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Stoomdruk van J. VAN BOEKHOVEN te Utrecht.

Van de aandacht mijner hoorders zou ik te veel
gevergd hebben, indien ik deze Rede in haar geheel
had uitgesproken.
Daarom heb ik mij bij de mondelinge voordracht
veroorloofd, enkele gedeelten weg te laten.

De lezer

ontvangt de Rede gelijk zij was opgesteld.
J. H. G

MIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN,
LECTOREN, DOCTOREN, STUDENTEN AAN DEZE
HOOGESCHOOL, EN GIJ ALLEN DIE DEZE PLECH
TIGHEID MET UW BIJZIJN SIERT,

Zeer geëerde toehoorders !

„Elk mensch ziet ten slotte eigenlijk slechts wat hij
wil zien." Onder de vele ware en oprechte woorden
die mijn betreurde Voorganger sprak i), is dit korte
woord zeker een der inhoudrijkste. Het drukt uit dat
ten slotte ieder uit zijn geloof spreekt en handelt,
want het geloof behoort tot den wil, of, nog juister,
de wil behoort tot het geloof, tot de grondkracht des
levens. Daarom is ook wat op dit oogenblik hier
geschiedt, iets zeer gewoons. Iemand treedt voor U
op die, afgezien van zijn persoonlijke zwakheid, niets
anders doet dan wat bij een gelegenheid als deze
iedereen evenzeer als hij doet, namelijk dat hij uit zijn
geloof handelt. En dit heeft voor hem deze beteekenis
dat hij, nu eenmaal deze roeping niet door hem kon
afgeslagen worden, ook in dit Staatsampt de Gemeente
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wil dienen, wier belijdenis van den Christus der Heilige
Schriften 2) hij als de zijne erkent.
Toch beseft hij hier, de toestanden genomen zoo
als zij staan, een verandwoording schuldig te zijn, die
hij daarom bescheidenlijk wenscht te geven. Namelijk:
de leerstoel dien hij aanvaardt, die van de wijsbe
geerte van den godsdienst en van de Encyclopedie der
godgeleerdheid, is een wetenschappelijke leer
stoel. Men moge onze Wet op het hooger onderwijs
goedkeuren of niet, een feit is dat zij de faculteit der
godgeleerdheid tot een algemeen-wetenschappelijke,
aan geen kerkelijke belijdenis gebondene, heeft willen
maken. 3) Nu kan de zedelijke bevoegdheid om eenig
lichaam, ook den Staat, te dienen, alleen rusten op
het besef van eerlijk met het besturend beginsel, als
het ware met de Confessie, van dat lichaam in te
stemmen. Zedelijke bevoegdheid tot het aannemen van
den hier genoemden leerstoel kan dus een belijder van
het geloof der Gemeente alleen dan hebben, wanneer
hij overtuigd is van het wetenschappelijk karakter
eener wijsbegeerte van den godsdienst die van dat ge
loof uitgaat. Daar nu ook ik die overtuiging koester,
verzoek ik tot U te mogen spreken over d e wijsbe
geerte van den godsdienst uit het beginsel
van het geloof der Gemeente.
De aard eener Nederlandsche Staatsuniversiteit laat
zulk een wijsbegeerte toe. Want die universiteit is
naar haren aard noch goddeloos, noch ongeloovig,
noch neutraal, maar zij is het directe tegendeel van dat
alles, namelijk vrij. Doch hier is het de vraag of ook
de wetenschap, naar haren aard, zulk een wijsbe
geerte van den godsdienst toelaat.
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Het wetenschappelijk recht van zulk een wijsbegeerte
wensch ik derhalve te bepleiten omdat ik, haar voor
dragende, eerlijk naar de bedoeling der wet 4) den
Staat begeer te dienen.
Niet het beginsel zelf, dat ons hier te ver af zou
leiden, maar slechts drie belangrijke bijzonderheden,
die het toelichten, bespreek ik in eenvoudige grond
gedachten. Zulk een wijsbegeerte nl. eischt vrijheid
voor de wetenschap van den godsdienst. Zij erkent de
historische ontwikkeling van den godsdienst. Zij geeft
een werkelijke verklaring van den godsdienst.
I
Wij noemden „een wijsbegeerte van den godsdienst,
die van dat geloof uitgaat." Dat zij daarvan moet
uitgaan, zou in vroeger dagen, b. v. toen Vossius „de
Theologia gentili" schreef, als een axioma hebben ge
golden. Maar op het standpunt van den Staat, voor
hetwelk wij ons verandwoorden, is het geloof der Ge
meente slechts ééne bepaalde godsdienstige overtuiging
uit vele mogelijke 5). Hoe men echter over die over
tuiging oordeele, in elk geval kan men hier niet vergen,
dat een belijder zijn geloof bij het onderzoek achter
wege zou houden, zich als onzijdig zou voordoen; om
eerst nadat het onderzoek dit geloof zou bevestigd
hebben, er voor uit te komen en het dan niet als per
soonlijk standpunt, maar als slotsom van onvooringe
nomen onderzoek te laten gelden. Die onderstelling
is ongerijmd. Iemand die achter zijn geloof nog een
waarheidsliefde had die bij het onderzoek dat geloof
moest afhouden van den geest partijdig te maken,
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zou eenvoudig dat geloof niet als het diepste in zich
hebben; m. a. w. het zou geen geloof zijn. Althans
een christen zou tevergeefs trachten, in naam der
onpartijdigheid van eenig onderzoek, welk dan ook,
zijn geloof in kwestie te stellen. Aan de onpartijdigheid
van zulk een onderzoek zou, terecht, niemand gelooven.
Want dit geloof kan men niet in zich opnemen zonder
er zelf geheel in te worden opgenomen.
Ontzeg dus aan iemand, van wege dat geloof,
stembevoegdheid in den raad der mannen van weten
schap, zoo gij dit uw plicht acht. Maar verg niet
dat, zoo h ij ééns dit geloof heeft, dit geloof dan h e m
niet hebbe; dat hij niet alles, ook in zijn denken, er
van afhankelijk stellen zou. Evenmin als dit geloof zich
met een ander laat coördineeren 6), laat het zijn eigen
onzekerheid ook maar voor één oogenblik onderstellen.
Maar juist van wege die beslistheid voegt den be
lijder van dat geloof bescheidenheid op het gebied
der wetenschap. Vooreerst staat het hem vast dat al
wat zuiver menschelijk is, dus ook elk onpartijdig
onderzoek van den niet-belijder. uit zijn aard op de
lijn van dat geloof ligt. Want al wat eerlijk is, dat
is eenvoudig christelijk 7). Daarom komt er niemand
moeielijker toe, een ander „ongeloovig" te noemen,
dan hij die in zijn belijdenis van het eeuwige Woord
den drang heeft om voor ieder die onwaarheid leert,
den regel van het palimpsest te laten gelden, het uitge
vlakt schrift der waarheid als het oorspronklijk-menschelijke in hem te doen boven komen. Maar ten andere
wil hij ook niet maaien waar niet gezaaid werd. Hij
weet dat zijn geloof op het gebied der wetenschap
slechts hypothese is, voor welke hij hier nog geen
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algemeene erkenning mag eischen. In de prediking,
d. i. waar hij zich als mensch tot den mensch richt,
mag en moet hij zulks doen; in de wetenschap niet.
Hier gaat de ander, die hem bestrijdt, wel is waar
even goed als hij van een geloof uit. Maar het geloof
des christens kan, nu de middeleeuwen voorbij gingen,
en het Koningrijk Gods nog niet openbaar is, niet het
vooroordeel van den tijdgeest zijn. En zoolang die
toestand duurt, moet de christen er in berusten dat
het kenmerk der wetenschaplijkheid aan zijn geloof
ontzegd worde. Voor hemzelven echter behoort die
wetenschaplijkheid vast te staan 8). En wel op grond
van een kritiek die „alles mag onderzoeken, alleenig
maar 't kritiekste" allereerst. Dat kritiekste is de
toestand des geestes die tot kritiek bevoegd maakt.
De slotsom van het onderzoek naar dien toestand is,
dat verlossende Genade alleen kan gekend worden
door de ervaring van hem die, zich verloren ziende,
haar aannam (Luk. 19 : 10). Op grond van een ontzachlijke, op den belijder van Christus uitgeoefende
en door hem aanvaardde kritiek der dooding en der
levendmaking, staat nu de wetenschaplijkheid van zijn
geloof voor hem vast. Voor hem. Want hier in de
hoogste beginselen (gelijk RAUWENHOFF ons herinnerde)
wordt het terrein der wetenschap noodzakelijk beheerscht
door een wilsbesluit. Niemand, noch wij noch onze
tegenstander, kan hier instemming verlangen van wie
niet wil en dus onze keuze voor dwaling verklaren
moet. Maar toch blijven wij daarom niet in het sub
jectieve: neen, de getuigenis der historie spreekt voor
ons, ook al wordt dit nog niet door allen erkend. Om
van den Gekruisigde zeiven te zwijgen, de martelaren
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der eerste eeuwen hadden tegenover de bewonderens
waardig ontwikkelde beschaving der oude wereld een
recht dat toen slechts als halsstarrige redeloosheid kon
optreden, maar later ook als wetenschaplijk erkend is.
Die onwetende menschen konden dat recht niet laten
gelden door wederlegging der toenmaals algemeen
erkende wetenschap; neen, eenvoudig door een met den
dood bezegeld: „Ik wil niet." Hun erkenning door de
wetenschap hebben ze slechts „van verre gezien en
geloofd en omhelsd'", edoch, die tijd is gekomen. Ook
wij, op verren afstand van die martelaren, en niet als
zij op de proef gesteld maar toch ééns geestes met hen,
herhalen hun: „ik wil niet", en zien het door de ge
tuigenis der eeuwen gerechtvaardigd. Tot onze blijd
schap erkend, of tot onze droefheid niet erkend, in
beide gevallen is ons, met goed wetenschappelijk ge
weten, dit licht het licht des geheelen levens, en dus
ook van dat onderdeel hetwelk men kritischen en
wijsgeerigen arbeid noemt.
Doch indien de wijsbegeerte van den godsdienst
van eenig geloof, welk dan ook, uitgaat, waar blijft
bij het vaststaan van dat geloof dan de volkomen
vrijheid, de strikte onpartijdigheid van onderzoek. die
toch onontbeerlijk tot het karakter der wetenschap
behooren? Neen (zegt men) uit onzijdige historische
beschouwing der bestaande godsdiensten worde hun
gemeenschappelijk karakter opgemaakt. "Wetenschappe
lijke waarneming toone zoo het wezen van den gods
dienst; zielkundig, onvooringenomen onderzoek bepale
zijn plaats in het geestelijk leven, verklare zijn oor
sprong , beschrijve zijn betrekking tot het aangrenzende
in 's menschen bestaan.
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Dezen eisch beaamt het geloof der Gemeente voor
zoover haar Godsbetrouwen voor elk levensgebied
vrijheid begeert. Ook voor de wetenschap of de
wijsbegeerte van den godsdienst is vrijheid de eerste
voorwaarde van bestaan. Doch wanneer zal een weten
schap vrij zijn? Vrij iè, wat alleen der wet van het
eigen wezen volgt. Het onderzoek is vrij door wer
kelijk onderzoek te zijn, d. i. een beweging des geestes
die niets anders dan haar voorwerp zoekt, zeggende:
„spreek opdat ik u kenne." Met andere woorden,
eenvoudig door aan geen andere onderstellingen ge
bonden te zijn dan aan die van het leven van zijn
eigen voorwerp. Vrij is de natuurwetenschap wanneer
zij, zooveel noölogisch mogelijk is, alleen de natuur,
niet onze theoriën over haar, laat spreken. Vrij is
de sterrekunde zoodra zij aan niets dan aan den ster
renhemel zeiven, niet aan astrologische of andere vooroordeelen, zich bindt. Vrij is de godgeleerdheid die
geen kerkelijke of wijsgeerige traditie, maar alleen
de levenswet van haar eigen voorwerp, het christen
dom, dus den Heiligen Geest en het door Hem ge
werkte geloof, volgt. Vrij ook de wijsbegeerte van
den godsdienst die aan geen kerkelijke belijdenis of
wijsgeerig vooroordeel, maar alleen aan den godsdienst
zei ven en zijn leven zich houdt.
Dat nu het geloof der Gemeente, het geloof in den
Christus der H. Schriften, voor de wijsbegeerte van
den godsdienst de hier beschreven vrijheid niet alleen
eischt maar ook waarborgt, meen ik te kunnen be
wijzen. Dat namelijk eenig onderzoek er werkelijk in
geslaagd zij , zich aan het leven van zijn voorwerp te
houden, moet daaruit blijken, dat dit onderzoek den
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maatstaf en toetssteen dien het noodig heeft 9) werkelijk
aan het wezen des voorwerps ontleene, en dit voor
werp dus kunne meten aan zijn eigen idee. Om het
hoofdkenmerk van den godsdienst toe te lichten, moet
men de godsdiensten der wereld historisch onderzoeken,
ze ondervragen of er ook een gemeenschaplijk beginsel
in spreekt dat, bedekt of duidelijk, onderdrukt of vrijwerkend, terstond zichtbaar of eerst bij hooger ont
wikkeling te voorschijn tredende, als zulk een levenskenmerk mag gelden. En nu leert het geloof der
Gemeente, bij dit historisch onderzoek als eigenlijk
wezen van allen godsdienst te voelen de overgave des
levens, de zelfverloochening, de verloochening van het
lager om het hooger leven, het Offer, het Kruis. Ik
meen dat het hiermede de ware levenseenheid van
den godsdienst aanraakt. Ook in de ruwste, meest
zelfzuchtige, aanvangen van den godsdienst ziet het
de verborgen werking van een beginsel dat zijn volle
openbaring heeft gevonden aan het kruis van Golgotha. 10) De daad der zelfverloochening; de daad, niet
het feit. 11) Als daad Gods in ons laat dit begin
sel zich in de wetenschap slechts als hypothese gel
den, totdat het door verificatie aan de werkelijkheid
zijn recht bewezen heeft. De goddelijke achtergrond
is hier slechts een hypothese; maar dit neemt de wetenschaplijkheid van zulk een onderzoek niet weg; immers
van zulk een geloof als hypothese gaat noodzakelijk
ook elk ander wijsgeerig onderzoek van den godsdienst
uit, hoe streng wetenschaplijk het zich ook noeme.
Elk onderzoeker, van welke richting of denkwijze ook,
heeft iets in zich dat hem het hoogste is, d. i. een ge
loof, waaraan hij het hoogste, den godsdienst, meet.
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Dat geloof is z ij n geloof. Zou hij, staande het onder
zoek, de onjuistheid van dien maatstaf inzien, dan ware
hij verplicht den betere te kiezen, d. i. van geloof te
veranderen; maar dan bleef toch dit nieuwe geloof, dus
altijd zijn persoonlijk geloof, de maatstaf. Daaraan is
niet te ontkomen. Slechts blijke uit de verificatie aan
de werkelijkheid, dat onze hypothese de ware zij. De
sleutel die het slot opent, is de ware.

