feststünde« 30),
vergeet, dat dit »sonstwoher« inderdaad aanwezig is, niet
in logische argumentatie, maar in de evidentie des geloofs.
En als von Hartmann het heimelijke doel van het theïsme
onderstelt in het omlaag trekken van den God, met wien
men zich »auf Du und Du« plaatsen wil31), dan is toch
de empirie van den kerkvader, die allicht van het ge
heimenis des geloofs iets meer weet dan de ongeloovige
»Philosoph des Unbewussten«, eene geheel andere, als
hij zijne bekeering aldus formuleert: »Gij hebt mij tot U
bekeerd«3a), weerklank van het profetische: »Gij zijt mij
te sterk geweest en hebt overmochtv 33).
Alleen door de betrekking tusschen God en mensch
als oorspronkelijke en onherleidbare synthese te hand
haven, kan de theologie de oplossing van godsdienst in
menschendienst, van het feit der religie in niet-religieuze
factoren, van het geloof in populaire metaphysica of
gemoedelijke illusie afweren. Het geldt hier een petitio
principii. Het geloof moet den schijn van willekeur tegen
zich durven hebben. Alle waarheid is willekeur voor wie
haar ontkent. Evidentie is overal het einde, èn het begin
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van alle tegenspraak. Het is óok een stuk geloofsheroïsme
alleen te kunnen staan en uit eigen beginsel te leven.
Gronden en redeneeringen, die het handhaven of aan
bevelen, mogen welkom zijn — tenslotte wijken zij alle, als
de majesteit van God zeiven de ziel doorhuivert. Het is
als in de kathedraal, waar de kaarsen rondom het altaar
wèl glans bijzetten aan de plechtigheid der aanbidding.
Maar ten laatste worden zij alle gedoofd en alleen de
ampel met het eeuwige licht blijft branden, stille ge
tuige van de tegenwoordigheid Gods, die wordt aan
gebeden.
Aan deze aanbidding geeft het dogma van den Godmensch klank. Het begeleidt haar zonder ophouden,
beurtelings rijzend en dalend. De aanbidding is niet slechts
het einde der dogmatiek. Zij vormt ook het begin ervan.
Geen dogma zonder openbaring en geen openbaring
zonder God. Het dogma heeft dus een theologischen
achtergrond. Dit is niet slechts eene zaak van methode,
maar van beginsel. Wie, zooals Wernle, voor de dogmatiek
enkel »das moderne Princip der christlichen Gegenwartserfahrung« laat gelden, moet wel alle wetenschap van
het dogma tot de dogmengeschiedenis beperken. Hij heeft
geene dogmatiek meer, want de constitutieve elementen
daarvan: het gezag der H. Schrift en de uitspraken der
Kerk, zijn hem ontvallen. Nog slechts éen element
blijft hem over: zijne persoonlijke overtuiging. Zijne dog
matiek is geloofsleer, en deze bevat: »Reflexionen auf
unser eigenes frommes Selbstbewusstsein.< M) Zie hier
wel een zeer poover surrogaat. Wel is waar wordt dit
bewustzijn later nog verbonden aan het »Evangelium
Jesu«, maar dit verband is even willekeurig als de inhoud
en maatstaf van dat Evangelie vaag.
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Deze geheele casus-positie beteekent dus een slechten
ruil voor den theologischen en kerkelijken grondslag van
het religieuze milieu, waaruit het individueele leven zich
pleegt te ontwikkelen. Het »Evangelium Jesu« is organisch
éen met de H. Schrift, die gewijde opslagplaats van de
schatten der openbaring. Het gezag der H. Schrift, als
bevattende de uitspraken Gods, zooals dit volgens Protestantsche belydenis door het getuigenis van den H. Geest
wordt gestaafd, is daarom de onmisbare voorwaarde van
alle dogmatiek.
