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Mijne Heeren Curatoren,
Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat Docenten, Studenten
en voorts Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid blijk geeft
van belangstelling in deze plechtigheid,
Zeer Gewaardeerde Vergadering,
Christendom is heldendom.
Niet alleen naar het leven, maar ook naar de leer.
Dat het Christendom heldendom is naar het leven, behoeft
geen betoog. Geen folterpaal, geen brandstapel heeft deze doorbraak van leven en licht en liefde kunnen keeren. Het woord
„geloofshelden" zegt genoeg. Wij denken aan het woord van
Fichte ), den sterken man van de daad als uit erts gegoten: gij
kunt mijn lichaam verhouwen, gij kunt het verbranden, het doen
verstuiven in den wind, den geest, die in mij leeft, kunt gij niet
verdoen!
Maar ook, Geëerde Hoorderessen en Hoorders, is het Christendom heldendom naar de leer. Wij zouden mogen spreken van een
heroïsme der gedachte, van een universeele, kosmotragische gezindheid en bezinning. Want van het menschelijk bewustzijn wordt
geappelleerd op het algebeuren en van het algebeuren op den
Alver werkelijker. Zoo betrekt het Christendom het A l op\het
Absolute, op den Volstrekte, op den Volheerlijke.
Waar ik dan heden het voorrecht heb, mijn Ambt aan deze
Hoogeschool te aanvaarden, daar ligt het niet in mijn voornemen
om U in het bijzonder te spreken over aard, methode, taak der
Apologie, maar is het mijn bedoeling, U de grondbeginselen van
het Christendom in het kort voor te stellen, op deze wijze tevens
het program ontvouwende van de stof, die ik op mijn colleges
onder meer hoop te mogen verwerken.
De Apologie van het Christendom wordt door sommigen bedenkelijk geacht. Men zegt: het Christendom bewijst zich zelf.
Zeer zeker ! Maar diende de Apologie slechts om de luiken, die voor
het zonlicht zijn gezet, weg te stooten, zoo zou ze alreeds haar goed
recht hebben bewezen. Echter, dit niet alleen. Ook wanneer men
synthetisch-positief de grondbeginselen van het Christendom
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uiteenzet, bevestigt de thetiek als zoodanig apologetisch zijn
onaantastbaarheid. En dus zal het thetisch uitdragen van genoemde grondbeginselen tevens apologetisch de waarden van
het Christendom handhaven, aangezien ware Apologetiek niet
opgaat in intellectualistische overheersching van het verstand
maar integendeel alle factoren van het levend Christendom toont
als zich zelf bewijzende in het menschelijk geestesleven. Dit is de
eeuwen door, van den aanvang van het Christendom af door de
omvattendste geesten geschied.
Waar wij ons in deze materie dan wenschen te oriënteeren, daar
hebben wij met een enkel woord het terrein van de Christelijke
wereldbeschouwing, nader van de Theologie aan te wijzen naar
haar eigen plaats in het kader der wetenschappen.
Iedere wetenschap gaat uit van een object, en voorwerp, een
principe. Als „objectum proximum et unicum" der Theologie noemt
men veelal het „Verbum Dei". Hoe juist dit ook moge zijn, achter
het woord staat de spreker. Van de Openbaring Gods naar Woord
en Geest moeten wij derhalve terug tot Zijn Zelfmededeeling. Deze
Zelfmededeeling Gods als het alleroorspronkelijkst gegeven (dat
nochtans mede het Al verwerkelijkt) te bevestigen en dat met
volle eerbiediging van alle wetenschappen, ieder op haar eigen
gebied, dit is de hoofdtaak en de hoofdzaak der Christelijke Apologie.
Eenjgeweldige taak, die naar twee zijden vaak wordt belemmerd.
Allereerst van den kant dergenen, die den Bijbel als Gods eenig
Woord stellen naast en tegenover de wetenschap en de wijsbegeerte
in het algemeen. Vooral in Gereformeerde kringen is dit gevaar
allerminst denkbeeldig. De Roomsche Theologie heeft in dit
opzicht zooveel voor, omdat zij streeft naar een alomvattende
wereldbeschouwing op Aristotelisch-Thomistische gronden. Maar
de Gereformeerde Theologie schiet in deze nog maar al te zeer
te kort. De Bijbel wordt gezet, nog eens, naast de wetenschap
en de wijsbegeerte in het algemeen en uit den Bijbel tracht men
dan allerlei te verklaren zoo niet te vervagen, dat in de algemeene
Openbaring aan den dag is getreden. Problemen met betrekking tot
de plaats van het kwaad in het wereldgebeuren, met betrekking
tot oorsprong en afstamming van den mensch, met betrekking
tot persoonlijk voortbestaan enz. worden dan eenvoudig terzijde
geschoven en niet belicht uit de Openbaring van „Gods Woord",
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zooals deze ook u i t de „werkelijkheid", u i t het wereldgebeuren
zelf aan den dag treedt. E n nog van een anderen kant dreigt gevaar,
n.1. van den kant dergenen, die naar de modetermen onzer dagen :
het „irratkraeele", het „ n u m i n e u s e " het „ p a r a d o x a l e " en wat
niet al naar voren keeren om aldus het verstand, de rede, het
denken, het systeem te onderschatten. H e t is begrijpelijk, dat w i j ,
die oververzadigd zijn van het rationalisme, i n het tegendeel o m slaan. M a a r , zooals i k zeide, ook van dezen kant dreigt het gevaar,
dat men de ratio, de redelijke bezinning, te kort zou doen ) .
I k hoop dan ook te toonen i n mijn verdere uiteenzettingen aan
deze Hoogeschool, hoe het Woord van G o d volgens den Bijbel
zelf moet worden beschouwd als het Alorganisme ) van Goddelijke
Openbaring. I n den Proloog van het Johannes-Evangelie (waar
i n het oorspronkelijk wel staat „ L o g o s " , maar waar toch i n vertalingen ook „ W o o r d " is gebezigd) treedt dit klaarlijk aan den
dag. H e t Woord is van eeuwigheid verborgen i n de diepte der
Godheid, dg idv Kófotov tot» Ilaxooe (vers i en 18), maar
tevens is het Albemiddelend, want het A l is daardoor geworden,
gebaard (iyéveto, vers 3). D u s u i t den Afgrond der Godheid, door
het Woord, is het A l geboren. H e t Woord heet voorts het L e v e n
en het L i c h t der menschheid, het treedt i n als wederbarend Beginsel, als L i c h t i n de duisternis (vers 4 v.), het staat i n den Persoon van Jezus Christus i n het middelpunt der menschheidshistorie
(vers 14) en is i n de Schrift betuigd (5 : 39). H e t Woord bemiddelt
derhalve volgens deze aanduiding, indien wij het zoo mogen u i t drukken, de Alorganisatie der Goddelijke Openbaring. E n wanneer
wij op deze wijze het Woord van G o d zullen laten gelden, dan
zullen wij ook alle wetenschappen, ieder op haar eigen terrein,
onbevooroordeeld, naar haar waarde eerbiedigen. H e t zal dan ook
onder meer mijn taak zijn, aan te toonen, hoe, wanneer de kenleer,
de natuurwetenschap, de zielkunde, de wijsbegeerte i n één woord
alle wetenschap onbevooroordeeld wordt gewaardeerd, wij van
uit deze verschillende wetenschappen, a.h.w. de stralen van Gods
Woord zien convergeeren i n het eeuwig middelpunt der Goddelijke
Openbaring.