II.
Welnu onze maatstaf, het geloof der Gemeente, is
tot die proef bereid, om zijn wetenschaplijkheid te
laten staven. Uit de historie blijkt, vooreerst, in 't alge
meen, dat universeele, werkelijk onbevangen weten
schap tegelijk met de prediking van dit evangelie in
de wereld trad, niet vroeger. Eerst toen de menschheid
in het bestaande een schepsel Gods zag, kon zij het
genoeg eeren om dat bestaande zelf te laten spreken,
en dus vrije wetenschap te vormen 12).
Maar dat het geloof der Gemeente bepaald de weten
schap tot het recht verstand van den godsdienst in staat
stelt, dit schijnt mij vooral uit de groote historische
winst die het reusachtig onderzoek der laatste jaartien
tallen aanbracht, de erkenning der o n t w i k k e l i n g
van den godsdienst van lager tot hooger, te blijken.
Al kan men die ontwikkeling niet van eeuw tot eeuw,
van volk tot volk, van toestand tot toestand aanwijzen;
al is er van voortgang tot teruggang, en omgekeerd,
menigmaal op dit uitgebreid veld een afwisseling niet
alleen, maar een verwardheid die regelloos met elke
wet schijnt te spotten , toch is het een schoon en ver-
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heven pogen, hier werkelijke ontwikkeling, dat is dus
geschiedenis, te trachten aan te wijzen. Toch verdienen
zij onzen dank, wier bewonderenswaardige nasporingen
daartoe de omgeving, het volkskarakter, duizend
omstandigheden, bovenal den invloed van profetische
persoonlijkheden als factoren van ontwikkeling doen
gelden. Maar nu schijnt mij het geloof der Gemeente,
met dankbare oplettendheid die onderzoekingen vol
gende, juist in staat te zijn om. binnen de grenzen die
de aard der zaak trekt, zulk een ontwikkeling te be
grijpen. Tot ontwikkeling toch is noodig eene kiem,
iets bestaands dat ontwikkeld wordt, en een kracht
die den voortgang opstuwt. Aan het eind van het
proces wordt openbaar wat in de kiem verborgen lag,
wat van den aanvang af de ongeziene maar werkzame
drijfkracht is geweest. Van waar dan nu, vragen we,
die „levende hope" tot welke, naar apostolisch getuige
nis en naar de ervaring der Gemeente, de menschheid
eerst door de opstanding van Christus uit de dooden
wedergeboren werd? Alle pogingen om wat men het
Christendom noemt, uit een huwelijk tusschen den
semitischen en den westerschen geest te verklaren, zijn
niet verwerpelijk, o neen; doch ze brengen slechts
waarheid aan het licht wanneer het Christus, de Chris
tus der Schriften is die, naar Paulus woord, die beide,
Jood en heiden, niet synkretistisch saamgesmolten maar
in zich tot een nieuwen mensch vereenigd heeft. En
dan kan ook, met bewondering en vreugde, een ont
wikkeling in de geschiedenis van den godsdienst worden
nagegaan. Is de gemeenschap met God, door Hemzelven gegeven en door den zondeval verstoord, de
grond van allen godsdienst der menschheid die alzoo
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deels door Gods openbaring in die gemeenschap blijft
en voortgaat, deels door de zoekende en voorbereidende
genade Gods uit de diepste verbastering weêr naar boven
streeft, dan is de ontwikkeling die de historie aanwijst,
mij verklaarbaar, en het christendom ten slotte de op
lossing des raadsels van al wat voorafging. Maar staat
die van God gegeven gemeenschap niet aan het begin ,
is de Paradijsgeschiedenis niet waar, dan kan ik, ja,
des noods al het vorige, maar niet de ontwikkeling van
den naastvoorgaanden godsdienst tot den godsdienst
van Oud en Nieuw Testament, waar juist het beslis
sende punt ligt, begrijpen. Want de absolute heilige
Liefde is alleen geopenbaard in den Christus, voorbereid
in het Oude, gegeven in het Nieuwe Verbond. Wat
naast voorafgaat, geeft nog niet de vergeving der
zonden, de verzoenende genade; en ontheft den mensch
daarom nog niet werkelijk aan de wereld, houdt hem,
bij alle heerlijke aspiratie en anticipatie van het on
eindige, toch nog in het eindige vast. Nu is er van
het eindige, hoe hoog ook opgevoerd, tot het oneindige
geen overgang. Tevergeefs verwijdt de mensch de
grenzen van het eindige tot in het hoogst verhevene,
schoonste, edelste: hij bereikt altoos toch slechts het
eindelooze, nooit het oneindige. Want het baat niet,
met GOETHE „naar alle zijden in het eindige in te gaan";
men komt er niet door tot het oneindige. Men kan
nimmer door wegnemen van de grens van het quantitatieve het qualitatieve bereiken. Eerst als we reeds in
het laagste animisme, in het stuitendste bijgeloof, een
nog diep verborgen werking van het Hoogste erkennen;
als we verstaan hoe de verdierlijkte wilde, door te
zeggen: „die steen is mijn god!" toont iets in zich te
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hebben, een donker besef van ,.god" dat, onbegrepen,
toch verre boven zijn zinlooze vereering' staat; als we
dus zelfs bij prostitutie en menschenslachting om der
religie wille een worsteling zien des levens van het
eeuwige W oord dat van den beginne het licht der
menschen was, eerst dan zien wij ontwikkeling ook bij
de scherpste tegenstelling. Want dan is het oneindige,
of beter, de Oneindige, er reeds van den beginne, en
baant zelf den opgang. God zoekt den mensch, daarom
zoekt de mensch God. Van schepsel tot Schepper is
geen overgang, gelijk een buiten het geloof denkende
wijsbegeerte dien tracht te vinden. Maar van Schep
per tot schepsel is een genadige afdaling, gelijk de
historie aan de ervaring der Gemeente bewijst. Het
W oord werd vleesch, en die Hem aannamen. hun werd
gegeven de macht om, door geboorte uit God. kin
deren Gods te worden 13).
In dat geloof lag alzoo van den aanvang af 14) en
ten allen tijde, met hoeveel afwisseling van helderheid
en verdonkering dan ook. een drijfkracht om wijs
begeerte van den godsdienst te vormen.
Gaan wij ORIGEXES , en den machtigen ACGUSTTXCS .
en de rijke middeleeuwen voorbij, dan zien wij na de
hervorming bepaaldelijk de gereformeerde kerk de
wijsbegeerte van den godsdienst zeer hoog schatten.
Een keur van getuigenissen doet SCHOLTEX in zijn „Leer
der hervormde kerk" voor de dusgenoemde „natuur
lijke godskenms optreden. SCHOLTEX ! terecht eert
hem de .gereformeerde" strooming ten onzent, bij alle
tegenstelling, als den man die hare belijdenis weder
heeft doen waardeeren. Doch niet minder huldigen
ook wij namen als den zijne, nevens dien van CH.
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DE LA SAÜSSAYE, als van mannen die, ieder van eigen
standpunt, terwijl OPZOOMER'S welsprekende stem het
recht van den godsdienst meer in algemeenen zin op
wijsgeerig terrein bepleitte, bepaaldelijk deze wijsbe
geerte als innig met de gereformeerde belijdenis ver
bonden, ja als uit haar wezen voortvloeiende, hoog