Maar deze schatten zijn door de hand der Kerk opge
tast, gewaarmerkt, gehandhaafd, uitgedeeld. Geen per
soonlijke »Gegenwartserfahrung« zonder gemeenschappe
lijke »Vergangenheit«, d. i. zonder kerk, en geen verband
tusschen en verleden zonder piëteit. Maar de woorden
piëteit en kerk schijnen in onzen tijd vaak zoo moeilijk
te rijmen. Het »Schlagwort« van Johannes Müller over
dc keik als de »Statte des Tuns-als-ob« is bedenkelijk
populair. En dit in een tgd, die de waarde der gemeenzóo hoog aanslaat! Deze antinomie treft mij telkens bij
Tröltsch, die eenerzijds een religieus spiritualisme be
lijdt, waarvoor de kerk als concreete grootheid waardeloos
is, en die tegelijk de beteekenis der sociologische factoren
zóo groot acht, dat hij de geheele ontwikkeling van het
dogma daardoor laat bepalen. Dit thema moge al te hoog
gestemd zijn — het dogma is er niet minder om. Het is
in het leven met zijn strijd geboren. Wijsgeerig aange
legde vromen mogen het beurtelings voorbereiden en
ontwikkelen, de formatie zelve is het werk der gemeen
schap. Het bestaat daarom niet uit abstracties. Het is
nooit »af«. Het vormt geen systematisch geheel. Het is
als de bedding, die de stroom van het leven zich graaft
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en die het volgt met de schijnbaar grillige wendingen,
welke aan den weerstand van den bodem en de kracht
van het water beantwoorden. Dit water kan soms troebel
zien, als het takken of aardschollen van den oever medesleept. Maar het is toch levend water, dat de bedding
vult en langs deze voortbruist. Is het niet de tragiek van
alle leven, ook van dat der Kerk, dat het éene groote
worsteling vormt? Maar het is eene edele tragiek. Want
eerst de worsteling brengt het leven tot besef van het
geen het heeft en noodig heeft. Zoó gezien neemt het dogma
grootsche afmetingen aan. Het maakt forsche gebaren.
Het spreekt met krachtige stem. Het drukt niet slechts
de ziel van den enkele, maar van de gemeenschap, de
geslachten, de eeuwen uit. Wie zich aan dit levensver
band onttrekt verarmt zich zeiven. En wat hij doet is
goeddeels nog maar schijn. Wat hij als persoonlijk
verworven bezit koestert is toch op den bodem der ge
meenschap gegroeid en kan slechts leven zoolang het
daaruit zijne sappen blijft trekken. Anders is het als de
bloem, de fraaiste wellicht van den hof, maar eene ge
plukte. En zou, terwijl op niet-religieus gebied het indivi
dualisme bezig is af te nemen en in zijn tegendeel om
te slaan, juist daar, waar de gemeenschap, van de ziel
met God en, in God, met den naaste, de natuurlijkste en
innigste moest zijn, als die der liefde, deze achterwege
blijven, ontbreken?
De gemeenschap is de natuurlijke plaats van het individu,
en zijne individualiteit zal slechts te veelzijdiger en
vruchtbaarder zijn naar mate hij dieper en breeder in
de gemeenschap is geworteld. Augustinus, Bernardus,
Calvijn — ligt het geheim van hunne charme en bezieling
niet mede in de verbinding van teere persoonlijke vroom-
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heid met krachtig kerkelijk besef, en hebben zij niet
juist daarom voor de toekomst zoo veel kunnen zijn,
omdat het verleden zooveel voor hen was? In het dogma,
zooals het samenvloeit in de belijdenis van den Godmensch als het vleesch-geworden Woord, vinden zij de
onuitputtelijke bron voor peinzen en schouwen, voor
oefening en gebed. Men atrofieert het geloof als men het
tracht te isoleeren van alle metaphysica en mystiek, en
de miskende behoefte wreekt zich door zich schadeloos
te stellen met surrogaten van beide. Terecht legt Seeberg
den vinger op de »Grenzgedanken«, alsop de wondeplek
eener onwijsgeerige theologie. »Man konstatiert z.B. dass
göttliche Wirkungen von Christus ausgehen .... daraus
wird dann die Aussage von Christi Gottheit... gebildet.