2
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Waar wij dan het object der Theologie dus ook der Christelijke
wetenschap en wijsbegeerte, bepalen als de Zelfmededeeling Gods,
die mede i n het Alorganisme der Openbaring naar Woord en Geest
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haar stralen uitschiet, daar zullen wij allereerst ons rekenschap
hebben te geven van de kentheorie. De kenleer staat aan de
poort der wetenschap en hoe weinig wordt deze beoefend en hoe
weinig wordt deze principieel nagegaan ! Prof. A . Kuyper zegt in
zijn „Encyclopedie der H . Godgeleerdheid" ), dat wij riirnrner
de correspondentie of verwantschap tusschen subject en object
zullen kunnen verstaan, tenzij wij met de Schrift den Auteur van
den kosmos belijden als Dengeen, die en makrokosmos en mikrokosmos in onderling verband schiep. Deze uitspraak zal nader met
wetenschappelijk betoog zijn te overwegen. Want in de kentheorie
komt bovenal aan de orde de moeilijke vraag aangaande „zin en
zijn". Dr. Snethlage, die het Neo-Kantianisme ins ons land krachtig
vertegenwoordigt, heeft in zijn verhandeling over „Openbaring" )
geschreven, dat de vereenzelviging van zin en zijn verband houdt
met mythologie. Evenwel, juist hier, op dit punt moet de groote
strijd gestreden worden. Het spreekt wel van zelf, dat ik daartoe
heden, in deze korte spanne tijds geen gelegenheid vind. Ik kan
zoo straks alleen aanduiden, waarheen het gaan zal en gaan moet.
Vooraf herinnere ik er tevens aan, hoe in onze dagen een kentering
in de kentheorie valt waar te nemen, hoe het Neokantianisme,
dat j aren lang ook aan de Universiteit hier te lande, heeft geheerscht,
in realistische lijn, ik zou haast zeggen, wordt gecorrigeerd. Wij
zijn naar het woord v a n N i c o l a i H a r t m a n n „ e r w a c h t vomKritizismus" *). De „Gegenstandstheorie", de „Transcendenz-Eindruck",
ze komen aan de orde ). De kenleer gaat zich weder nadrukkelijk
richten op het objectieve als representeerende het transsubjectieve
of transcendente. Ook de veelal doodgezwegen Ed. von Hartmann
komt naar voren. Een door de „Kant-Gesellschaft" uitgeschreven
prijsvraag over de beteekenis van zijn kenleer werd beantwoord
door den bekroonden Joh. Hessen, uit wiens aanduidingen mede
blijkt, hoe de kenleer zich in de realistische lijn beweegt. Prof. Dooyeweerd gaf in het „Tijdschrift voor Wijsbegeerte" van dezen Jaargang mede een beschouwing over Calvinisme en Neokantianisme ).
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Op één punt kan ik thans slechts met nadruk wijzen. De groote
vraag met betrekking tot de kenleer is niet slechts deze: hoe en
waardoor de mensen kent, maar boven al wat de mensen kent.
En wanneer wij deze vraag stellen: hoe ver en hoe zeker gaat de
menschelijke kennis ? zoo zullen wij genoodzaakt zijn telkens het
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bewustzijn en zijn inhoud te betrekken op het transcendente, niet
slechts naar den kring van het „natuurlijk gebeuren" maar ook
naar den kring van het „geestelijk leven".
Want niet alleen, dat de inhoud van het bewuste wordt gewekt
naar aanleiding van de gegeven stof der gewaarwording, ook
het bewustzijn zelf duikt als op uit den levensdrang. Physiologisch
reeds is duidelijk, dat eerst als de hersenen daar zijn, het bewustzijn begint te gloren. En wanneer wij onze kategoriale functies
nagaan, zoo blijkt, hoe ook dezen uit het onbewuste, uit het achterbewuste opkomende, als een gegeven moeten worden aanvaard ).
Wij mogen dus zeggen: de werkelijkheid als zoodanig dient zich
voor den menschelijken geest aan van uit het transcendente, door
het objectieve in het subjectieve.
9

Het naïef realisme neemt de dingen zooals ze zijn, het naïef
idealisme neemt de dingen zooals ze schijnen, het transcendentaal
realisme neemt de „werkelijkheid" zooals zij in het menschelijk
bewustzijn haar „representant" vindt.
Zoo heb ik in mijn kentheoretische beschouwingen ) schriftelijk
aangeduid en ik hoop het bij mijn onderwijs mondeling te mogen
toelichten, hoe er in zake de kenleer een grondzekerheid zich aandient, dat n.1. uit het „verborgene" „openbaar" wordt èn het
bewustzijn èn zijn inhoud. Dit „verborgene" is dus het eerst „ g e stelde" in zake de kenleer. E n het menschelijk bewustzijn kent
en denkt dit „verborgene" naar zijn „verschijning". Hetgeen aldus
„openbaar" wordt is dan de „werkelijkheid", de „kosmos", het
„Al", ook „God", de Algeest, voor zoover dezen zich aan en in
het menschelijk bewustzijn voordoen en als zoodanig „pro ratione
humana" worden gekend en gedacht. Daarbij hebben wij te onderscheiden tusschen „kennen" en „denken". Het kennen houdt verband met de ervaring, het denken stelt ook het onbekende als een
factor in de albeschouwing. E n zoo zullen èn kennen èn denken
samen hebben te gaan om naar kentheoretische bezinning een
door de Christelijke Apologie mede te rechtvaardigen wereldbeschouwing te veroveren of te bevestigen.
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Daarbij toont zich tweeërlei geestesaanleg. Er zijn „critisch"
aangelegde en „spontaan" (dit woord zij ons vergund) aangelegde
geesten. Eerstgenoemden zullen in het bijzonder verwijlen bij
het menschelijk kennen, het menschelijk bewustzijn en nauwkeurig
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ondescheiden hetgeen tot dit menschelijk bewustzijn en zijn kenapparaat behoort. Laatstgenoemden hebben een objectief gericht
besef en zullen daarom als het ware reeds instinctief verzekerd
zijn van de primaire beteekenis der zich aandienende „werkelijkheid" zooals deze uit het transcendente als opkomt.
In hoeverre daarbij een metaphysica op grondslag der ervaring
of inductie kan worden benaderd, dient ook te worden overwogen )
Waar wij dan, mede op kentheoretische gronden, ons op de
„werkelijkheid" hebben te bezinnen zooals deze aan en in het
menschelijk bewustzijn verschijnt, daar hebben wij ook alle kringen
van wetenschap onbevooroordeeld te laten gelden, zullen wij
komen tot een vast gefundeerde Christelijke wereldbeschouwing,
die niet opgaat in willekeurigheden.
De eerste takken van wetenschap, die daarbij aan de orde komen,
zijn de natuurwetenschap en de zielkunde. En waar ik heden
handel over de grondbeginselen van het Christendom, daar moge
ik alleen maar dit constateereh (en het klinke niet slechts als een
conclusie), dat in onze dagen tegenover de eenzijdig mechanische
wereldbeschouwing, die jaren lang heeft geheerscht, de organische
als aanvullend al meer aan den dag treedt. De synthese, de eenheid
komt weer naar voren als factor naast en met de veelheid.
Dr. Ariëns Kappers heeft ons duidelijk gemaakt, hoe het begrip
der entelechie een begrip is, dat ook in de tegenwoordige wetenschap beteekenis heeft. Prof. Bolk heeft in zijn verhandeling over
„Hersenen en Kuituur" den vorm als een eigen beginsel aangewezen. Prof. Jordan licht ons voor met betrekking tot de totaliteit en het organisme. Prof. Driesch geeft ons een „Philosophie des
Organischen". Prof. Bouman herinnert, hoe ook de psychische
functies tegenwoordig weer worden gewaardeerd. Prof. Buitendijk s
dierenpsychologie geeft o.i. mede aanleiding ter nadere overweging aangaande de eenheid des bewustzijns van den mensen.