hielden.
En gewis terecht. Want het is geheel naar den
aard der hervormde kerk, de theologia naturalis,
die ongeveer voor vroeger dagen was wat thans de
wijsbegeerte van den godsdienst is, te eeren 15). Moge
deze theologia naturalis gedwaald hebben vooral daarin,
dat zij meende tot wetenschaplijke stellingen omtrent
Gods wezen, in plaats van slechts tot behoeften en
postulaten in ons, te kunnen besluiten; moge zij dus
thans niet slechts in vorm, maar ook in de scholastieke
onderstellingen waar zij van uitging, verouderd zijn —
de kerk hield echter door haar den band met de
natuurlijke ontwikkeling der menschheid aan. Onze
geest was haar niet een tabula rasa, alleen voor in
drukken van buiten ontvankelijk, maar kweekplaats
voor de idee van God, met de schepping zelve ge
geven. In hare leer van het verbond der werken en
der genade sprak zij uit dat de mensch eerst dan zijn
oorspronkelijken aanleg doet gelden, eerst dan waar
lijk mensch is, wanneer, na al de voorbereidende o n t 
wikkelingen die om der zonde wil hebben moeten
voorafgaan, God weder in persoonlijke openbaring tot
hem spreekt.
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En ook daarin, in zijn getuigenis voor de waarachtig
heid van Gods openbaring, was en is dit geloof weten
schappelijk. Ook dit — het is de laatste gedachte van
ons betoog — ook en vooral dit toont dat het geloof
der gemeente den godsdienst waarlijk wijsgeerig ver
klaart , dat het, waar de ontzachlijke vraag naar den
oorsprong van den godsdienst wordt gewaagd, in diepen
eerbied naar Boven wijst en zijn objectief, zijn openbarings-karakter voorop stelt.
Is de godsdienst een betrekking tusschen Grod en
ons, dan wordt de hoofdvraag: is die betrekking
allereerst van God tot ons. of wel van ons tot God?
Is het van ons tot God, zoo hebben wij te doen met
de idee van God, welke wij zoo nauwkeurig mogelijk
hebben te beschrijven en in hare verhouding tot het
omliggend gebied onzes geestes te bepalen. God staat
dan voor ons als een feit. Maar is het van God tot
ons, zoo hebben wij te doen niet slechts met de idee
van God, maar met God zeiven. Dan staat niet meer
voor ons een feit, d. i. het gevolg van eene daad die
buiten ons gezicht is uitgevoerd; maar wij staan onder
een levende daad, een Persoon van wiens tegen
woordige. voelbare werking wij voorwerp zijn. En
dan komt het. om haar te kennen, niet allereerst op
nauwkeurige analyse, hoe noodig overigens ook, maar
bovenal op gehoorzaamheid aan. „Zoo iemand
wil Gods wil doen," die, en die alleen, zal kennen.
Wat wij hier met dorre zwakke woorden aanduiden,
de Gemeente drukt het aanbiddend uit door zich u i t
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d e n H e i l i g e n G e e s t l e v e n d e te verklaren, ür
is gemeenschap met God zeiven, persoonlijk met God
zeiven, niet slechts met zijne gaven. 16) En zooals de
Heilige Geest een andere dan de natuur-geest is, zoo
is er een scheiding tusschen het natuurlijk en het
geestelijk leven, dus een overgang" niet gradueel, maar
van dood tot leven. Wat zelfs eens onreinen dichters
fantasie beseft als hij zegt: „er is een barst die door
de geheele schepping gaat, en die scheur loopt ook
door het hart des dichters heen" 17) — datzelfde, uit
het aesthetisch gebied tot den grondslag daarvan, het
zedelijke, overgebracht, is de ervaring der Gemeente
als zij den zondeval betuigt. Dit natuurlijk leven is in
den dood gevallen, en een almachtige Genade heeft
ons levend gemaakt. Deze diepe klove, deze allesbeheerschende antithese, is het kenmerk van allen waarachtigen godsdienst. Voor elke wijsbegeerte die haar
toetssteen der waarheid niet aan haar voorwerp zelf ont
leent: b. v. voor de wijsgeerige stelsels van het begin
dezer eeuw, ook voor een monistische beschouwing die
het onderscheid tusschen goed en kwaad gradueel maakt
en zich veelal ook als „organische" 18) beschouwing
aandient, is dit hart van den godsdienst onverklaarbaar.
Is al wat bestaat noodzakelijk, en dus betrekkelijk
goed; wordt alzoo feitelijk, schoon men het niet be
doelt , het zedelijke onder het natuurlijke gerangschikt;
dan komt reeds het persoonlijkheidsbesef des menschen
daartegen ten slotte in verzet. Dat was de reden \ an
SCHOPENHAUER'S vaak weisprekenden toorn, die in naam
der persoonlijke behoeften en ellenden dezen Moloch
der aleenheid. hij zij dan God of natuur of zedelijke
wereldorde genoemd, van zich stiet. Maar dat is
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veelmeer nog de reden waarom de Gemeente als het
geweten der menschheid den diepsten, door SCHOPEXHAUER niet gepeilden. grond dier klove, d e z o n d e
erkent als het onverklaarbaar doch onloochenbaar won
der van beneden, dat noodzakelijk de goddelijke tegendaad, die wij bij uitnemendheid het wonder noemen,
oproept.
Want waarlijk, gij die het Wonder ontkent, meent
niet dat, als wij ons geloof wetenschaplijk noemen,
dit de aanspraak zou insluiten, het door de wetenschap
te kunnen verdedigen. Het beteekent alleen dat wij
geene wetenschap in staat achten (al zou ze het willen)
de groote zedelijke realiteiten te wrikken die het
wonder, schoon honderdmaal ontkend en wederlegd,
toch steeds op nieuw uit zich doen voortkomen. Wij
erkennen eenvoudig, vele Uwer bedenkingen niet te
kunnen oplossen, en toch vast te m o e t e n houden aan
wat gij wederlegd hebt. Moet het zijn, dan zijn we
bereid, den naam van wetenschaplijk deswege op te
geven. Want het zwaarste ook het zwaarst te laten
wegen, moet toch ten slotte wetenschaplijk blijven;
en wij zijn overtuigd dat het hier meer dan wetenschaplijke, dat het hier de hoogste zedelijke goede
ren geldt; en dat de wijsbegeerte van den godsdienst
alleen door deze realiteit te erkennen, kan voldoen
aan den eisch aller wetenschap, dat de kritiek die over
eenig voorwerp gaat, haren toetssteen aan het eigen
leven van dat voorwerp ontleene.
Zoo eert dan ook de kerk zichzelve door zich gaarne
aan dezen toets te onderwerpen. Zij spreekt daarmede
uit dat hij die gelooft, d. i. die door de verzoening in
Christus tot normaliteit des levens teruggebracht werd ,
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daarin dan ook weet de waarheid te bezitten, die door
het strengst onderzoek niets verliezen maar slechts
blinkende zekerheid winnen kan. Zij sluit zich aan
bij het verheven woord van THOMAS VAN AQUINO (Summa
Th. P. I. Qu. I. Art. 8): Cum fides infallibili veritati innitatur, impossibile autem sit de vero demonstrari contrarium, manifestum est, probationes quae contra fidem
inducuntur, non esse demonstrationes sed solubilia argumenta. Ja het is „onmogelijk, het tegendeel van
de waarheid te bewijzen." Onze natuur is, uit haar
diepsten aanleg, aldus voor de eeuwige waarheid en
voor haar alleen geschikt, dat iets wat niet waar is,
ons niet duurzaam kan bewezen worden Het kan,
door drogredenen als waarheid geschilderd, ons een
tijd lang overreden. Maar volkomen toegeëigend, in
derdaad tot eigendom worden, werkelijk voor ons
bewezen staan, dat kan de dwaling nimmer. God
alleen is de waarheid, en de Hem verwante, in zijn
Beeld geschapen mensch leeft alleen van de persoon
lijke, dus van God gewerkte en uit haren aard onver
klaarbare, gemeenschap met God.
„Onverklaarbaar?" — werpt men ons hier tegen —
neen, zeg alleen „onverklaard" 19). Want, dat de
godsdienst onverklaarbaar is; dat hij die God dient,
onmiddelijke zekerheid heeft van een bovenzinlijke
wereldorde of bepaalde werkingen Gods — ziedaar
wat hij nooit kan bewijzen Ook hier moet toegelaten
worden dat de wetenschap het gebied van 't onbekende
steeds doe inkrimpen. En niets verbiedt te hopen dat
ééns ook dit verschijnsel des geestelijken levens vol
doende zal verklaard zijn.
Wij andwoorden: indien dit zoo ware, indien de

22

godsdienst voldoende kon verklaard worden voor elk
wiens verstand wakende is, dan ware daarmee de
godsdienst vernietigd. Want wat ik met mijn verstand
begrijp, daar sta ik boven. Nu is de godsdienst aan
bidding van de persoonlijke scheppende Heiligheid die
boven mij staat en zich niet laat doorgronden.
Ware dus onze aanbidding verklaard, dan ook haar
voorwerp; immers eene betrekking van persoon tot per
soon staat niet opgehelderd zoolang niet de beide in die
betrekking vereenigde termen eveneens doorgrond zijn.
Doch ware dan God verklaard door ons verstand, Hij
ware niet meer oneindig, niet meer God. De waar
heid bewijst zich, voorzeker, maar juist als ondoorgrondbaar. In zijn oneindige Majesteit plaatst zich
God zelf voor ons, en doet ons in het stof vallen.
Godsdienstigheid zonder God is geen godsdienst.
Juist de wijsbegeerte van den godsdienst zal steeds
duidelijker maken dat, al verwerpt de Gemeente het
onware dilemma: „öf uit God, öf uit den mensch", toch
in het begrip van den waren godsdienst de betrek
king van God tot den mensch het eerste, die van den
mensch tot God het tweede is. De geschiedenis van
den godsdienst is eerst in de tweede plaats ontwikke
lingsgeschiedenis van het godsdienstig bewustzijn der
menschheid; oorspronkelijk en allereerst is zij de ge
schiedenis van God zeiven in zijn zelfovergave aan
het eigen schepsel. Ethisch is de godsdienst, in zede
lijk streven naar God zich openbarende. Maar aller
eerst en in zijn diepste wezen is hij mystisch, mededeeling Gods van begin tot einde 20). Wij kennen God
omdat wij van Hem gekend zijn. Zoo verklaart het
naar waarheid de geschiedenis van Israël in haar groote
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hoofdtrekken, de geschiedenis des Nieuwen Verbonds
en der Kerk als daarop gegrond. Is dit niet waar; is
het niet zoo, dat in den vollen werkelijken zin des
woords God afdaalt en geeft, en de mensch ontvangt;
God handelt en de mensch gehoorzaamt; God spreekt
en de mensch hoort: God verkiest en de mensch levend
gemaakt wordt; is deze geheele geschiedenis een optisch
bedrog, dat der menschheid steeds als van Boven
komende openbaring voorspiegelt wat zij inderdaad uit
zichzelve neemt — welnu, dan kan de eenvoudige waar
heidszin het op den duur bij zulk een overdrachtelijkheid
niet uithouden 21). En D. F. STRAUSS heeft ook hier,
gelijk zoo dikwerf, de waarheid gezien en gezegd als
hij in zijn voorrede tot de gesprekken van ULRICH VON
HUTTEN verklaart: „Wem es gelingen wird, aus dem
begriffenen Wesen des Menschen in seinen natürlichen
und geselligen Verhaltnissen alles was ihm obliegt,
was ihn erhebt und beruhigt, vollstandig und sicher
abzuleiten und diess fasslich und ergreifend darzustellen, der wird die Geschichte der Religion beschliessen."
De schoonste vrucht der wijsbegeerte van den gods dienst is, te zien dat onze eigenlijke behoefte niet is
de wijsbegeerte van den godsdienst, en niet de gods
dienst zelf, maar God zelf.
De sage verhaalt van de treurende echtgenoote die
vernemen moet: Hij dien gij vroeger uwen Heer en
koninklijken Gemaal noemde, die is niet meer en komt
niet terug: verklaar u, wie zijn plaats zal innemen. En
droef te moe zit zij neder en spint voort en vernietigt
telkens te nacht haar weefsel van den dag — totdat
eindelijk de ware Heer komt die zijn recht op haar
bewijst
waardoor? Doordat hij alleen den boog kan
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spannen en zijn mededingers uit den weg ruimt? Ja,
ook daardoor. Toch is er nog een dieper geheim, een
geheim van de binnenkamer, alleen aan hem en aan
haar die hij hef heeft, bekend; een mysterie zóó heilig
en teeder dat geen oningewijde er van mag gewagen.
Eerst als hij dat mysterie uitspreekt, herkent zij hem
en valt weenend in zijn armen 22). Wie is die Koninginne? Dat is des menschen ziel die een Troon in
het binnenste opgericht vindt, een Troon die ledig
blijft staan, terwijl telkens op den dag die het weefsel
der zwoegende gedachte zag vooruitgaan, een nacht
volgt die het weer ontrafelt; en velen omringen haar
met aanzoek en leven van 's Konings goederen; totdat
eindelijk de Eéne komt die zegt: Ik ben die Koning;
en het bewijst — ja ook door sterker te zijn dan elke,
andere macht: maar bovenal toch door het schenken
van die onuitsprekelijke gemeenschap waarvan ook wij
niet verder gewagen. Want hier is het einde der wijs
begeerte gelijk mijner rede over haar. Hier zwijgt het
woord en de gedachte, alleen de aanbidding blijft over.