Aber diese Gottheit wird nur ein ganz undeutlicher, verschwommener Grenzbegriff, sie ist ein Geheimnis und
vollends bleibt ihre Verbindung mit dem menschlichen
Leben Jesu etwas Undeutliches und Mysteriöses. Derartiges mag im religiösen Leben oft unvermeidlich sein,
aber in der Wissenschaft ist es verderblich, denn es
biingt ihr dunkle Hypothesen statt klarer gemeinverstandlicher Aussagen«3S). Het is de roeping der dogma
tiek zulke »Aussagen« te vormen en toe te lichten. In
samenwerking met de metaphysica heeft zij zich ont
wikkeld, en hoe vry zij moge staan tegenover bepaalde
stelsels en scholen, missen kan noch wil zij de wijsbegeerte
zelve bij de formuleering van haar inhoud.
Nog inniger is het verband tusschen dogmatiek en mystiek.
Niets heeft zóó zeer bijgedragen tot de vorming der dogmen
als het verlangen naar vereeniging van den geheelen
mensch met God. Hoe onstuimig klopt dit in wat wij het
»Urdogma« hoorden noemen, de »Christuskult«, en daarin
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de vereering van den Zoon, het Woord van God. Als de
mystiek de massieve dogmatische stof vloeibaar maakt
herhaalt zij slechts in omgekeerde richting het proces
der dogmenvorming. De synthese van God en mensch,
Woord en vleesch, wordt door haar als de realiteit van
het geestelijke leven ontwikkeld op de wijze, die Ruusbroec, met zijne wondere macht over de taal, welke het
geheim is der stille godsvrienden, »het levende leven
placht te noemen. Dan wordt elke dogma eene geestelijke
compositie, waarboven wij kunnen schrijven wat Beet
hoven schreef aan het hoofd van de partituur der mis
in ré: »Sortie du coeur, puisse-t-elle y retourner!«
Zóo beschouwd is de dogmatiek niet uit den tijd. Hare
positie beantwoordt aan den drang naar eenheid, die, na
eene periode van kritiek en analyse, waarbij de levensvaas
in stukken gebroken en haar inhoud uitgestort is, enkelen
en groepen met groot verlangen aanvaart. Zóo was het
ruim eene eeuw geleden, toen, ook in verband met maat
schappelijke en politieke beroeringen, de romantiek alle
sferen van leven: wetenschap en kunst, kerk en staat,
met nieuwen levensdrang bezielde. Ook thans schijnt eene
mengeling van impulsen en motieven zich ondanks, wel
licht ook mede dóór, de verschrikkingen eener ongewijde
antithese, naar regeneratie der levenskringen uit te
strekken. Synthese is overal de leus. Welnu, daarbij heeft
de gewijde synthese, die ik u als de verzoening, de ver
binding, van God en mensch voorstel, hare eigene,
grootsche roeping.
De kerk, die deze leus opheft, en de dogmatiek, die
haar omschrijft, staan thans, noodgedrongen, tot het
algemeene leven in nauwe betrekking. De secularisatie
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van liet geestelijke heeft óok hare voordeelen. Zij dwingt
de kerk en de theologie op voet van gelijkheid, indien al
van gelijkheid, met andere levenskringen en wetenschappen
te leven. Het is wel is waar eene grove onjuistheid, als
men het kerkgeloof van vroegere geslachten vereenzelvigt
met het blindelings aanvaarden van eene autoritatieve
waarheid. Alsof de oude vromen in den inhoud der
dogmen niet de essentie van hun geestelijk leven vonden.
Maar daarbij toonden zij toch gewoonlijk weinig waar
deering voor de voorstellingen en gevoelens hunner
tegenstanders. Zij zagen daarin slechts zakelijke dwalin
gen, niet de uitingen van dwalende menschen. Het schijnt
dikwijls niet dezelfde man te zijn, die eigen belijdenis
met zoo teeren psychologischen takt ontwikkelt, en de over
tuiging van zijn tegenstander met éen ruw gebaar afweert.