Het psychologencongres, onlangs te Groningen gehouden, heeft
van verschillende kanten kenbaar gemaakt, dat in het zieleleven
de hoogere eenheid van beteekenis blijkt. En waar (om dit nog
slechts te noemen) een Eduard von Hartmann, waar reeds vroeger
een Fichte Jr. in zijn psychologie en anthropologie de ziel als
organiseerend beginsel heeft benaderd, waar een Reinke in zijn
dominantenleer op „Oberkratte" wijst ) , daar acht ik het voor
u

u
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de Christelijke Apologie, voor de grondbeginselen van het Christendom van het hoogste belang, dat wij op deze wijze, gesteund door
natuurwetenschappelijke, natuurwijsgeerige en zielkundige overwegingen, kunnen spreken van een Goddelijke „ideëele uitbeelding"
van een (indien wij dit woord met eerbied mogen bezigen) Goddelijke genialiteit, die bijzonder in het beginsel van vorm, gedaante,
eenheid des bewustzijns enz. zich kenbaar maakt.
Voorts zullen wij in zake de natuurwetenschap of natuurwijsbegeerte de volgende drie problemen onder de oogen hebben te zien.
Allereerst de vraag aangaande het wezen der stof. E n waar
ook in den nieuwen dag het wezen der stof eensdeels wordt herleid
tot kracht, energie, electriciteit, anderdeels alom geordend büjkt,
daar is de materie te herleiden tot de twee geestelijke beginselen:
kracht en orde, actualiteit en idealiteit of, zooals Eduard von
Hartmann dit mede heeft aangetoond, tot openbaring van Goddelijken W i l en Wijsheid.
Het tweede probleem, dat wij hebben te overwegen, is het probleem aangaande het „leven". Een vitalisme, dat het leven
beschouwt als een bij-komende energie, zal zich bezwaarlijk kunnen
handhaven, maar indien wij het leven beschouwen als een immaterieel, ordenend, vormend principe, dat de energiestroom niet
vermeerdert of vermindert maar leidt ), zoo zullen wij ook in deze
richting nieuwe banen vinden om het eigen karakter van het
levensverschijnsel op zijn plaats te waardeeren.
Ten derde hebben wij te handelen over de descendentie. Ik mag
het hier slechts aanduiden, dat ik hoop aan te 'oonen, hoe scheppingsleer en afstammingsleer niet strijden, maar noe deze integen
deel zijde en keerzijde kunnen zijn.
Alle menschelijk kennen heeft een wetenschappelijken en een
wijsgeerigen kant. Gaan wij dan thans in den kring der wetenschappen voort tot de wijsbegeerte in het bijzonder, de wijsbegeerte, die zich richt op het algebeuren, weshalve het ook zoo moeilijk is om de wijsbegeerte en de Godgeleerdheid te onderscheiden ) .
Wij kunnen dit wel doen met een enkel gebaar, maar om tot principieel inzicht ook te dezen te komen, daartoe behoort zooveel meer.
N u zou ik met betrekking tot de wijsbegeerte alleen dit willen
zeggen : de Christelijke Apologie heeft hier nadrukkelijk te onderscheiden tusschen het ethische en het logische oordeel. Voor zoover
13
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wijsbegeerte een ethisch oordeel inhoudt, voor zoover kan zij in
willkeurigheid verdolen, in sympathie of antipathie. Maar voor
zoover wijsbegeerte een logisch oordeel inhoudt, is zij onbevooroordeeld en algemeen geldend voor ieder, voor Christen en nietChristen, voor geloovige en niet-geloovige. Want denken houdt in
noodzakelijkheid, Goddelijke noodzakelijkheid. Zoo heeft de
apologeet open te staan voor alle wetenschap en haar tevens te
betrekken onder hooger gezichtspunt. Bovenal echter zal hij de
„werkelijkheid", zooals deze aan en in het menschelijk bewustzijn
verschijnt en van daar uit onder de uiterste bezinning zal moeten
worden overwogen, te laten gelden. Indien er dan ook iets eigens,
iets nieuws mag zijn in hetgeen ik hoop te brengen, zoo zal daartoe
behooren, dat hier systeem en leven blijken samen te gaan, dat
hier systeem niet zal zijn een dood, afgetrokken stelsel, maar dat
hier systematiseeren zal zijn: constateeren van den stand en gang
der werkelijkheid als zoodanig en bij dit constateeren zullen wij
alle factoren dier werkelijkheid haar waarde laten. Op deze wijze
zal er m.i. een onweersprekelijke, Christelijke wereldbeschouwing
te veroveren zijn, die te midden van alle wetenschappen ook haar
eigen waarde bewijst.
Wanneer wij dan de werkelijkheid laten gelden, zoo blijkt deze
'twee beginselen aan den dag te dragen, de beginselen: actualiteit
en idealiteit.
Eensdeels toch is de werkelijkheid bestaansdrang, levensdrang,
levenswil, indien wij spreken in Schopenhaueriaanschen, Hartmanniaanschen, Nietzschiaanschen zin. Eenerzijds tintelt de werkelijkheid van kracht, anderzijds blijkt deze werkelijkheid, tot in het
uiterste toe geordend: zelfs „de muggendans der atomen" is gereguleerd, zelfs in de kuil der ontbinding blijkt de formule te regeeren.
Eenerzijds dus openbaart zich de werkelijkheid als actualiteit
anderzijds als idealiteit.
Ook dit gezichtspunt kan ik thans slechts aanduiden. Het zij mij
daarom vergund voorloopig alleen te zeggen : te dezen opzichte zal
van de grootste beteekenis zijn, hoe men staat tegenover hetgeen
Hegel noemt de „schlechte Unendlichkeit" ), het tijdruimtelijk
gebeuren. Deze, de „schlechte Unendlichkeit" moet naar de actualiteit worden teruggeleid tot den Goddelijken Wil, die het „quod",
der werkelijkheid zet, terwijl de Goddelijke Wijsheid het „quid"
16
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naar de idealiteit dier werkelijkheid bepaalt ). Op deze wijze is er
een ethische wereldbeschouwing mogelijk, die de logische niet
uitsluit maar nochtans het A l waardeert naar den zedelijken, geestelijken ondergrond van het wilsleven. De Christelijke Apologie zal
aldus zoowel aan het levensmysterie, aan het antirationeele als
aan den samengang en samenhang, het rationeele, recht doen
wedervaren. Want bestaan en bestaansorde, leven en levenswet
behooren bij elkander.
Laat het Christendom de werkelijkheid spreken, zooals deze
de eeuwen, de geslachten door, ook naar het geestelijk leven getuigt,
zoo kan het Christendom ook niet één van de vele Godsdiensten
naast de andere zijn maar zoo moet het, als absoluut, de alomvattende Godsdienst blijken, die de elementen van waarheid, onder
de volkeren verspreid, mede inhoudt. Daarom is het Christendom
wat wij zouden willen noemen: de voleindigde Godsdienst, die
niet slechts tegenover den Assyrischen, Perzischen, Egyptischen,
Germaanschen of welken ook staat, maar die het A l ten volle
beurt aan den dag. Zoo alleen kunnen wij de vraag „Babel oder
Bibel" te boven komen.
Dit Christendom der werkelijkheid, mijne Hoorders, hoop ik aan
te toonen als realistisch Christendom " ) .
Het zij mij vergund, van deze plaats mede te deelen, dat er
dienaangaande een misverstand in ons Nederland rond waart.