Edel Groot Achtbare Heeren Burgemeester dezer
stad, Voorzitter, en verdere leden van het Curatorium
dezer Hoogeschool! Een aangename eere is het mij,
voortaan in betrekking te staan tot een Collegie dat
den roem heeft, met zooveel ijver en trouw de belan
gen, aan zijne zorg toevertrouwd, te behartigen. U,
Hoogedel Gestrenge Heer Secretaris! breng ik mijn
dank voor de welwillende hulpe die mij waarborgt dat
zij, zoo noodig, mij ook in 't vervolg niet zal ontbreken!
Hooggeleerde Heeren Professoren dezer Hoogeschool!
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met eerbiedigen schroom treed ik in uwen kring. Of
schoon ik mijn optreden hier, zooals het is, slechts
beschouwen kan als het ad interim vervullen van de
plaats eens beter bevoegden, sta ik toch welgemoed
gereed, alzoo den korten herfsttijd mijns levens, zoover God
zal willen, uit te dienen. Blijf ik gespaard, dan
zullen het slechts tien jaren kunnen zijn.
Door
veel langduriger werkzaamheid, en door zooveel meer
nog, mocht mijn ontslapen Voorganger zijn beeld in
Uwe herinnering duurzaam maken. Met diepen wee
moed spreek ik den naam van RAUWENHOFF uit. Want
niet alleen deel ik in 't algemeen in den rouw, den
dubbelen rouw die onze Universiteit omfloerst. Maar
daarenboven, RAUWENHOFF was de vriend mijner jeugd,
en het waren toenmaals de hoogste, heiligste belangen
die den band onzer vereeniging vlochten. Er gaat in
dit oogenblik zeer veel in mijn hart om waaraan ik
hier geen uitdrukking mag geven. Hoe wonderbaar
is het mij te moede, nu ik hier in zijne plaats sta! In
zijne plaats, ja, maar zonder zijn recht op de sympathie
van velen Uwer. Immers, hem vergoeden bij de velen
die hem in geestverwantschap liefhadden, kan ik niet.
Doch onder al wat in hem te waardeeren was, noem
ik één trek die mij aan hem heeft doen gehecht blijven
ook toen onze wegen in- en uitwendig van elkander
gingen. RAUWENHOFF heeft steeds het beginsel, nooit
het succes geacht. Bij veel verzoeking om ter zijde
uit te wijken, ging hij altoos recht, eerlijk, duidelijk op
zijn doel af. Dit karakter zal niemand hem ontzeggen,
en het zal mij in uw midden ten voorbeelde blijven.
Ontvangt mij als een die op de vraag: „wat is waar
heid?" een geheel ander andwoord geeft dan hij wiens
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nagedachtenis wij samen in eere houden, maar die het
met zijn loyauteit en oprechtheid, zooveel in hem is,
wil trachten te doen.
Maar bij wie ik ooit zijn gemis zou kunnen vergoe
den, zeker niet bij U, hooggeleerde Heeren Profes
soren in de godgeleerdheid. zoo arbeidende als rustende.
En dat niet alleen omdat het scheiden van een vriend
als RACWEXHOFF een onherstelbare leegte achterlaat;
maar vooral omdat ik niet. gelijk hij het was, uw
geestverwant ben. Ik zal dit verschil niet uitmeten.
Ik geloof dat de eeuwige vrede er van afhangt of men
met of tegen Christus is; maar dat deze tegenstelling
door den ontzachlijken ernst van wat God zelf in den
wereldgang onder dagen doet, ver boven de gewone
kerkelijke partijschikkingen wordt opgeheven. De vast
heid van beginsel schijnt mij daarom des te zui\ erder en
krachtiger, hoe hooger men datgene houdt, waarin men
bondgenooten kan zijn. En mij dunkt dit bestaat hier
in dit hoofdpunt: dat wij samen de harmonie van gods
dienst en van vrije wetenschap wenschen. Ook het
verschil van den zin waarin wij dit wenschen. wordt
weêr omspannen door de gemeenschaplijke o\ ertuiging
dat al wat onwaar is, slechts een schijnbouw optrekt.
Alleen de waarheid bouwt inderdaad. Bouwt nu iemand
onzer in waarheid, dan zal een ander het niet kunnen
afbreken, al ware hij zoo ongelukkig, het te willen.
Wat dien arbeid betreft, ik maak niet de geringste
aanspraak op de gave, de wetenschap vooruit te bren
gen: alleen op die van, gedragen door het beginsel
dat ik beschreef en aan welks eeuwige vastheid ik
geloot, in stilheid het verkeer der wetenschap met
de kerk die ik hef heb, te bevorderen. Wilt mij
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dan ontvangen als een die door oprecht beandwoorden
der welwillendheid van welke hij uwerzijds zeker is,
voor zich de toepassing wenscht te winnen van het
apostolisch woord: „is de bereidheid voorhanden, zoo
is zij aangenaam naar hetgeen zij heeft, niet naar het
geen zij niet heeft." En zoo laat ons Gode van harte
elkander bevelen en onze gemeenschaplijke toekomst!
Dezelfde bede leeft in mijn hart voor U, hoogge
leerde Heeren Professoren yan wege de Nederlandsche
hervormde kerk! Uit bijna zevenjarige ervaring ken
ik het moeielijke maar ook het gewichtige van uwe
roeping. Alleen plichtshalve heb ik haar vaarwel ge
zegd; had het aan mij gestaan, veel liever had ik
dit mijn heden aanvaard ampt aan een ander overge
laten. Maar eenmaal hier zijnde, hoop ik zooveel
maar eenigzins mogelijk, met U samen te werken.
En gelijk ik mij voor den raad en de voorlichting van
de andere Voorgangers onzer studenten in de godge
leerdheid met aandrang aanbevele, doe ik het ook
voor de Uwe. Moge liefde voor de Kerk en toewijding
aan hare belangen ons punt van vereeniging zijn!
Medebroeders in de Bediening des Woords! Ons
heilig ampt, dat ik ook nu niet opgeef, staat mij hooger dan eenige andere menschelijke titel. Ik zal het
een voorrecht achten, naar de mate mijner bevoegdheid
U en de Gemeente ook daarin te mogen dienen.
Hier in ons midden zie ik ook vertegenwoordigers
van den geliefden Amsterdamschen kring dien ik zoo
noode verlaat; vrienden, aan wie mijn hart verbonden
blijft; eigen broeders en verwanten, aan wier omgang,
gemeenschap en steun ik zoo zeer veel te danken heb.
U te mogen vinden onder hen, hooggeleerde VAN
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geeft mij welkome gelegenheid om
U te danken voor uwe zeer gewaardeerde vriendschap,
en niet minder voor den raad en de voorlichting, uit
den rijken schat Uwer kennis en ervaring mij zoo
dikwijls verleend! En nog anderen zou ik kunnen
noemen, ook bekende aangezichten uit het altoos inniggeliefd 's Gravenhage, die ik met warme toegenegen
heid groet....
Maar U hier te zien» waarde CHANTEPIE DE LA
SAUSSAYE ! verlevendigt niet alleen bij mij de herinnering
aan het vele dat ik te Amsterdam aan Uwe vriend
schap heb te danken gehad; maar uwen familienaam
hier uit te spreken, vervult mijn hart met bezwaarlijk
uit te drukken ontroering. Hier te Leiden, hier in deze
Universiteit voor welke de rijke liefde Uws vaders
zoo vurig gebeden heeft, hier mag ik verklaren dat
ik, eiken anderen leermeester gaarne huldigende, het
echter de schoonste eere, het hoogste voorrecht mijns
levens acht, Uws Vaders vriend en leerling te zijn.
En scheid ik van uw dagelijkschen omgang, ik doe
het U dankende dat Gij, waardig erfdrager van dien
naam, hem mij, zoo mogelijk, nog dierbaarder ge
maakt hebt.
Warm klopt mijn hart ook u tegen, waarde vrienden
mijne leerlingen uit Amsterdam. Hoe doet het mij
goed, u nog eens te zien! Deelde ik hier mede hoe wij
met elkander hebben omgegaan, het zou licht mis
verstaan kunnen worden. Doch Gij verstaat mij als ik
zeg, dat van U te scheiden mij onder het allerzwaarste
was , dat de wending van den blik van Amsterdam naar
Leiden voor mij met zich bracht.
Toch is die blik nu met vastheid herwaarts gericht,
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en ontmoet heden den Uwe, mijne Heeren! aanzienlijke
schare van studeerenden aan deze Hoogeschool, voor
het eerst en denkelijk ook wel voor het laatst. Mag
ik daarom al wat ik sprak, in ééne gedachte voor U
samentrekken? Zij is voor iedere onzer vijf faculteiten
het woord, eens tot den Godsman gesproken: „de
plaats waarop gij staat, is heiligland." Want
alle dingen hebben een goddelijken achtergrond. Hem te
zien maakt den adel van elke menschelijke roeping
uit, ook der beoefening van de wetenschappen aan
welke Gij u wijdt. Die achtergrond is voorgrond ge
worden sints het Woord vleesch, m. a. w. het ideaal
realiteit werd. Nu is de waarheid bereikbaar voor
ieder die er alles, die er zich zelf voor geven wil.
Waarheid is: datgene wat een mensch ziet, die zich
zelf verloochent. Want de waarheid omringt ons als
de atmosfeer: de vraag is alleen of ons oog voor haar
geopend zij; en dat geschiedt door overgaaf van onszelve. Moge steeds eene meerderheid onder u dit met
krachtvolle geestdrift beamen, zij zal de kern zijn door
welke onze Akademie moge leven, groeien, bloeien
en haar eeuwenheugenden glans vermeerderen!
Allerbijzonderst geldt dit natuurlijk U, mijne Heeren
Studenten in de godgeleerdheid! Wij treden onge
twijfeld hooggewichtige tijden tegemoet. Alle over
geleverde instellingen , ook maatschappij en kerk, zullen
door een vuurproef gaan. Op de vastheid van eeuwige
beginselen zal het aankomen. Juist over die beginselen,
over de eeuwige grondslagen der waarheid in Gods
openbaring en in de behoeften van het tot Hem ge
schapen hart, zullen wij hebben te handelen. Mijn
hoogste begeerte is, voor mijn deel u mede te helpen
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vormen tot mannen die in de omkeeringen waarvan
de toekomst zwanger gaat, in den Heere gegrond zullen
staan en der zoekende wereld klaar en vast kunnen
toeroepen: „hier is de weg, hier is Lw God. Hoe
zullen wij dan met elkander omgaan ? Laat mij, tot
andwoord op die vraag. gelijk ik deze rede met een
woord van mijn \ oorganger begon, haar ook besluiten
met een schoone aanhaling, mij door hem toegezonden
toen wij waren wat gij nu zijt. De negentienjarige
RACWEXHOFF schreef mij, meer dan veertig jaren ge
leden, ter kenschets onzer vriendschap deze woorden
uit de Imitatio: „Juvat imprimis ad provectum spiritualem devota rerum coelestium collatio; maxime ubi
pares animo et spiritu in Christo sibi sociantur. Zoo
zij het ook onder ons. Hebben we dit tot onderlingen
band, dan is er éénheid in het hoogste, en voor het
overige zal God zorgen.
IK HEB GEZEGD.