Deze moest worden overwonnen, niet gewonnen. Hier
was plaats voor dispuut, niet voor getuigenis. De ketter
maakte den mensch onzichtbaar. Deze massiviteit van
oordeel is ons niet meer mogelijk. Daarvoor staat ons de
tegenstander te na. En verdient zijn tégenstand wel enkel
dezen naam? Hij staat toch ook iets anders vóór, en is
in dat andere niet wellicht iets, wat wij niet kennen en
tot onze eigene schade miskennen? Als het waar is, dat:
die warme und ungeheuchelte Teilnahme, welche die
Anhanger einer metaphysischen Richtung neuen Tatsachen aus allen Gebieten entgegenbringen, geradezu als
ein selten versagendes Kriterium für die rein wissenschaftliche Bedeutung dieser Richtung verwendet werden
kann,« 36 ) hoeveel te meer moet dan op theologisch gebied
dit kriterium worden toegepast. Geen anti-these dus;
zelfs van haar vorm: de paradox, vooral niet meer dan
noodig is, maar these, parallel. Niet enkel defensief,
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evenmin offensief, maar vóór alles expansief, synthetisch
moet de methode zijn, omdat het beginsel zelf dat der
synthese is. De Zoon des menschen — dit levende Beginsel
der dogmatiek — is niet gekomen, en komt nog niet,
opdat Hij de wereld oordeele, maar opdat Hij de wereld
zalig make37).
Intusschen, deze zaligheid beteekent geene vergoding.
Verzoening met God is geene vereenzelviging met God. De
synthese vindt haar grens in haar karakter zelf. Het is
de eenvoudige regel, dien Bernarduszóodefinieert: »Zeker,
dingen die onderling verbonden zijn, vernietigen elkaar
niet.«38) Maar het geldt hier meer dan eene logische
definitie, het geldt den elementairen eisch van het chris
telijke geloof, zooals dit uit ootmoed en vertrouwen is
samengeweven, dat de onderscheiding tusschen God en
mensch, eeuwig Woord en sterfelijk vleesch, wordt ge
handhaafd. Ondanks de zuiging naar eenheid, die zoowel
het intellekt als de liefde dreigt te overweldigen, is de
dogmatiek bijna altijd voor de wezenlijke onderscheiding
tusschen God en mensch blijven stilstaan. De blik in de
diepte Gods moge haar doen duizelen, de omhelzing
van de liefde Gods haar dronken maken — ten slotte
deinst zij voor de vereenzelviging met God als voor
heiligschennis terug. Hoe dichter bij God des te verder
van God. Zie daar het wondere adagio van alle christe
lijke belijdenis. Als ooit evidentie mag gelden, dan is het
hier voor het besef van den christen. Niet slechts buiten
zijn bewustzijn, maar buiten zijn zijn, daarboven, als
anders, geheel anders, vindt hij zijn God. Daarom is Gods
wil boven-zedelijk, zijne rede boven-redelijk; maar deze
wil is toch Gods wil, deze rede Gods rede. In het mysterie
van zijn Wezen ligt de groote, stille waarborg van wat
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zijne werken beurtelings verhullen en onthullen. Aan
bidding is het einde van alle geloof.
Deze onderstelling van den levenden God, en daarmede
de wijding, ontbreekt aan hetgeen als synthese van
monistische zijde, hetzij dan wijsgeerig of religieus ge
kleurd en in strenger of losser gewaad gewikkeld, wordt
voorgesteld. Wij durven de vergelijking met deze con
cepties aan, omdat zij, als proeven van synthese, d. i.