Men deelt mij gemeenlijk, — en men vergeve, dat ik een oogenblik
zeer in het bijzonder over eigen standpunt spreek, — in bij de
Hegelianen of Bollandisten. Maar, hoezeer ik ook bij dezen weet
te waardeeren hetgeen zij aan „Wahrheitsgehalt" uitdragen, indien
men mij zou willen onderbrengen, zoo behoor ik veeleer thuis
(hoewel ook daar weer niet geheel) in de school Schopenhauer,
Schelling, Hartmann, omdat mijn wereldbeschouwing staat in het
teeken van den Wil. Dus niet zoozeer in het teeken van de Idee,
als wel van de Goddelijke Energie, al onderschat ik de Idee allerminst. Het komt aan op accentueering. Het realistisch Christendom, dat ik reeds jaren voorsta, dat ik aan deze Hoogeschool naar
de kracht en het licht, die mij gegeven zijn, hoop te doceeren, dit
realistisch Christendom behoeft ook de historie niet uit te sluiten,
maar kan mede de historie fundeeren en bevestigen, al zoude men
(terwijl het ook dan zijn overtuigende kracht bewijst) de historische
16
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feiten als zoodanig willen ontkennen. Want het Christendom is beginselenleer, het houdt onweersprekelijke, eeuwige principiën in.
Genoemd realistisch Christendom voorts bevestigt, hoe één Goddelijk Leven, één Goddelijk Licht, één Goddelijke Liefde, de eeuwen
en geslachten doortrok, die juist als zich voortzettende geschiedenis (want geschiedenis herhaalt zich) wezenlijk, metaphysischhistorisch blijken te zijn. In dit realistisch Christendom zijn èn
het historisch èn het ideëele Christendom in een hoogere eenheid
samen te vatten. De Apologie van het Christendom is daarom mede
Apologie van de volle werkelijkheid. E n omdat het Christendom
aldus realistisch de volle werkelijkheid laat gelden, is het eerste
Woord, dat het Christendom uitspreekt: God.
Waarom hecht het Christendom aan het woord God ? Omdat
dit woord is een bevrijdend woord, een wekkend woord. Gaat
dit zelf maar na. Wanneer ge spreekt van leven, van licht, van idee,
van denken, of wat niet al, zoo duidt ge daarmede één beginsel aan,
één beginsel der velen, die zich aandienen. Maar wanneer gij het
woord God zegt, staat ge in het teeken van al hetgeen naar schoonheid, waarheid, goedheid wakker wordt in des menschen diep
of lokt uit den hooge. Daarom noemde ik het woord God een bevrijdend woord, een alwekkend woord, een woord uit het heimwee
tot de vervulling zich uitstrekkende. Want zooals naar de school
van Pythagoras het getal, naar die van Protagoras de mensch
de maat aller dingen heet, zoo heeft Plato ons wegwijs gemaakt
om in God de maat aller dingen te zien. Daarom is het woord
God niet maar een woord van bijgeloof of een matte term, dien wij
willekeurig bijhouden, maar wij staan het woord God voor, omdat
in dit woord opwaakt en uitgaat hoogste aspiratie van des menschen geest. Het begrip God is dan ook in twee taalstammen,
den Semietischen en den Indogermaanschen aangeduid als heenwijzing naar de twee genoemde albeginselen: naar het beginsel
kracht, actualiteit en naar het beginsel gedachte, idealiteit. Naar
het Semietisch immers is het woord „El" het woord der kracht, naar
het Indogermaansch is het woord,JDewa",, ,Dyaus" het woord des
lichts. In het eerste wordt de wijde zee der tijdruimtelijke beweeglijkheid beduid, in het tweede de diepe hemelkoepel, de vaste
sterrengang der eeuwige bestendigheid naar de wiskunde Gods.
En deze twee, kracht en licht of orde, wijzen in hun tweeheid
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heen naar de Eenheid Gods, naar Hem, die naar het actueele en
naar het ideëele het A l verwerkelijkt, het A l realiseert. Dit A l
wordt dan ook door den geest des menschen, door het menschelijk
kennen en denken betrokken op de Eenheid. Monistisch moeten
wij zijn, zullen wij zijn menschen van eenheid van geest, van gedachte en van wil. Want het monisme sluit het dualisme niet uit.
Wanneer wij het indifferente en het identieke in de lijn van Schelling ) verstaan, zoo is o.i. het indifferente het ononderscheidene,
dat veler monisme bedoelt, maar het ware monisme gaat door
het dualisme henen, houdt dit in, heft dit op, want identiteit
is de hoogere eenheid, die de tegenstelling, de tegenstrijdigheid
verzoent.
En zoo is met het Godsbegrip allereerst en boven al beduid:
Eenheid. Waar de mensch Eenheid zoekt, zoekt hij God. Bij Jood,
Griek en Christen is daarom het eerste praedicaat, dat aan God
wordt toegekend : Eenheid. „Hoor Israël, de Heer Uw God is een
Eenig Heer". Het èchaad is hier van het grootste belang. In het Neoplatonisme, zooals het in Plotinus ten top rijst, is God als to'Ev
geduid. Ook in de Christelijke belijdenis wordt God als Eenig, Enkelvoudig, Geestelijk Wezen genoemd, waaruit het A l voortgaat ).
Maar deze Eene God wordt mede naar aanleiding van de werkelijkheid, die wij laten gelden, tevens beleden als de Drie-eene. De leer
der Triniteit, een van de grondbeginselen van het Christendom,
waarover ik heden handel, houdt verband met genoemde werkelijkheid, want in deze is de drieledigheid op alle gebied aan den
dag: als ontstaan, bestaan en vergaan nochtans één worden; als
vader, moeder en kind nochtans één leven; als de ziende, het
geziene en het zien nochtans één functie; als subject, object en
zelfbewustheid nochtans één geest; naar de dialectiek van het
denken: het stellen, tegenstellen en samenstellen nochtans één
gedachtegang. Drieledigheid, drieëenheid wordt door de werkelijkheid zelf gepredikt. Want het A l ontstaat, dus moeten wij aannemen een Oorsprong dier werkelijkheid; het A l bestaat, dus
moeten wij aannemen een Drager; het A l vergaat, dus moeten
wij aannemen een Voleinder. Zoo is de Transcendentie, de Immanentie, de Glorificatie noodzakelijkerwijs het drievoudig aspect,
dat wij aangaande den Eenigen, Eeuwigen God, den Algeest moeten
aanvaarden ). De Unitariër legt den nadruk op de Eenheid, de
ls
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Trinitariër erkent mede de Drieheid maar loochent daarom allerminst de eerste en daarom luidt de Christelijke belijdenis: tres
Personae (Aanzichten; persona = masker) in Una Substantia".
Uit, door en tot den Eeuwige en Eenige kringt het A l .
Het is hier de plaats om met een enkel woord te spreken over
het Pantheïsme. Ook van deze dwaling word ik telkens beschuldigd.
Toch wel ten onrechte. Want het Deïsme scheidt God en wereld,
het Pantheïsme vereenzelvigt ze, het Theïsme onderscheidt hen.