AANTEEKENINGEN.

[Daar ik met deze rede niet alleen wensch te spreken tot
den kring voor welken ik de eer had haar te houden, maar
ook tot de Gemeente, zijn er eenige Aanteekeningen bijge
voegd.

Zij dienen niet ter wetenschaplijke adstructie van de

rede; dan hadden zij korter kunnen zijn.

Maar ik wensch de

Gemeente te overtuigen dat zij bij den leerstoel der Wijsbe
geerte van den godsdienst aan onze universiteiten groot belang
heeft.

Het meest rechtstreeks gaat haar natuurlijk de leerstoel

der Dogmatiek aan.

Maar dat, en waarom, ook die der Wijs

begeerte van den godsdienst beteekenis voor haar heeft, dit
willen de hier volgende aanteekeningen, door aanraking van
de gewichtigste op dit gebied te behandelen vraagstukken,
eenigzins ophelderen.]

1) In zijn beoordeeling van „het Oude en Nieuwe geloof'
van D. F. STRAUSS , zoo ik mij wel herinner.
2) Waarin bestaat die belijdenis? Ik noemde: het geloof
in den Christus der heilige Schriften. Doch op de groote ver
scheidenheid der nadere bepalingen, van dit geloof gegeven,
beroepen zich velen om te beweeren dat het niet duidelijk te
omschrijven is , en dus niemand er van spreken mag als van
iets dat bekend is en vast staat. Ten onrechte. Men weet
duidelijk genoeg wat gemeend is als b. v. STRAUSS (die Halben
und die Ganzen p. 127) spreekt van een „zeer wel te onder
scheiden christendom zooals Paulus, zooals de apostelen het be
doelen , zooals het in de belijdenisschriften van de gezamenlijke
christelijke kerken ondersteld wordt." Men verstaat zeer wel
(om een tweeden, van dogmatische bevangenheid evenmin
verdachten, getuige te noemen) Dr. A. PIERSON als hij (Gids
1874) dit geloof van elke andere overtuiging daardoor onder
scheidt , dat „alleen het Evangelie weet te spreken van een
groote daad Gods waardoor de verlossing van het menschelijk geslacht gegeven en gewaarborgd is: eene daad welker
waarachtigheid het geloof slechts te omhelzen en die in eene
gebeurtenis van het inwendig leven om te zetten heeft." Men
begrijpt zeer voldoende den nuchteren WINER als hij (in de
Voorrede tot de 3de uitgave der Grammatik des neutestamentl.
Sprachidioms) verklaart dat „de strijd onder de uitleggers ge
woonlijk weêr teruggevoerd heeft tot de Schriftverklaring welke
de protestantsche kerk vroeger (in haren bloeitijd) heeft vast
gehouden."
3)

Om algemeen verstaanbaar te zijn, gebruik ik in deze
3
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rede het woord „wetenschap" in den meest algemeen erkenden
zin van: groepen van verschijnselen (want wij weten, slechts
met verschijnselen, niet met de dingen zelve te doen te heb
ben) beschouwen in het licht der idee welke deze groep beheerscht en tot een eenheid samenvoegt. Doch onder de
wettige, uit de geschiedenis verklaarbare, heerschappij van het
natuuronderzoek der laatste tijden heeft zich een ander denk
beeld van „wetenschap" gevormd, in verband met de mechani
sche wereldbeschouwing, over welke wij in een latere aanteeVpning spreken. Naar deze beperkt de wetenschap zich tot
kwantitatieve verhoudingen. Zij is niets dan het opmerken van
relatien van het kwantitatieve: het kwalitatieve ligt eigenlijk
buiten haar. Wij kennen niet de dingen zelve, maar slechts
de relatie van vele dingen tot elkander (m. a. w de „dingen
onderscheiden van elkander) en tot ons organisme. Kracht,
klank, licht, enz. zijn geen „dingen" maar slechts namen van
physieke indrukken, op onze zenuwen gemaakt. Wat wij „wet
ten" noemen, zijn slechts verkorte uitdrukkingen voor onze
voorstelling van het verband der verschijnselen — niets objectiefs.
Het is dus onjuist, te zeggen dat „alle dingen geregeerd worden
door onveranderlijke wetten", of dat „alle dingen hun natuurlijke
oorzaak hebben.
Gewis zien wij in de dingen vaste wetten.
Daardoor juist kunnen zij tot middelen voor een wil gebruikt
worden; waren die wetten niet vast, zoo kon de wil ze niet
gebruiken; wat niet zeker, wat onberekenbaar is, blijft onbruik
baar. Doch wat de dingen regeert is niet de onveranderlijke
wet, maar een veranderlijke combinatie van (zoover wij zien)
onveranderlijke wetten. (Men zie van den hertog van ARGYLL
het oudere „the Reign of Law" of de dit jaar uitgegeven
Toespraken „What i s T r u t h ? )
De invloed van deze nieuwere natuurbeschouwing is zeer
groot. Het ligt b.v. evenzeer buiten de wetenschap, „wonde
ren" te loochenen als ze te erkennen. Ontdoet men zich van
de supranaturalistische, onbijbelsche voorstelling dat „er won-
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deren in het christendom zijn"; erkent men dat in de heilige
Schrift van geen natuurkunde, dus ook niet van het d a a r o p
gebouwd denkbeeld „wonder" sprake is, daar zekerlijk vele
dingen wonderbaar zijn in onze oogen maar voor God niet
(Zach. 8,6); houdt men op, van een „bovennatuurlijken fac
tor" in de bijbelsche geschiedenis te spreken, omdat daar
eenvoudig alles direct met God in betrekking gesteld, dus
bovennatuurlijk is, dan ziet men hoe er tusschen de wetenschap
en het bijbelsch christelijk geloof hoegenaamd geen strijd be
staat. Dit geloof is geenszins tegen een algemeen gebruik
(zonder exceptie) van wetmatigheid. De zending van Christus,
met welke alles in oud en nieuw Testament, als omtrek tot
middelpunt, in verband is, deze zending geschiedde niet zonder
wet. Zij had plaats naar een ondoorgrondelijke noodzakelijk
heid dat zekere middelen, en deze alléén, tot verlossing des
menschdoms dienden. Het „betaamde God", enz. (Hebr.
2, io), en er is een „moeten" waaraan Christus in alles ge
hoorzaamt (Luk. 2, 49), ook als er van „een wonder" sprake
is (Joh. 9, 4). Over deze wet, en over hetgeen uit haar volgt,
oordeelt „de wetenschap" hoegenaamd niet. En het geloof
heeft geen behoefte, zich hiervoor bij de wetenschap een brevet
van toelating te verschaffen. Het komt haar niet, gelijk de
theologen maar al te veel deden, met een witte vlag in de
hand wapenstilstand of vrede vragen, want er is geen strijd.
En wanneer het geloof, naar zijn aard, datgene wat „hemelsch"
is, onderscheidt van het „aardsche", dan mag men deze zijn
noodzakelijke levensuiting ook niet „dualisme" noemen. Kan
ons denken tegenwoordig deze beide niet tot eenheid samen
vatten, het geloof kent toch deze eenheid. Slechts niet in een
monistische, organische, ten onrechte wetenschaplijk heetende,
wereldbeschouwing die deze eenheid reeds bestaande noemt;
maar in Christus, onder wien alles als onder één Hoofd weder
zal samengevat worden (Ef. 1, 9, 10). Het proces dezer
samenvatting is nu reeds het motief der wereldgeschiedenis, en
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wordt bij de wederkomst des Heeren, die wij verwachten, voltooid.
Gold nu algemeen de nieuwere, uit de mechanische natuur
beschouwing opgemaakte, notie van „wetenschap", (waarbij
men dan alle waardeerings-oordeelen op historisch en wijsgeerig
gebied als „kennis" van de wetenschap zou kunnen onderschei
den), dan zou ieder inzien dat het geloof der Gemeente met
de wetenschap niet in strijd verkeert, omdat het niet, gelijk
de wetenschap, behandelt datgene wat is, maar datgene wat
moet zijn. (Zie b.v. Dr. W. HERKMANN, die Gewissheit des
Glaubens und die Freiheit der Theologie, 2e Aufl. 1889, p. 58
enz.) Doch de meest algemeene opvatting (ook die onzer Wet,
zie de volgende Aanteekeningen) meent nog dat het geloof zich
voor de rechtbank der Wetenschap moet verandwoorden; en
daarom hebben wij met die opvatting hier te rekenen.
4) De bedoeling eener wet ligt hooger dan de bewuste
meening van hen die haar ontwierpen, omdat God, wiens
wegen hooger zijn dan de onze, ook in de wetgeving regeert.
De wet van 1876 tot regeling van het Hooger onderwijs is,
wat de letter harer artikelen over de faculteit der godgeleerd
heid betreft, slechts een compromis tusschen de eischen eener
algemeene wetenschap en de behoeften der bestaande kerk.
Doch in haar werkt de hoogere bedoeling, dat het geloof op
de hoogte der hedendaagsche wetenschap moet zijn. Deze be
doeling huldigen wij van harte.
5) Naar den eigen aard der godgeleerdheid behoort de
„wijsbegeerte van den godsdienst" niet tot haar, maar tot de
„godsdienstwetenschap" tot welke velen ten onzent in 1876 de
faculteit der godgeleerdheid hadden willen rëduceeren. Wij
kunnen daarom aan deze wijsbegeerte evenmin als aan de
Encyclopedie zelve, eene plaats in het encyclopedisch samen
stel der godgeleerde wetenschap geven. Deze twee weten
schappen zijn den godgeleerde noodig, maar der godgeleerd
heid (der wetenschap van de kennisse Gods) vreemd. De
„godsdienstwetenschap" kon eerst ontstaan toen het geloof in
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den Christus der Schriften niet meer de algemeen erkende
overtuiging der maatschappij was, en men dus begon, in plaats
van de Openbaring voor den godsdienst zeiven te houden van
welken de heidensche godsdiensten een ontaarding en afval
waren, integendeel „den godsdienst" als een algemeen genus
te stellen waaronder het „christendom" evenals Islam , Parsisme,
enz. als een bepaalde soort thuis behoorde. Men meende dus
voortaan „den godsdienst" wetenschaplij k uit vergelijkende be
schouwing van alle godsdiensten, en daarop gebouwd zielkundig
onderzoek, te moeten leeren kennen. Dit is ook het standpunt
van onzen Staat en onze wetgeving.
6) MAX MULLER bouwt dichterlijk (Hibbert Lect. 1878 p.
378) uit de diepste grondslagen van alle godsdiensten der
wereld eene krypt op, in welke ieder geloovige uit een dezer
godsdiensten het edelste van zijn geloof als een parel van
groote waarde tot vorming van den gemeenschaplijken schat zal
toevoegen; ook de christen zijn liefde tot God, die beter is
dan al het andere. Maar hij vergeet dat deze algemeene ver
draagzaamheid juist het christelijk geloof, hoe ongaarne ook,
zou moeten uitsluiten, omdat het zich niet in de, voor alle
deelhebbers toch noodzakelijke, voorwaarde der coördineering
zou voegen, daar het beweert niet één van vele, maar d e
godsdienst te zijn, die in alle „godsdiensten" tracht te voor
schijn te komen, totdat hem dit in „het christendom" gelukt.
Zie P. D. DE LA SAUSSAYE, Lehrb. der Religionsgesch. I. p. 51.
7) Wanneer Jezus zegt dat, zoo iemand wil Gods wil doen,
hij van deze leer (de leer van den johanneïschen Christus) zal
bekennen dat zij uit God is (Joh. 7, 17), dan zegt hij met
andere woorden: al wie Gods wil (zeer in 't algemeen, zonder
bepaling waar die-wil in bestaat) wil doen, dus m. a. w. wie
het goede wil, hoe dan ook, d. w. z. al wie eerlijk en recht
schapen is, die zal mij aanhangen. Dus alle eenvoudige eer
lijkheid , ook in de wetenschap, is christelijk.
8) Zij die onzijdig-,,wetenschaplijk" meenen te denken, kun-