van bevrediging en verzoening van denken en leven,
zichzelve opheffen. Het blijft altijd eene synthese van
relatieve waarden, die in vorm en grootte mogen ver
schillen, maar die soortelijk éen zijn, zoodat zij ten slotte
met elkaar samenvloeien, evenals druppels en golven in
den stroom. Men moge de wereld voorstellen als »flux«
of »duiée«, als W^elt-ich« of »wider self — in elk geval
is daarbij alles relatief, tenzij men zich in staat acht den
term »accroissement de l'absolu« te realiseeren, dien
Bergson argeloos bezigt»). Het einde der »aufsteigende
Lebenslinie« is, ook volgens Tröltsch, »die Verschmelzung
der Persönlichkeiten in Gott«40). Maar dan is ook geen
sprake van schepping, tenzij dan van den vorm of bij
toeval. En de consequentie is onvermijdelijk, dat mèt
den Schepper óok het schepsel als zelfstandigheid wordt
opgelost. De ziel, het ik, is eene abstractie van bewust
zijnsverschijnselen zonder realiteit. Het wordt evenmin
duidelijk, hoe deze verschijnselen zich omzetten in kracht,
als hoe deze kracht zich in bewustzijn manifesteert. Wil
en voorstelling, eenheid en veelheid — geen louter im
manente wereldconceptie, die deze weet samen te vatten,
tenzij dan in eene vergelijking, een beeld, liefst van de
golf, den stroom, den oceaan ....
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Kan zoo theoretisch eene wereldbeschouwing zonder
het mysterie der schepping het denken niet voldoen —
praktisch is het relativisme nog veel minder bevredigend
voor den levenden mensch. Het geweten wordt slechts
door eene daad van goddelijke vergeving gestild. Het
gemoed kan niet rusten, tenzij dan door eeuwige armen
gedragen. Maar het al of niet God genoemde einde van
monistische bespiegelingen beantwoordt aan deze behoefte
niet. Het spreekt mij slechts van een »Weltbewusstsein ,
dat de ontplooiing van mijn bewustzijn is; van »more of
the same quality« dan ik zelf bevat; van >la vie entière«
als een »flot qui monte«, waarvan de menschheid de uitlooper vormt. Bij deze altijd betrekkelijke wereldbeschou
wing voegt als laatste woord van het leven met zijn
strijd en hoop: een »Möglichkeit«, een »chance«, een
»peut-être«. Ja, als James gelijk heeft: »for practicallife
at any rate the chance of salvation is enough. No fact
in human nature is more characteristic than its willingness to live on a chance«40) — dan behoort aan het rela
tivisme de toekomst. Maar als steeds, voorheen en thans,
de behoefte aan vastheid voor het gemoed en waarheid
voor het bewustzijn het meeste christelijke is in den
christen, en het meest menschelijke in den mensch —
dan kan slechts de levende God, die ons in het mysterie
der vleescliwording van Gods Zoon als de kracht en de
wijsheid Gods tegemoet komt, aan deze behoefte voldoen.
Ik misken niet de beteekenis der wijsgeerige en
religieuze concepties, die zich in onzen tijd, en daarom
ook in dezen kring en bt' deze plechtigheid, naar voren
dringen. Ik sla deze zó< hoog aan, dat ik onze theologie,
ook onze dogmatiek, er nu en dan aan orienteer. De
Kerk heeft steeds hetzelfde gedaan. Zij heeft zieh geörien-
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teerd aan Plato en de Academie. Zij heeft het idealisme
omhelsd, terwijl zij het dualisme afweerde. Zij is ook
niet blind voor den werkelijkheidszin der moderne wijs
begeerte, die zooveel ernst maakt met het verband tusschen denken en leven. Terwijl zij het monisme wraakt,
biengt zij aan het idealisme hulde. Zij ontveinst zich de
dubbele waarheid niet, dat, als het zoeken van God het
gevonden zijn door God onderstelt, dit vinden het zoeken
insluit. Het is een edel beeld, waarin Bergson zijne philosophie, als meer bescheiden dan de oude, voordraagt. Eerst
verklaart hij, dat het menschelijk intellekt, zooals hij het
zich voorstelt, geheel anders is dan hetgeen Plato ons
toonde in de allegorie van het hol. Het heeft niet meel
de taak om de ijle schaduwen te zien voorbijgaan, of,
zich omwendend, de verblindende ster te beschouwen.