En juist daarom is het laatstgenoemde het alzijdigst, het volledigst. Want naar het Godsgeloof, Godsbesef en Godsbegrip
zien wij in den Eenige en Eeuwige allereerst den Onveranderlijke,
den Zijnde, maar tevens moet Hij de veranderlijkheid zetten en
dragen, dus in zooverre het worden als aandoen. In de belijdenis
aangaande de „vleeschwórding des Woords" is dan ook Worden
en Zijn vereenigd. Het Zijnde, het Onveranderlijke, het Oorspronkelijke zoekt de menschelijke geest op alle gebied. Aesthetisch is
hem zeker, dat het Plan gaat voor de uitvoering; ethisch, dat de
Norm als blijvende eerst i s ; entellectueel, dat het Begrip, de Idee
inzet blijkt; mystisch dat het Blijvende het vergankelijke verduurt. Zoo is ook de belijdenis aangaande God als den Durende
de groote rust naar lichaam, ziel en geest. En deze is de Transcendentie. Maar de Algeest kan niet slechts boven en buiten het Universum zijn, Hij moet het tevens doorwonen met Zijn Kracht en Licht,
Leven en Liefde. Dus dringt het religieus en Godsdienstig besef
en begrip voorts om den Verhevene tevens te zien als Uit-gaande
tot en ih het algebeuren. En, is de Vader Levensoorsprong, de
Zoon is Levensuitgang. Dus wordt met de belijdenis aangaande den
Zoon de Goddelijke Immanentie beduid. Waar onze dagen spreken
van den „wordenden" God blijkt ook deze reeds in deDrieëenheidsleer begrepen. En eindelijk: het Godsdienstig besef en begrip
dringt ons om den Eeuwige en Eenige tenslotte te zien als den Voleinder, die het A l doorvoert. Dus is de Glorificatie naar den Geest
als het ware het derde postulaat van het religieus en Godsdienstig
bewustzijn, nog afgezien van de vraag of wij hier spreken van
Openbaring. Want geen menschelijk besef of begrip, op welk gebied
ook, of het stamt uit Openbaring van het Verborgene, zooals wij
bij den aanvang hebben gezien. De Christelijke Drieëenheidsleer
blijft derhalve niet slechts unitarisch bij de Wezenlijke Eenheid
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maar gaat op grond der concrete werkelijkheid mede trinitaisch
voort tot het drievoudig Aanzicht der Godheid.
Moet de albeweeglijkheid terug worden geleid tot het uit, door
en tot de drievuldige bemoeienis van den (het) Eeuwige en Eenige,
zoo valt niet te verwonderen, dat de werkelijkheid de menschelijke bezinning uit Goddelijke Openbaring dringt, dwingt in te
keeren tot het grondprobleem aller wording, tot het „begin" uit
„niets". Hierop toch komt het scheppingsgeloof neer. Multatuli moge
spotten, Schopenhauer grimlachen ), het „begin" hebben wij
naar den kringloop aller wording te zoeken in den Oorsprong, in
het Middelpunt, in het Goddelijk Wezen en dat dit Wezen van
eeuwigheid als Algeest „niets", „niet-iets" tegenover zich hebben
kan, waaruit Hij het A l zou vormen slechts, ligt in de rede van het
ware, zuivere, Christelijke Monisme, dat nimmer twee beginselen
van eeuwigheid aanvaarden kan maar tot de belijdenis aangaande
den Eenigen Alverwerkeiijker voortgaat, die uit zich zelf het A l
„uitspreekt", zooals de Schriften van het Oude en Nieuwe
Testament diepzinnig getuigen.
Wanneer voorts het Christendom aanvaardt een „gevallen", „zondigen" mensch in deze schepping, is ook dit aanvaarden niet een
„kunstig verdichte fabel", maar beantwoordt ook deze verzekerdheid aan de werkelijkheid, aan de ervaring van de verwording en
het verderf, dat de eeuwen, de geslachten door de menschheid doet
vervallen. Zondebesef is dan ook in wezen besef aangaande inadaequatie aan het Ideaal. Zoo weet de mensch, dat hij niet is die hij
wezen moet. En of wij nu den „val" historisch of metaphysisch
zien, of ook impirisch constateeren, deze leer is niet te ontgaan,
dit principe is niet te ontkomen. De mensch, nog eens, zooals hij is,
is inadaequaat aan het Goddelijk Ideaal, dat hem lokt en drijft.
Daarom tevens, mijne Hoorders, staat de Apologie van het
Christendom naar zijn grondbeginselen in het teeken van de verschijning van Jezus Christus. Want in deze historische verscWjning
zijn eeuwigheidswaarden geconcentreerd. Alleen zulk een kan
den vollen rijkdom van deze Persoonlijkheid benaderen, die haar
niet ziet als een incidenteelen, historischen Enkeling zonder meer,
maar die in deze Persoonlijkheid ziet gerepresenteerd in het hart
der historie den vlekkeloozen Mensch, gelijk in den Hebreeënbrief
4:15 wordt gezegd: „verzocht gelijk als wij in alle dingen doch
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zonder zonde", in welken is doorgebroken „in de volheid des tijds",
zooals Galaten 4 : 4 getuigt, het eeuwigheidsfeit derMenschwording
Gods. Dit beginsel, dit geweldige beginsel, dit neerslaand en dit
verheffend beginsel in éenen, is in Jezus Christus Persoon, Woord,
Daad geworden. E n daarom ook heeft het historisch geloof mede
een ethische beteekenis. Wie slechts naar een openbaring van intellectueele waarde vraagt, ziet den historischen Persoon niet
anders dan als een drager van deze, een drager, die ook desnoods
gemist kan worden; maar wie in den Persoon van Jezus Christus
mede ziet den volboren Godmensch, zoekt in Hem tevens het
concreet, voorbeeldelij k Wezen, hetzij als historische of als metaphysische werkelijkheid. En daarbij is de realiteit niet slechts van
„den mensch omhoog" maar tevens van „God omneer" omhelsd,
zooals Augustinus in zijn „Confessiones" Lib. V I I , Cap 9 heeft
beduid. Daarom ook wordt in het Nieuwe Testament niet slechts
als in het Oude de lijdende Knecht maar de lijdende Zoon gezien :
God uit God, Licht uit Licht, zooals de Niceaansche Belijdenis
bevestigt.
Allerlei problemen dienen zich voorts bij de Christelijke beschouwing aangaande schepping en verlossing ter nadere overweging
aan: creatie en emanatie, physisch en ethisch kwaad, erfsmet en
erfzonde, evolutie en regeneratie, horizontale en verticale lijn,
juridische satisfactieleer, plaatsvervangend lijden enz.
Op een punt moge ik thans slechts wijzen, op de vraag aangaande
het lijden Gods, waaromtrent ook weder misverstand is gerezen
met betrekking tot mijn uiteenzettingen. Waar de oud-Christeüjke
Kerk terecht het Patripassianisme **) heeft verworpen, omdat de
Goddelijke Transcendentie, de Goddelijke Verhevenheid boven
het tijdruimtelijk A l daarmede te kort zou worden gedaan, heeft
zij (het woord zelf geeft het aan) het Filiopassianisme, de leer, dat
de Zoon, als God uit God, uitgaande naar de Immanentie, het
Alkruis op zich neemt erkend, omdat in de historische verschijning
van Jezus Christus het metaphysisch feit is verstaan, dat de Goddelijke Natuur zich met de menschelijke huwt en blijkt het A l op zich
te nemen en te dragen. Want wie zal het Alkruis dragen dan de
Almachtige ) alleen ?
Het feit der Menschwording Gods, in de verschijning van Jezus
Christus ten volle aan den dag getreden, wordt nu voorts door het
2S
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Christendom verstaan niet slechts als een incidenteel gebeuren
maar als een zich voortzettend proces, de eeuwen en geslachten
door. Zooals de bloedverwant de aardsche mensch, de levende
ziel zich voortplant, zoo ook de Hemelsche Mensch, de Levendmakende Geest, zoodat wij ook de Goddelijke Natuur deelachtig
worden ).
Staat daarom de Daad des Vaders in de Schepping, de Daad des
Zoons in de Verlossing, de Daad des Geestes staat in de Verheerlijking ). Het gaat in het Christendom dus niet slechts om „zonde
en genade" als hoofdzaak, gelijk men wel zegt, maar dezen zijn
hoofdpoort tot het nieuwe, eeuwige leven van het Godsrijk, dat het
menschenrijk te boven gaat en nochtans in het Heil doortrekt.