38
nen ook bij den besten wil ons uitgangspunt niet als wetenschaplijk erkennen. Want wij poneeren iets; en die daad,
schoon wij haar met een goed wetenschaplijk geweten doen,
moet onzen broederen, die zich onvooringenomen achten, wille
keurig voorkomen. Wij echter poneeren (zeiden we) ons ge
loofsbeginsel met een goed wetenschaplijk geweten. Want dit
stellen, deze hypothese, is niets anders dan datgene waarmeê
elke wetenschap begint, namelijk het stellen van de realiteit
van het voorwerp des onderzoeks. Die tot den berg komt,
moet gelooven dat de berg er is, en een belooner is van hen
die hem onderzoeken, namelijk door hun de begeerde aard
kundige kennis te geven. Die tot de natuur komt, moet ge
looven dat zij is, en met natuurkennis beloont hem die haar
zoekt. We tot God komt, moet gelooven dat Hij is, en ook
door kennis belooner dergenen die Hem zoeken. God zoeken,
(op grond van door Hem gezocht te worden) dat is: het leven
des voorwerps voelen, ervaren, bewonderen, gelijk mijn
opstel „Kritiek der bewondering", Gids Sept. 1888, beschrijft.
Deze bewondering is, volgens PLATO, het beginsel der wijs
begeerte. Hoe in dien zin wijsbegeerte en godgeleerdheid elk
ander noodig hebben, ontwikkelt D. Ch. DE LA SAUSSAYE,
Prot. Bijdragen II p. 406—415. Wie echter deze ervaring der
Gemeente niet deelt, mag niet anders dan haar inbeelding
noemen, en aan het op haar gebouwde elke aanspraak op
wetenschaplijkheid ontzeggen. Het is dus eisch der bescheiden• heid dat wij voor de rechtbank der „onvooringenomen" weten
schap deze aanspraak niet laten gelden, en afwachten dat onze
ervaring algemeen worde. Zij zal het worden als vervuld wordt
wat BEATRICE in DANTE'S Paradiso belooft: „daar zal, wat wij
hier door het geloof vasthouden, klaarblijkelijk zijn, niet door
bewijs, maar als evident axioma:"
li si vedrü cio che tenem per fede,
Non dimostrato, ma fia per se noto,
A guisa del ver primo che 1'uom crede.
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9) Het inductief onderzoek van de godsdiensten kan een
maatstaf voor de meerdere of mindere normaliteit, een waardeeringsoordeel, niet ontbeeren, omdat wij hier met het hoogste
leven te doen hebben. Dit bewees nog onlangs in objectiefwetenschappelijke redeneering MAX REISCHLE (Freib. 1889) in
zijn „Die Frage nach dem Wesen der Religion, Grundlegung,
enz. p. 44 enz.
Hiermêe staat echter de zaak nog niet wetenschaplijk vast.
Want dit kenmerk, deze norm, heeft vooreerst nog slechts de
beteekenis van hypothese. Om op dit terrein, zooveel hier
mogelijk, wetenschaplijke zekerheid te hebben, behoeven wij,
even als bij het natuuronderzoek, na waarneming en hypothese,
ook verificatie, toetsing aan de werkelijkheid. (ERNEST NAVILLE
la logique de 1'hypothèse, p. 5^)* Doch deze verificatie be
vestigt onze hypothese. Offer, overgave des levens, blijkt, uit
haar, inderdaad het wezen van den godsdienst te zijn.
10) Dat het besef van zonde, van een weg te nemen ver
wijdering van God, het eerste levensteeken des gewetens is,
leert ook AUGUSTINUS, de Civ. Dei Lib. 10 cap. 1, 3, 4> 6
(met beroep op Rom. 12, 1) 19- 20 f,,Christus se sacrificium
maluit esse quam sumere").
11) Daad, niet feit. Wij komen er later (bl. 18) nog op terug,
maar reeds hier is het noodig er nadruk op te leggen, opdat
blijke dat wij niet een kerkelijke belijdenis aan de wijsbegeerte
ten grondslag geven wanneer wij het kruis haar beginsel noemen.
De belijdenis welke in zelfverloochening bestaat, is als persoon
lijke daad onderscheiden van haar verklaring in leerstellingen,
even als van de codificeering, nederlegging in een geschrift,
waardoor zij feit wordt. Eenige aldus in verklaring uitge
werkte kerkelijke belijdenis, of eenig belijdenisschrift, ter
grondslag voor eenige wetenschap of wijsbegeerte te leggen, is
ongeoorloofd. Zulk een belijdenis toch, daar zij een resultaat
des denkens is, praejudicieert, en bindt dus, de resultaten
welke wetenschap of wijsbegeerte te zoeken heeft. Maar de
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persoonlijke belijdenis der zelfverloochening, des kruises, de
daad des Heeren die onze daad wekt, zij maakt ons, Haar zij
niet resultaat maar beginsel van leven en denken is, in be
ginsel van elk prejudice vrij. Zij is zelfverloochening, dus niet
zelfvasthouding gelijk het vooroordeel.
12) Wil men een getuige van onverdachte onrechtzinnigheid,
men hoore hoe EÏIIL DUBOIS REVMOKD (Reden, Leipz. 1886)
in de 5e Rede over „Culturgeschichte und Naturwissenschaft"
den oorsprong der nieuwere natuurwetenschap dank weet aan
het christendom dat de absolute waarheid predikt en zoo in
den menschelijken geest de begeerte wekt, den grond der
dingen te peilen. Eerst de beteekenis die het christendom aan
het individueele leven gaf — Prof. SPRUYT vermoedt het terecht
in zijn „Proeve van een Gesch. van de leer der aangeboren
begrippen" bl. 13 v. — bracht tot opmerken van het aandeel
van s menschen geest bij de vorming onzer kennis. Wat KAKT
uitsprak, dat niet een vermeend overeenstemmen onzer voor
stelling met het voorwerp zelf, maar de normaliteit van het
denken over de waarheid beslist, dat ligt reeds onuitgesproken
in het evangelie zelf.
13) Overigens zien wij niet voorbij, dat ook zij die het
geloof der Gemeente afwijzen, spreken van ontwikkeling van
den godsdienst. Doch wanneer daarmede bedoeld wordt een
overbrenging van de naar Dar win genoemde theorie op den
godsdienst, dan doet men wel, tusschen „evolutie" en „ont
wikkeling" te onderscheiden. Immers ontwikkeling is iets dat
tusschen een begin en een einde begrensd is. Zij onderstelt
(bl. 13) een begin, waar de kiem aanvangt haar leven uit te
vouwen, en een eindpunt, waar dit proces voltooid is. Dan
kan er ook een middelpunt zijn. Dit middelpunt van den
godsdienst is ons (bl. 11, 12) de zelfverloochening, het kruis.
Door het kruis is bewezen dat niet het natuurlijke maar het
zedelijke, niet de macht maar de genade, de liefde, het hoogste
is in het heelal; niet het natuurlijk-kwantitatieve, maar het
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zedelijk-kwalitatieve.

Het kwalitatieve kan in zichzelf voltooid

staan; de liefde kan volmaakt zijn en i s in Christus volmaakt.
Evolutie daarentegen is niet, gelijk de ontwikkeling, begrensd,
want zij is kwantitatief.
natuur, der macht.

Met haar zijn wij op het gebied der

Hier hoort men God of de goden dan

ook altoos de Macht, de machten, noemen.

Op dit gebied

is geen begin en geen einde. Geen einde, geen hoogste term ;
want altoos blijft mogelijk dat de macht die tot heden voor
de hoogste gold, morgen door een nog hoogere overwonnen
worde. De evolutie beweegt zich dus eindeloos naar voren.
Maar eveneens naar achteren. Op het gebied der macht, van
het kwantitatieve, is er begin noch einde.

Naar voren kan

in de voortgaande reeks der godsdiensten van relatieve waarde
het christendom wel zijn de hoogste tot nog toe bereikte trap,
maar niet de absolute godsdienst, de godsdienst. Immers wat
uit het relatieve ontwikkeld wordt, is zelf ook relatief; er kan
altoos nog een hoogere term volgen. Doch eveneens, n a a r
achteren, is er hier geen reden om ook niet van den gods
dienst der dieren te spreken en den meester des honds „zijn
god" te noemen.

Sommigen doen dit ook: doch inconsequent

laten zij na, van den godsdienst der planten en der steenen
te spreken. Waar nu echter begin noch einde is, daar is ook
geen werkelijke ontwikkeling. Gelijk er in Herbert Spencer's nooit begonnen en nooit eindigende evolutie van heelallen
geen ontwikkeling is, omdat men na een eindeloos milliardental
van milliarden van eeuwen altoos even ver van het begin en
van het einde verwijderd blijft, zoo is hier ook het godsdienstig
leven een oeverlooze oceaan, op welken men eindeloos voortstrevende toch nooit verder (d. i. dichter aan het strand) kan
komen. Bij de evolutie is dus geen ware ontwikkeling van
den godsdienst. Er is slechts, door voortgang der natuur
kennis , der algemeene beschaving, der zedelijke en godsdien
stige voorstellingen, een (hoog te waardeeren) ontwikkeling van
den vorm waarin de godsdienst optreedt.