Het heeft iets anders te doen. Immers: »Attelés comme
des boeufs de labour, a une lourde tache, nous sentons
le jeu de nos muscles et de nos articulations, le poids
de la charrue et la résistance du sol: agir et se savoir agir,
entrer en contact avec la réalité et même la vivre;mais
dans le mesure seulement ou elle intéresse 1'oeuvre qui
s accomplit et le sillon qui se creuse, voila la fonction
de 1'intelligence humaine. Pourtant un fluide bienfaisant
nous baigne oü nous puisons la force même de travailler
et de vivre. De eet océan de vie ou nous sommes im
mergés, nous aspirons sans cesse quelque chose
La
philosophie ne peut ètre qu'un effort pour se fondre a
nouveau dans le tout.«42)
Hoe tasten wij in deze beelden de behoefte aan synthese
van stoffelijken arbeid en geestelijke nooden, van den
enkelen mensch met zijne aspiratiën en het bovenmenschelijk geheel met de vervulling daarvan. Doch hoe
3
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vaag blijft dit alles, zoolang de persoonlijke betrekking
tusschen het een en het ander ontbreekt, zooals deze
alleen tusschen God en de ziel kan bestaan op de wijze
als de gewijde synthese haar ontwikkelt. Wat den moder
nen wijsgeer versterkt is slechts »un fluide bienfaisanU,
en hij ziet van den hemel alleen »l'astre éblouissant«.
Hoeveel edeler en rijker is de relatie, die de oude vrome
in beeld brengt, als hij zijn God aanbidt in de belijdenis
- want belijden en aanbidden zijn éen —: »Bij U is de
fontein des levens. In Uw licht zien wij het licht.««)

Hoogeerwaarde Heeren, vertegenwoordigers van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, de nieuwe
betrekking, die de Synode tusschen de Kerk en mij
gelegd heeft, brengt mij ook in eene nieuwe betrekking
tot u. Deze is uwerzijds eene van vertrouwen, die ik
slechts door eene van trouw mag beantwoorden. Ik kan
u niets beloven. Ik kan alleen belijden, dat ik mij bewust
ben niets te vermogen voor wetenschap of kerk dan door
de genade Gods, die het steunpunt vormt van uw en van mijn
geloof. Wat mijn ambj betreft, ik geloof, dat het gehalte
der predikanten voor een goed deel mede beslist over
de toekomst van onze Kerk, zoowel van haar geestelijk
leven als van hare organisatie. Ik dank u, dat gij mij
vergunt, by het vele, dat ons kerkelijk leven zoo verwar
rend en vermoeiend maakt, mijn kerkelyken arbeid tot
één groot voorwerp te concentreeren: de vorming der
toekomstige predikanten. Zulk eene vereenvoudiging van
arbeid beteekent verruiming en bevrijding. Zij kan ook
beteekenen vermeerdering en zuivering van kracht.

35

Ik stel het op hoogen prijs, in u, waarde secretaris der
Synode, den vriend te mogen huldigen, wiens trouw reeds
sedeit mijn eerste academische studiejaar mijn leven heeft
verhelderd en verrijkt. Ik acht het een voorrecht, dat
deze eigenschap, die u geheel teekent, aan onze geheele
Kerk ten goede komt. Dit voorrecht te erkennen is het
zelfde als de bestendiging ervan te wenschen.
Edelgrootachtbare Heeren Curatoren dezer Universiteit en
Weledelgestrenge Heer Secretaris van het Curatorium, dat
ik de wetenschap op prijs stel moge u uit mijne rede
gebleken zijn. Ik acht het van groot belang, dat de
aanstaande predikanten der Nederlandsche Hervormde
Keik niet in een seminarie, maar aan eene universiteit
worden gevormd, ook aan die, welke zich onder uwe
leiding, in wisselwerking met het leven van onzen tijd,
zoo krachtig ontwikkelt. Dat daarbij het theologisch
onderwijs in zijn vollen omvang, ook in zijne vertegen
woordigers, in uwe belangstelling deelt, is mij reeds ge
bleken. Ik dank u daarvoor, en verzeker u, dat de eer
van uwe hoogeschool ook de mijne zal zijn.