De Geest, als derde Persoon of Aanzicht der Goddelijke Albemoeienis is daarom Degene, die het A l voleindigt. Telkens wordt Deze
in den Bijbel in verband gebracht met de Kracht Gods (zooals
de Zoon, het Woord met de Wijsheid Gods). De Geest is de Wil
Gods, die van eeuwigheid genereert den Zoon, actualiseert de
Schepping, regenereert de Kerk, inspireert de Schrift, illumineert
den wedergeborene, consoleert de ziel. En wanneer wij zoo staan
in de verzekerdheid van de Glorificatie door den Geest, dan komen
wij als van zelf tot het inzicht, dat de Kerk niet maar is een instituut of conglomeraat van individuen, maar dat de Kerk is de
herboren Menschheid, het Lichaam van Christus, dat zeer zeker
telkens zoekt naar een uiterlijken, geinstitueerden vorm.
Waar ik dan heden het Ambt van bijzonder Hoogleeraar aanvaard,
daar zij het allerminst mijn voornemen de Studenten te voeden
met afgetrokken kennis, maar het zij mij gegeven, ook onder hen
het Volheerlijke uit te dragen, het eeuwige leven, dat is Godskennis en deze ontvangen wij niet door het intellect zonder meer.
Maar Godskennis wordt geboren daar, waar de mensch naar
zijn wil en hart de Goddelijke Liefde toegang geeft. Daarbij echter
mogen wij verstand en rede allerminst verachten en verkrachten.
Niet met een verduisterd hoofd, maar met een overgegeven hart
wordt Gods kennis ontvangen, die niet uitwendig geleerd en overgeleverd maar wel voorgehouden kan worden, die dus ook niet opgaat in het uitspreken van klanken en termen, al deugen dezen
óók, maar die staat in het teeken der ontheffing, die het A l te boven
gaat, wijl zij het A l betrekt op den Volstrekte, wijl „door het geloof
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wordt verstaan" ), dat der eeuwen gang voortgaat uit Goddelijk
beleid. Het geloof gaat daarom niet op en onder bij stemmingen, en
hangt niet aan enkele ervaringen of gevoelens maar is de geestesstaat, die als blijvende gezindheid, als nieuwe wereld wordt ontvangen en veroverd, waar de Goddelijke Geest wordt gekend in
Zijn Zelfmededeeling ).
Zoo hebben wij te onderscheiden drie Namen, drie Openbaringen
Gods, die wij in den Bijbel vinden en die mede in hun voortgang
beantwoorden aan de werkelijkheid, waarvan ik gedurig spreek
en die zich zelf bewijst aan en in het menschelijk bewustzijn.
De eerste Naam, in den Bijbel uitgedragen als Naam van
Gods Openbaring, is de Naam: E l Schaddai. Wat deze Naam
ten volle beteekent, moge nog onzeker zijn, of wij hem hebben te
vertalen door „de Almachtige" of wel „de Algenoegzame", of dat
wij, zooals Prof. Böhl in zijn Tekst en Uitleg van Genesis ) aanduidt, dit woord in verband mogen brengen met het woord berg
of rots naar het Babylonisch, een ding is zeker, dat in dezen eersten
Naam staat het Gods geloof naar de natuurlijke wereldorde. Naar
de natuurhjke wereldorde hooren wij als het ware slechts het ritselen van des Eeuwigen kleed, ondervinden wij slechts den schepter
van Zijn Alwetmatige regeering. „Wir weben der Gottheit lebendiges
Kleid" zingen daarom de aardgeesten in Goethe's „Faust". Naar
het Algebeuren mogen wij God zien als den Rekenmeester, die
in den sterrengang, in samenbinding en ontbinding Zijn wiskunde
toont. Maar de Goddelijke Liefde is daar niet te vinden, anders dan
aangekondigd door een onweder, bij vuur en hagelslag, die voor
Zijn Aangezicht henen gaat, zooals de Psalmist zingt.
De tweede Naam, in het Oude Testament geopenbaard en die
wederom parallel gaat met de werkelijkheid zooals deze den mensch
„toespreekt" (O. Noordmans) is de Naam Jahwe. In een samenspreking, die ik het voorrecht had te houden met den Opper-Rabbijn
van deze stad, Justus Tal, is mij gezegd, dat naar het Joodsche
inzicht in den Oudtestamentischen Naam ook de Vaderliefde is
begrepen. Maar van welke afleiding ook deze Naam moge zijn, of
dat bier de Nameloosheid wordt beleden, zooals Prof. Obbink heeft
uiteengezet ), in ieder geval, om deze Openbaring kringt de zedelijke wereldorde. E l Schaddai regeert boven de sterren, Jahwe troont
op den Sinai.Maar daar is een derde Naam, ook reeds in het Oude
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Testament genoemd, de Naam Immanuël. Deze derde Naam moge
naar de uitspraak van Opperrabbijn Tal slechts zijn een historische
Naam, maar het Christendom heeft in dezen Naam het derde, noodzakelijke moment van Goddelijke Albemoeienis omhelsd. Want in
de Openbaring van Immanuel heeft het Christendom naar de individueele verschijning van Jezus Christus de universeele werkelijkheid en waarheid beleefd, bekend en beleden, dat de Algeest niet
slechts Toeschouwer en Wetgever maar ook Drager is van het A l .
Want de Eeuwige en Eenige kan niet als een eindig wezen slechts
verheven blijven boven het Algebeuren, Hij moet dit tevens doortrekken met Zijn bemoeienis naar Geest en Woord, Wil en Wijsheid»
Want Hij „draagt" alle dingen door het Woord Zijner Kracht, gelijk
Hebr. i : 3 getuigt.
Nog een enkel oogenblik, Geëerde Vergadering. Ik hoop niet
onbescheiden te zijn. Maar het zij mij vergeven, dat ik van wege de
machtige taak, die mij is toevertrouwd, U ten minste mijn programma ontvouw.
Het zij mij gegeven, nog met een enkel woord te getuigen, hoe
wij naar mijn overtuiging tot deze Godskennis komen. Want deze
Godskennis is naar mijn ervaring niet te ontvangen of te veroveren
tenzij dan door het beginsel van de Negativiteit van den Geest.
De Negativiteit van den Geest werd, zooals U bekend is, door den
Redemeester Hegel naar de dialectiek van het Denken geleerd.
Ook werd deze term (voorheen reeds door ons hier te lande gebezigd) in de laatste tijden door het optreden van Barth inheemsen.
Maar de Negativiteit van den Geest zou ik bijzonderlijk willen
beduiden als het beginsel der regeneratie, tegen pool van het beginsel
der evolutie. Evolutie houdt in ontwikkeling van het reeds gegevene
maar regeneratie voert een nieuwe potentie, om op Schellingiaansche wijze te spreken, in. De werkelijkheid nu toont nadrukkelijk,
hoe het beginsel der regeneratie telkens intreedt, de lagere orde
onderbrengt en omzet in hooger orde. Het aardrijk wordt door het
plantenrijk negeerend geregenereerd en omgezet van den trek naar
omlaag tot den trek naar omhoog. Het plantenrijk wordt door het
dierenrijk opgeteerd, geregenereerd en omgezet in vrije beweeglijkheid. Het natuurrijk wordt door het cultuurrijk, te vuur en te zwaard
ondergebracht, om geregenereerd te herrijzen als monument van
den Geest. Zoo wordt het menschenrijk door het Godsrijk gerege-
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reerd tot eerst ongekende, „bovenmenschelijke" mogelijkheid en
werkelijkheid zonder terug te zinken, zooals dit bij de eerstgenoemde
rijken telkens geschiedt. Nietzsche, de allermodernste mensch, roept
in zijn „Uebermensch" als terug naar de oud-orthodoxe Christelijke verzekerdheid aangaande de regeneratie, de wedergeboorte,
die niet wordt bereikt doordat de mensch, als deze zich noemende
„Antichrist", God dood verklaart in zelfverheffing maar doordat
deze de Godsgemeenschap ontvangt in zelfontlediging om aldus door
God vervuld boven het kosmische en menschelijke en creatuurlij ke
te worden uitgebeurd in de glorie.