Doch werkelijke
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ontwikkeling van den godsdienst zeiven kan slechts daarin be
staan, dat de mensch zelf dichter tot God nadert.
En dit is (zie bl. 15) alleen door Christus mogelijk (Joh. 14, 6).
Hier is, nu het middelpunt des vredes bereikt is, inderdaad
ontwikkeling. Want de Heilige Geest zal „in de geheele waar
heid leiden", wier gebied oneindig is. Maar die ontwikkeling
zal toch nooit boven Christus uitgaan; want de Heilige Geest
zal „alles uit Christus nemen" (Joh. 16, 13).
Indien nu echter de Heilige Geest alles uit Christus neemt,
en er dus buiten Hem geen waarheid is, dan ontstaat de vraag
naar de betrekking tusschen de waarheid die in Christus is, en
de godsdiensten der heidenen. Wij zeiden dat wij reeds in het
laagste bijgeloof een verborgen werking der hoogste waarheid,
als schemerend en worstelend besef, erkennen. Maar hoe kan
dit samengaan? Hoe kan het zijn, dat het eeuwige Woord van
den beginne af het licht der menschen was, en er dus ook
waarheid in de heidensche godsdiensten is, en toch tevens het
geloof in Christus (O. en N. T.) alleen de ware godsdienst, de
godsdienst, en al het overige valsche godsdienst en Afgoderij ?
Dit ligt hierin, dat wel het „werk der wet" (Rom. 2) in het
hart der heidenen geschreven staat, maar de dwaling door de
zonde daar naast in hen leeft. (Rom. 1) Zoover nu de mensch
zich voor God ontvankelijk houdt, en „de waarheid doet, komt
hij tot het licht." (Joh. 3, 21); hij is er nog niet, maar hij
nadert. Maar zoover de mensch de dwaling, door het kwade
te doen, in zich fixeert, systematiseert, vastmaakt, komt hij
tegen God over te staan. Het naieve heidendom is op zich
zelf nog niet tegen God (Gen. 20, 6 enz.). Maar als het
profetisch element zwijgt, dan wordt zelfs de Israeliet tot
farizeër, en nog meer de heiden tot vijand Gods. De open
baring Gods in natuur en geweten (de „theologia" naturalis
en moralis als voorbereiding der revèlata) behooren tot de eco
nomie van het genadeverbond waaraan het „werkverbond" is
voorafgegaan. Doch eerst het uitwerpen van het profetisch
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element der ontwikkeling doet het tegen God gekeerd Judaïsme
en ethnicisme ontstaan.
14) Het is, naast den discipel die de Vleeschwording des
eeuwigen Woords verkondigt, bovenal de apostel Paulus die
bij de verheven taak der wijsbegeerte van den godsdienst ons
voorgaat. Heeft deze wijsbegeerte een historische en een meer
bijzonder speculatieve zijde, voor beide teekent Paulus de
groote hoofdlijnen. Voor de historie in zijn tegenstelling van
Jood en Griek. Voor de speculatie door Christus voor te
stellen als den Grond der schepping, den Eerstgeborene aller
creatuur; zoodat dus Christus de groote onderstelling tot het
verstand der wereld, alle intellectualisme geoordeeld, en het
ethisch karakter der wijsbegeerte gewaarborgd is. Onze hori
zont moge in geografischen zin verder strekken dan de zijne,
in den hoogsten, geestelijken zin blijft de tegenstelling „Jood
en Heiden", overminderd van kracht, en teekent de beide rich
tingen wier eenzijdigheid zich, reeds in Griekenland als eleatische en ionische school, en verder door alle tijden heen tot
in onze dagen toe, als idealisme en materialisme openbaart.
Tusschen die beide is, naar den Brief aan de Efeziers, Chris
tus zelf „de vrede", daar hij die beiden, na onderlinge ver
zoening door het kruis, in zichzelve tot een nieuwen mensch
herschept. En altoos wanneer de Kerk, met Paulus, niets
weten wil dan Jezus Christus en dien gekruist, begeert zij uit
haren aard de wijsbegeerte van den godsdienst, opdat de
majesteuze perspectieven die van dit middelpunt uit door de
stoffelijke en de geestelijke wereld gaan, zich niet alleen voor
het oog des geloofs maar ook voor dat des denkenden verstands
mogen teekenen.
15) In dit karakter is de gereformeerde kerk, wanneer zij
zich helder van haar eigen levensbeginsel bewust was, steeds
opgetreden. Het bepaalde ook hare houding — niet in den tijd
der tegenstelling tusschen rationalisme en supranaturalisme, die
beide evenzeer aan haar vreemd zijn gelijk zij den aard der
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menschelijke natuur miskennen (het eerste door de rede onge
motiveerd aan den inhoud der Openbaring op te dringen, het
tweede door die verhouding even ongemotiveerd om te keereu) —
maar telkens wanneer zij tot principieel debat met de philosophie kwam. Dan toonde de gereformeerde kerk, niet te
willen dat de menschelijke rede als voor aardsche dingen tot
oordeel bevoegd, voor de geestelijke dingen daartoe onbevoegd
gelde. Een dergelijke tweeheid in 's menschen wezen verwerpt
zij. Neen, zij laat zich gaarne door de wijsbegeerte voor
lichten, ook in de vraagpunten van den godsdienst, mits de
wijsgeer zich aan Gods Woord onderwerpe, d. i. vrij en onaf
hankelijk zij, gelijk een groot deel der menschheid ervaren
heeft tot die vrijheid te zijn gekomen door in den Christus der
Schriften te gelooven. Want dit geloof is niets anders dan
wettig gevolg van met vollen ernst het zedelijke te laten pri
meeren boven het natuurlijke (Joh. 7, 17).
Uit ons verstand, naar zijn eischen en wetten, kunnen de
dingen niet gekend worden; deze wetten zijn slechts voorwaar
den voor ons kennen, maar bepalen niet den inhoud die ge
kend wordt. Vergeten we dit, zoo ontstaat een eenzijdig
beeld, een niet aan de ervaring zelve maar aan onzen geest
ontleende kennis. De wereldsamenhang verkrijgt dan een
karakter van deterministische noodzakelijkheid; de eigen individueele aard, de duizendwerf genuanceerde verscheidenheid der
dingen wordt tot eentoonige gelijkheid geplet. Daarom heeft
de gereformeerde kerk dan ook —- om een voorbeeld ter toe
lichting te noemen — de leer van den voorlooper dezer denk
wijs, CARTESIUS, die in het denken het eigenlijke des geestes
zag, met sterken weerzin veroordeeld. Instinctief gevoelde zij
dat deze philosophie zich tot naturalisme moest ontwikkelen;
dat, als het denken, tot de noodige klaarheid en evidentie
gekomen, de waarheid gaf, zooals CARTESIUS beweerde, dan
eigenlijk het pantheisme de onvermijdelijke consequentie was.
Eerlang zou dan ook SPINOZA het uitspreken: mens nostra,.
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quatenus res vere percipit, pars est infiniti Dei intellectus (Eth.
II prop. 43 Schol.)
16) De daad Gods, zich toonende in de verschijning van
Christus en in onze voortdurende gemeenschap met Hem, is
het eigenlijk beslissende voor den zedelijken aard des geloofs
levens. Het geloof, als aansluiting aan een Persoon, is een
zedelijke daad. In de oude godsdiensten zijn de hoogere mach
ten die men vereerde, altoos gepersonifieerd, en zoo is een
zedelijke verhouding ontstaan. Maar wanneer in onze dagen
v. HARTMANN, COMTE of anderen een samenstel van wijsgeeriggodsdienstige overtuigingen publiceeren, of een christelijk god
geleerde predikt dat de waarheid onafhankelijk is van het feit,
dan kunnen zij natuurlijk niet meer, gelijk in de dagen der oude
mythologieën, verpersoonlijken. Hun religiositeit wordt dan een
volgen van de wetten der natuurlijk-menschelijke religie, welke
men meent te kennen, en die zich overal gelijk blijven. Doch
deze mist noodzakelijk de warmte van den volksgodsdienst die
zich aan een historisch middelpunt hecht. Hoe groote gaven,
verstandelijke en zedelijke, ook aan de vorming van het schoone
beeld dezer religiositeit ten koste worden gelegd, het leven
ontbreekt; geen Aphrodyte komt de bede dezer Pygmalions
verhooren.
Het onderscheid tusschen God als feit en God als daad
tegenover ons is vooral in 't licht gesteld door den edelen
denker C. MALAN (fils) in: les grands traits de 1'histoire religieuse de 1'humanité (2e edit. Genève 1885) p. 44 enz.
17) HEINR. HEINE; zie W. G. C. BIJVANCK, Poëzie en leven
in de 19e eeuw (Haarl. 1889) bl. 16. De kern van alles waar
h e t bij d e n godsdienst o p a a n k o m t , is niet iets t e d o e n ( d a t
is een noodzakelijk gevolg) maar iets te z ij n; niet slechts recht
vaardig, maar heilig te zijn. Gij zult volmaakt zijn, zegt
Jezus. Wie dit doordenkt (hier is de plaats niet om het verder
t e ontwikkelen) ziet i n h o e Christus alleen d e waarheid i s , e n
alles buiten Hem leugen; geen gradueele opklimming tot Hem
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door zuiverder voorstelling of reiner leven, maar alleen leven
schepping door volstrekte Genade.
18) Tusschen de organische en de mechanische wereldbe
schouwing is een wetenschaplijk verschil, dat zijn diepsten
grond heeft in een zedelijk verschil.
„Organisch" heet de beschouwing die de wereld als een
eenheid, een groot organisme opvat, d. i. een levend geheel,
uit welks eénheid de deelen van zelf voortkomen, gelijk b. v.
in ons menschelijk lichaam. „Mechanisch" is daarentegen de
verbinding van vele verschillende, ieder voor zich zelfstandige,
lichamen: of ook wel noemt men zoo den regel volgens welke
de aldus verbonden deelen zich bewegen, b. v. in een locomo
tief of ander werktuig. Het organisme eigent zich de bestanddeelen uit de omgeving toe, en werpt de onbruikbare weder
uit, in voeding en afzondering: ook verwekt het zelf nieuwe
organismen. Nu ziet de organische beschouwing in de wereld
overal eenheid. Terecht; maar wij zien die eenheid alleen
door geloof en poëzie, en kunnen er dus geen wetenschaphjke
gevolgen uit afleiden. Dit echter doet de organische beschou
wing. Het hoogste Algemeene is haar wat zij God noemt.
Hieruit het bestaan der eindige dingen af te leiden, kan niet
anders dan door een algemeen
orden als beginsel aan te
nemen. De mechanische beschouwing daarentegen blijft staan
bij de veelheid van dingen der wereld. Zij eert dus het be
staande eenvoudig als schepping, als een „zijn , waarbij zij
eerbiedig zich nederbuigt en aanbidt. Immers naar de oorzaak
van het zijn mag ik niet vragen, want dan maak ik eenvoudig
het „zijn" tot „geschieden", tot „worden.'
Naar de oorzaak van het geschieden in de wereld mag ik
vragen, maar niet tiaar die van het zijn zelf: dat toch is Gods
geheim.
Van dit wetenschappelijk verschil is nu de diepere grond het
zedelijke; het hangt af van de erkenning of de ontkenning
van de zonde Menigmaal is men zich daarvan zelf niet be-
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wust, maar toch is het zoo. De idealiteit van den jongeling
b. v. bestaat meestal daarin, dat de éénheid van ideaal en
werkelijkheid welke zijn rede eischt, door zijn fantasie onmiddelijk wordt vastgegrepen zonder dat de tweeheid welke zijn
geweten daar tegen over stelt, aan het woord komt. Ons
natuurlijk denken heeft van zelf een monistische, naar de
eenheid trekkende, neiging. Het schijnt zoo natuurlijk, van
het zichtbare tot het onzichtbare door telkens hooger wet
op te klimmen en dan eindelijk de hoogste Eenheid bereikende,
haar „God" te noemen. Maar deze „God" is slechts een
logische abstractie: ten onrechte besluit men dat de logische
verhoudingen die in onzen geest zijn, een afbeeldsel der
werkelijkheid die buiten ons bestaat, zouden zijn. Een poëti
sche bekoring sleept ons mede. Er is werkelijk eene eenheid
in de wereld; maar slechts door het Geloof kennen wij haar.
Wetenschaplijk kunnen en mogen wij er niets uit afleiden:
niet b. v. de causaliteitswet generaliseeren tot ontkenning van
het wonder, en zoo den geest uit de natuur verklaren. Tot
dit generaliseeren nu drijft niet de wetenschap — integendeel,
die verbiedt het — maar eene geheime neiging van den geest
om den levenden God te ontvluchten en zich in den wonderloozen, welgesloten samenhang der wereld tegen Hem, wien
„niemand zien kan en leven", te verschansen; ge lijk de eerste
mensch na zijn val onder het gebladerte weg school. Zoo wordt
de wereld een schoon Geheel, een kosmos, een bezielde natuur
waarvan de geest de hoogste bloesem, de efflorescentie is.
Voor dien geest schijnt de mechanische wereldbeschouwing,
op den klank van het woord af, geen ruimte te laten. Maar het
is geheel anders. Mechanismus noemen wij den samenhang
van al die algemeene normen, volgens welke al het afzonder
lijke in de geschapen wereld op elk ander ding werkt. De
stichting van dit mechanisme is de eerste daad Gods; een ze
delijke daad (als we zoo durven spreken), want dit geheele
mechanisme moet tot het goede, moet Hem, d i e n e n. In den
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v o r m des Zijns ziet deze wereldbeschouwing dus overal de
strengste orde en wetmatigheid: maar den inhoud des Zijns
ziet zij in de waarde, het geestelijk doel, den zin daarvan.
Het mechanisme is instrument der openbaring Gods, de vorm
dien de werkzaamheid der hoogste Macht zichzelve geeft in de
verschijnselen. Het mechanisme is overal, maar het is in beteekenis volkomen aan den geest, die het als middel gebruikt,
ondergeschikt. Juist bij deze wereldbeschouwing is er derhalve
ruimte om het geestelijke te laten primeeren boven het natuur
lijke, de geheele wereld te beschouwen als materiaal voor den
plicht, het wezen der dingen niet te zoeken in een onbereik
bare „substantie" maar in hun zin en doel, kortom, hetgeen
i s te verklaren uit hetgeen moet z ij n. (Zie LOTZE'S Mikrokosmos 1, 428 e. v.)
Hier dus geen dualisme, alsof men een wereld der werkelijkheid
aannam en dan, op idealistische wijze, achter haar de wereld
van het zedelijk geestelijke slechts vond of zich voorstelde.
HERBART heeft volkomen gelijk, dat het „zijn" op geen „moeten"
wijst. Maar wij gaan dan ook juist den omgekeerden weg,
namelijk van het „moeten" tot het „zijn." Want tot de vast
heid der wereld-wetten komen wij door het zedelijk-geestelijke,
door geloof aan de trouw Gods. De regelmatigheid van wat
wij natuurwetten noemen ligt niet in die wetten zelve (die
trouwens slechts regels van onzen geest zijn) maar in den
levenden God. Zoo is er voor ons geen dualisme, maar innige
eenheid van het natuurlijke en het geestelijke in God, den
„Schepper van hemel en aarde." In de wijsbegeerte van den
godsdienst ligt de eenheid van hetgeen is en hetgeen zijn moet,
de wereld der noodzakelijkheid en de wereld der vrijheid, om
dat zij de eerste uit de tweede leert verklaren Hier is alzoo
erkenning van de vrijmacht Gods.
Hier is dan ook plaats voor het wonder, het bovennatuur
lijke dat in allen godsdienst ondersteld wordt; omdat men in
ziet dat dit een religieus begrip is, over hetwelk de natuur-
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wetenschap geen uitspraak doet, noch om het te erkennen
noch om het te ontkennen. Zie F. TEMPLE, Christendom en
Natuurwetenschap, Haarl. 1887, p. 26; en over de geheele te
genstelling tusschen deze twee wereldbeschouwingen O. FLÜGEL,
die specul. Theologie der Gegenwart, Cöthen 1881, vooral
bladz. 368—387. Men begrijpt, als men de meest verschillende
overtuigingen zich op het „organische" hoort beroepen, het
woord van LOTZE (Mikr. 3, 60) dat „für diesen Namen, wenn
am Ende der Dinge Rechenschaft für jedes unniitz gebrauchte
Wort zu geben ist, die Verantwortung lang sein wird."
19) Dr. A. BRUINTNG, moderne Mystiek 1885. De geeërde
schrijver stelt dat, moge de mystiek de wetenschap, die altijd
en overal verklaring zoekt, ook al op velerlei gebied toelaten,
zij haar toch zeker op het gebied der psychologie niet zonder
schroom kan zien optreden, omdat zij vreezen moet, de onver
klaarbaarheid van het psychisch verschijnsel door die weten
schap wederlegd te zien. Wij kunnen hem andwoorden dat wij
integendeel zijne en anderer zielkundige „verklaringen" met
aandacht en zonder de minste vrees volgen, daar zij ons steeds
levendiger van de juistheid onzer grondstelling overtuigen.
Gelijk de geheele geschiedenis, als zij zal voltooid wezen, een
apagogisch bewijs voor de waarheid des Evangelies zal leveren,
zal ook de psychologische verklaring, als zij zal voltooid staan,
een dergelijk bewijs voor den goddelijken, dus onverklaarbaren,
oorsprong van den godsdienst zijn.
20) De mystiek van het geloof der Gemeente is van de
heidensche hierin onderscheiden, dat de laatste de mededeeling
Gods tot vereenzelviging met het schepsel laat worden. Dit
pantheïsme wordt door het geloof geweerd. Wel is de mensch
zelf mensch door de mededeeling Gods, maar deze geschiedt
door de persoonlijke daad der inblazing van Gods adem , niet
door emanatie (Gen. 2, 7). Gods persoonlijke daad en wil is
hier weder alles. Wij verwerpen het dilemma: „öf uit God,
of uit den mensch"; maar wij vestigen Gods immanentie juist