Hooggeleerde Heeren, Rector Magnificus en Professoren,
tot hetgeen mij in mijn ambt aantrekt behoort ook de
aanraking met de vertegenwoordigers der verschillende
wetenschappen. Ik schaam mij niet te erkennen, dat ik
deze noodig heb als stuwkracht tot studie en als tegenwicht
tegen eenzijdige studie. De eenzijdigheid van den theoloog,
althans van den dogmaticus, wordt niet beter getemperd
dan door levend contact met uwe geduldige en nauw
gezette bestudeering der détails, en daarin met eene mate
van zelfbeperking en zelfverloochening, waarvoor ik, ook
als zedelijke qualiteiten, den hoogsten eerbied koester.
In het bizonder wend ik mij tot u, leden der theologische
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faculteit. Uw nestor heeft reeds lang door zijne sympathie
mijne studiezin geprikkeld. Blijf dit doen, Hooggeleerde
Van Dijk, en gij, mijne Heeren, doet het mèt hem.
Tot u, collega Van Veldhuizen, heb ik van deze plaats
weinig te zeggen, omdat ik slechts éen indruk behoef
weêr te geven, dien, welken gij door de wijze, waarop gij
mij hebt ontvangen, gewekt hebt. Hij is deze, dat wij
zullen kunnen samenwerken, zoowel krachtens onze be
ginselen als naar de geaardheid onzer personen. Deze
indruk, als hij juist is, beteekent eene kostbare belofte,
zoowel voor mij als voor hetgeen meer is dan ik: de
vorming der studenten, die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Terwijl ik u noem kan ik van uw oud-collega, mijn
hooggeachten voorganger, niet zwijgen. Ik heb Prof. Mallinckrodt persoonlijk niet gekend. Maar mij is verzekerd,
dat hij woord heeft gehouden ten aanzien van het bij
zijne ambtsaanvaarding tot de studenten gesprokene: »Ik
hoop mij zeiven te geven aan mijn ambt, aan u te geven
het beste wat in mij is.« Staande op zijne plaats, in het
ontroerend besef, dat ik deze op mijne beurt binnen korter
of langer tijd aan een ander zal afstaan — hoe onnoe
melijk vluchtig en onbeduidend is dit leven op zich zelf —
druk ik den wensch uit, dat God hem nabij moge zijn
in zijne rust. Dan zal hij waarlijk rusten.
Waarde Broeders in de Evangeliebediening in deze stad
of elders, laat het u genoeg zijn, dat ik u met dezen
naam toespreek. Ik wensch, zij het als emeritus, een
der uwen te blijven. Een hooger ambt dan het uwe ken
ik niet.
Dames en Heeren studenten, ik stel mij de studenten
der verschillende faculteiten gaarne als eene eenheid
voor. Specialisatie van vakken mag geen specialisatie
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van personen zijn. De synthese, waarvan ik gesproken
hebt, geldt u allen, uw geloof en uwe wetenschap, de
eischen van uw leven en de behoeften van uw gemoed.
Als ik daarbij iets voor u kan doen of zijn — gij kunt
op mij rekenen.
Dit zult gij stellig doen, mijne Heeren studenten in
de theologie, aanstaande predikanten der Nederlandsche
Hervormde Kerk. Ik heb tot nu toe »herder en leeraar«
geheeten. Ik hoop het een èn het ander te blijven.
Alleen de volgorde wordt gewijzigd. Ik zal, jure meo,
uw leeraar zijn. Ik hoop, dat gij mij zult vergunnen,
jure vestro, uw herder te worden. Helpt mij, opdat wij,
samen studeerende, ons niet in onze studie verliezen,
allerminst begraven, maar opdat wij daarin ons zeiven
vinden en leven van Boven ontvangen. Dit zal gebeuren,
als wij ons bij onze studie vereenigen in de bede van
den middeleeuwschen theoloog: »Non tento, Domine« —
maar ik vertaal de latijnsche woorden, opdat al mijne
hoorders deze bede zouden kunnen beamen — »Ik tracht
niet, Heer, in uwe hoogte door te dringen, omdat ik
mijn verstand geenszins daarmede vergelijk. Maar ik be
geer eenigszins uwe waarheid te verstaan, die mijn hart
gelooft en liefheeft.«44)
Ik heb gezegd.
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