Dan wordt de cultuur als verheerlijkte natuur wederom verheerlijkt in den cultus, niet als een doode, versteende knechtendienst
maar als een levende, redelijke Godsdienst ), die voortgaat uit
den harteslag der eeuwigheid. Christendom is de Godsdienst van
den ondergang. Het Christendom kan den Alondergang verduren.
Maar omdat het Christendom is de Godsdienst van den ondergang,
daarom is het Christendom ook de Godsdienst van den opgang,
de opstanding uit de dooden. De Godsdienst van het geestelijk rijk,
dat zich zelf bewijst, waar het menschenrijk ondergaat en opgaat
en wederkeert in en uit het Godsrijk.
Dus is het Christelijk beginsel van deemoed niet slavenvrees
of knechtelijkheid maar de verzekerdheid, dat waar het menschelijke naar evolutie aan zijn einde is gekomen, het door regeneratie
wordt omgezet en opgevoerd tot Goddelijke Voleinding.
De ridder ontvangt in deemoed den ridderslag, de bruid ontvangt in deemoed den bruidskrans, het genie ontvangt in deemoed
de vonk der inspiratie. Zoo staat het Christendom in het teeken van
den deemoed, want het beleeft, bekent en belijdt, dat in den Vervuiler de Voleindiging aller dingen is. Deze is de Theodicee, naar
den oud-Christelijken zegezang van I Tim. 3 :16 dat „Hij is geopenbaard in het vleesch, gerechtvaardigd in den Geest". Want in den
Geest is God, de Geest, de Liefde, gerechtvaardigd van Zijn wereldgang ! En daarom, wanneer de mensch in deemoed staat in het
teeken van den Goddelijken Geest, zoo ontvangt hij den hoogen
moed, om naar dien Geest boven alle luchten en lichten alverwinnend uit te varen in de eeuwige Heerlijkheid, waar deMenschenzoon troont ter Rechterhand Gods.
Ik heb gezegd.
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Heeren Curatoren van deze Hoogeschool, Gij gaaft in deze
illustere stad, aan Uwe illustere Universiteit een illuster toonbeeld
van gastvrijheid. Zonder Uwe welwillendheid zouden wij deze
plechtigheid niet aldus kunnen vieren. E n daarom past ons allereerst een woord van dank aan U voor Uw zoo gewaardeerde gastvrijheid, voor al hetgeen Gij doen wilt en doet om onze Hoogeschool te doen groeien naar de draagkracht van Uwe bereidvaardigheid.
Mijnheer de Secretaris van dit Curatorium, U mag ik wel zeer
in het bijzonder dank zeggen, waar Uwe groote vriendelijkheid,
ik zou haast zeggen, mijn intocht gemakkelijk heeft gemaakt.
Ik blijf mij verder aanbevelen in Uwe zoo hooggeschatte hulp.
Bestuur van de de-Hartogstichting, voor jaren op initiatief
van Mr. Dr. van den Helm in Haarlem gesticht, om mijn levenswerk te helpen bevorderen, U moge ik hier bijzonder met mijn
hart begroeten. Zeker hebt Gij mijn leven, dat veelal stond, en ik
hoop nu niet meer zoo staan zal, in het teeken van den strijd,
vergemakkelijkt, omdat Gij het mij hebt leeren dragen en helpen
dragen, met Uwe liefde.
Heeren Curatoren van dezen Bijzonderen Leerstoel, het is mij
een groot voorrecht, dat Gij, mannen van Uwe eruditie en prudentie,
wel zitting hebt willen nemen in dit Curatorium en mij het vertrouwen hebt geschonken om mij deze taak op te dragen. Ik hoop
zeer van Uwe mij zoo waarde voorlichting nog te mogen genieten
en stel mij gaarne onder Uwe leiding.
Dames en Heeren, Hoogleer aren, Lectoren, Privaat Docenten,
een apologeet van het Christendom moet altijd leerling blijven
en dat tegenover Hoogleeraren, Lectoren en Privaat Docenten
van alle Faculteiten. Een apologeet, die niet leerling blijft, zou in
eigendunk, eigenwaan verstrikken kunnen. E n daarom verzoek ik
U , of Gij de goedheid wilt hebben, mij te leeren. Ik stel op Uwe
onderrichting buitengemeen prijs. Mijn geest staat open voor
een onbevooroordeelde wetenschap. E n zoo geloof ik ook, dat
alleen een Apologie van het Christendom in onze dagen haar goed
recht bewijzen kan.
Het is met aandoening, Geliefde Leermeester, Prof. Cannegieter,
dat ik U bier mag begroeten. Wanneer ik terug denk aan al hetgeen
Gij voor mij geweest zijt, dan staat daar allereerst aan de deur:
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geduld, geduld en nog eens geduld. Hoe hebt Gij niet al velerlei
gedachtenwissellingen verdragen! Hoe hebt Gij niet altijd weer
met onvermoeibare rust en kalmte een tegenbetoog gesproken.
Maar dit niet alleen, hoe ging er ook wijding uit van Uwe Persoonlijkheid en onderricht. Hoe velen in den lande, van welke richting
zij ook mogen zijn, krijgen niet, wanneer zij over Prof. Cannegieter
spreken, een vonk in het oog en een vlam in het hart, als zij bedenken, dat Gij, Geëerbiedigde Leermeester, niet alleen zijt geweest
voor ons de onderrichter maar ook de ontsteker. Wij weten het
wel, dat en in hoeverre wij verschillen. Maar aan één ding hoop ik,
dat het nimmer zal ontbreken, n.1. aan waardeering, en van mijne
zijde nimmermeer aan eerbied. Moge aan U vervuld worden het
heerlijke eeuwigheidswoord: „Ten tijde des avonds zal het licht
zijn".
Een enkel woord tot U , mijn Vriend Rustige. Georg Lasson
heeft gezegd: vrienden zijn zij, die door hetzelfde Ideaal getrokken
worden. En als ik met een enkelen trek onze vriendschap zou willen
teekenen, zoo zou ik niet beter kunnen zeggen dan dat wij door
hetzelfde Ideaal zijn bezield en dat deze groote begeerte leeft in
ons hart, om open te staan voor hetgeen wij als werkelijkheid en
waarheid, bij ondergang van eigen wijsheid, begroeten en omhelzen.
En waar Gij met Uw groot organisatorisch talent, bijzonderlijk
ook als Secretaris van de de-Hartogstichting, naast Uwe maatschappelijke roeping zooveel reeds hebt gedaan, om mijn levenswerk
te helpen bevorderen, daar geve de Eeuwige U en mij kracht om
nog langen tijd samen dat Ideaal te dragen. En als Hij het licht
ontsteekt, wie zal het keeren?
Voorts zie ik hier vertegenwoordigd allerlei Corporaties en Personen. Indien ik er een enkele oversla, wilt Ge het mij wel vergeven.
Misschien heb ik al te lang gesproken, ik moet mij bedwingen.