5°

op het primeeren van Gods persoonlijken wfl; het pantheïsme,
dat de immanentie sterk schijnt te willen, vernietigt haar inder
daad, omdat er niemand is die immaneert. Het geloof is dan
ook niet een onklaar gevoel, maar een verstaan, een kennen.
Alle geloof heeft tot voorwerp Gods Woord, waardoor hemel
en aarde bestaan. Door geloof verstaan wij dat de wereld één
geheel is (zie de 18^ noot), een orde van aeonen, in elkaar
grijpende levensfeeren, toebereid door een spreken Gods
(Hebr. 11, 3) dus daad Gods, niet uitvloeisel van zijn wezen.
En aan het Woord Gods, thans aan het geschrevene, de
H. Schrift, blijft alle geloof gebonden.
Wat de hiermeê verbonden onverklaarbaarheid Gods betreft,
wij moeten natuurlijk den godsdienst als zielkundig verschijnsel
zoo nauwkeurig mogelijk ondeden, wetenschaplijk beschrijven
en waardeeren. Doch daar hij voortdurende daad Gods is,
tan hij niet beschreven, omschreven worden als ware hij een
begrensd verschijnsel. Hij blijft onbegrensd, naar Boven
open. Een zonnespectrum is een begrensd feit, niet een actief
blijvende daad der zon; daarom kan het op zichzelf, zonder
de zon, onderzocht worden. Maar God die in de daad van
den godsdienst met ons in betrekking treedt, is daarbij transscendent en immanent- Zoover Hij immanent is, kan zijn wer
king in ons tot op zekere hoogte beschreven worden. Maar
het aandeel dat Gods transscendentie in het verschijnsel van
onzen godsdienst heeft, kan niet beschreven worden, en zoo
blijft dus ook de beschrijving van Gods immanente werking in
ons onvolledig, en moet het blijven.
21) Het is de eerste eisch der wetenschap, zoo zij eene
verklaring van haar voorwerp vindt die dat voorwerp ver
nietigt, dan juist daarom deze verklaring als onjuist te ver
w e r p e n . E n hier z o u d e verklaring vernietiging zijn. W a t
no»
uit iets anders behalve uit God zeiven te verklaren is,
O
dat is niet het primitiefste, dus niet het hoogste, dus niet de
godsdienst. Of wel, zoo het inderdaad toch de godsdienst is,
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dan houde de menschheid eindelijk op, zich daar mede te
begoochelen.
22) Odyss. 23, 183—204 De bedoeling van dit beeld van
PENELOPE, de gedachte van het 3DE deel en der geheele Rede
vat ik aldus samen:
Den oorsprong van den godsdienst verklarende kan men van
buiten naar binnen, of van binnen naar buiten gaan. Men kan
öf uit onderlinge vergelijking van de godsdiensten der wereld
en daarop gebouwd zielkundig onderzoek een algemeen begrip
van den godsdienst opmaken en dan daaraan het christendom
meten; öf uit het christendom, als den godsdienst, de gods
diensten der wereld verklaren. Doet men het eerste, dan moet
men het wezenlijke des geloofslevens, den vrede door de ver
geving der zonden, ter zijde laten, dewijl slechts de toebereiding
daartoe als het gemeenschaplijke in alle godsdiensten voorkomt
en dus (als de idee des Offers) in het begrip kan opgenomen
worden. Doet men het tweede, dan kan men den godsdienst
alleen uit Gods daad verklaren , d. i. hem onverklaarbaar noemen.
Het geloof der Gemeente moet of ontkend, of tot maatstaf ge
nomen worden. Het is öf niet waarheid, öf de waarheid.
De Gemeente nu kiest den tweeden weg. Haar leven is met
Christus verborgen in God, en van dit mysterie als middelpunt
uit gaat zij tot den omtrek, het algemeene leven, ook van den
godsdienst. Het onderscheid tusschen de wijsbegeerte van den
godsdienst uit het beginsel van een beweerde onvooringenomenheid, en de wijsbegeerte van den godsdienst uit het beginsel
van het geloof der Gemeente is dus het volgende:
De eerste gaat van den omtrek naar het middelpunt, de
tweede van het middelpunt naar den omtrek. De eerste klimt
op tot het begrip, de tweede gaat uit van de idee.
De eerste zoekt den zuiveren godsdienst als eindresultaat,
de tweede belijdt den waren God als begin.
De eerste houdt voor het hoogste bereikbare de onpersoonlijke
waarheid die verklaarbaar * is en zich aan het juiste denken
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openbaren moet. De tweede erkent als het hoogste en be
reikte den persoonlijken God die onverklaarbaar is en zich ge
nadig aan den biddende openbaren wil.

Hoe schaamt een mensch, deze dingen schrijvende, zich
over de dorre kaalheid zijner woorden. Hoe zou ooit in de
aesthetiek mogelijk zijn wat wij theologen op ons gebied doen!
Wie opgetogen voor de Sixtijnsche Madonna met het kind staat,
voorzeker hij mag zijn bewondering trachten te motiveeren,
te beschrijven; maar wie zou ooit durven meenen, dit g e h e e l
te zullen doen? Het voortgaand onderzoek beperkt hier niet
het gebied van het onverklaarbare, zoodat men zou mogen
hopen, mettertijd alles te zullen opgehelderd zien, gelijk de
reizigers eindelijk de „witte plek" op de kaart van Afrika hopen
te doen verdwijnen. Integendeel zal men telkens in wat men
meende verklaard te hebben, een mysterieuzen achtergrond
zien oprijzen, gelijk LEIBNIZ beschrijft hoe een alles doordrin
gend oog in het onbeduidendst grashalmpje de geschiedenis
des heelals zou kunnen lezen. Maar dit geldt allermeest van
den godsdienst zelf. Hier is alles heilige poezy, immers is de
mensch zelf als Gods maaksel, Gods poëma (Ef. 2, ro) in
Christus Jezus geschapen. Ik besluit daarom dit geschrift met
te erkennen dat al de gedachten, er in nedergelegd, schoon
vruchten van ernstig nadenken, mij als hoogst elementaire
teekens voorkomen, die slechts van verre iets aanduiden; als
arm gestamel, dat men liever zou vervangen door neder te
vallen op het aangezicht.
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