Zoo zijn hier dan Vertegenwoordigers van den Kerkeraad van
Amsterdam, van de Internationale School voor Wijsbegeerte
te Amersfoort, van het Bondsbestuur en het Stedelijk Bestuur
van Amsterdam van de Middaghoogte, Deelnemers aan den Theologischen kring van Predikanten te Rotterdam, waar wij reeds
vier jaar te zamen delven, Studenten van de Vrije Universiteit,
voor wie ik het voorrecht heb een cursus te houden. Daar zie ik
Familie en Vrienden, daar zie ik in één woord een kring van Belang-
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stellenden, die mij omgeven en dragen. Wat zou ik U beters zeggen
dan dit: het is een vreugde te leven uit één harteslag! De Goddelijke
Harteslag drage ons allen. Wie aansluiting heeft met den Goddelijken Harteslag verduurt het al.
Zoo zij mijn laatste woord tot U , Dames en Heeren Studenten.
Ik voel, en ik mag het hier uitspreken in eenvoudigheid, mij aangeladen om onder U te komen werken. Want wat is onderrichten
anders dan de fakkel doorgeven, de fakkel des levens, de fakkel
des lichts ? Zoo zij het mij geschonken onder U , die de hoop der
toekomst zijt, die, zooals Plato het uitdrukt in zijn „Symposion",
de verwachting van het eeuwige leven zijt in den tijd, fakkeldrager
te zijn. Ik hoop U te mogen dienen met het eeuwige leven, want
het eeuwige leven is niet ver van ons, die leven uit de gemeenschap
van God. Het eeuwige leven is dit, dat wij Hem kennen, den Eeuwige
en Waarachtige, en Zijn uitstraling : Jezus Christus.
Ik heb gezegd.

AANTEEKENINGEN
1) Wij geven dezen uittoep met onze eigen woorden weer. Een soortgelijken
vinden wij in „Eine unbekannte Predigt Fichtes", mitgeteilt von Hans Schulz,
Leipzig (waar mede heen gewezen wordt naar het. slot van de derde „Vorlesung
über die Bestimmung des Gelehrten von 1704"
de „Ideen über Gott und
Unsterblichkeit" in 1914 door Fr. B ü c h s e l T h Ernst Bergmann bijna gelijktijdig uitgegeven), Kant-Studien, Band X X X , Heft 1/2, S. 89.
e

n

2) In de termen, die heden ten dage rondgaan (mede in verband met het
optreden van Otto, Barth e.a.) als het Numineuse, de Grens, de Onbekende,
de Andere, enz. zien wij tevens een trek naar het objectieve, het transcendente, dat boven het subjectieve van het menschelijk bewustzijn uitgaat.
3) Zie in het bijzonder Psalm 19, 33 en 119, het Woord, het Spreken Gods
is mede A l verwerkelijkend.
4) A . Kuyper „Encyclopaedie der H . Godgeleerdheid", Deel II, Afd. I,
Hfdst. I, § 4 „Organisch Verband tusschen Subject en Object" : „ H o e
men dan ook zinne of peinze, nooit zal de genoegzame grond voor deze bewonderenswaardige correspondentie of verwantschap tusschen _ het object
en het subject, waarop toch geheel de mogelijkheid en de ontwikkeling der
wetenschap rust, voor ons besef verklaard worden, tenzij we met de H . Schrift
belijden, dat de Auteur van den kosmos in dien kosmos, den mensch als mikrokosmos schiep „naar zijn beeld en naar zijne gelijkenis"."
5) J . L . Snethlage „Openbaring en het Debat Kohnstamm-Snethlage,
met Aanteekeningen", blz. 4 I V .
6) Vgl. Nicolai Hartmann : „Diesseits von Idealismus und Realismus",
een in druk vermeerderde voordracht, oorspronkelijk gehouden voor de
„Kant-Gesellschaft", 13 Dec. 1922, Berlijn, Kant-Studien, Band X X I X , Heft
1 /2, S. 160: „ U n d wir Heutigen, die wir uns wohl bewusst sind, vom
„Kritizismus" erwacht zu sein (der leere Kritik ohne Metaphysik sein wollte),
und wieder an einer Metaphysik zu bauen begonnen haben,—". D e „ A u f g a b e "
van deze voordracht is volgens Hartmann t.p. echter „ i m Geiste Kants
gestellt", want Kant's „ganze Kritik ist ein Prologomenon künftiger Metaphysik".
7) Vgl. A . Meinong „Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen", I, S. 133 : „ D e m Erfassen gegenüber ist sein Gegenstand
jederzeit das logisch Frühere, selbst wenn dieser Gegenstand zeitlich dem
Erfassen folgt. Darum kann das Erfassen niemals seinen Gegenstand schaffen
oder auch nur modifizieren, sondern bloss aus derMannigfaltigkeit des (mindestens als ausserseiend) Vorgegebenen gleichsam auswahlen", met andere
uitspraken van heden geciteerd bij Joh. Hessen „Die Kategorienlehre Eduard
von Hartmanns und ihre Bedeutung für die Philosophie der Gegenwart",
de prijsvraag in onzen tekst genoemd, S. 90, vgl. ook S. 69f. Voor den „Tranazendenz-Eindruck", vgl. Studienrat August Seiffert „Ermittelung w n Dingen
und Zusammenhangen an sich", „Unsere Welt", 1926, Heft 1, S. 5. Zie ook
o.a. nog Bernhard Jansen S'.J. „Die Bedeutung der Scholastik für dieMetaphysik", „Phil. Monatshefte der Kant-Studien", 1926, Heft 3/4, S. 94f. en Joseph
Geyser „Auf dem Kampffelde der Logik".
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8) H . Dooyeweerd „Calvinisme contra Neo-Kantianisme", „Tijdschrift
voor Wijsbegeerte", 1926, blz. 29V. Wij zouden hier ook de inaugureele oratie
van Professor D . H . Th. Vollenhoven aan de Vrije Universiteit over „Logos
en ratio en beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie"
kunnen noemen.
9) Vgl. hierbij o.a. A . Drews: „Eduard von Hartmanns philos. System
im Grundriss", S. 752 en Eduard von Hartmann „Geschichte der Metaphysik",
II, S. 13. Indien het „bewustzijn" is „gegeven" als „gewekt", zoo komt
natuurlijk een moeilijke vraag aan de orde, die wij hier niet beantwoorden,
hoe „beweging" en „bewustzijn" als ongelijksoortig samengaan (vgl. o.a.
de bekende „Reden" van E . de Bois Reymond „Ignorabimus").
10) Vgl. in de „Redelijkheid air Religie", het Hoofdstuk over de „Kenleer"
(in dit werk spreken wij ook in afzonderlijke Hoofdstukken over de beginselen
der „Natuurkunde" en „Zielkunde" in de door ons thans aangegeven lijn
met opgave van litteratuur) en „Philosofie der Religie in Grondlijnen",
4e Stuk, ie Gedeelte.
11) Vgl. hierbij o.a. Schopenhauer's pogen en Von Hartmann's „Philosophie des Unbewussten" onder het motto „Spekulative Resultate nach inductivnaturwissenschaftlicher Methode", ook Drews a.a.O., S. 764.
12) Vgl. C. U . Ariëns Kappers „Zielsinricht en Levensopbouw", 2e verm.
Druk, blz. 8ov.; L . Bolk „Hersenen en Cultuur", blz. 24, 49V., 62; H . J .
Jordan „Synthese" I-V „Vragen des Tijds", verschillende laatste Jaargangen;
H . Driesch o.a. „Philosophie des Organischen" en in genoemde „Phil. der
Gegenwart in Selbstdarst." I, S. 43L ; L . Bouman o.a. „Psychische Aktiviteit", blz. 15 (Stumpf „Erscheinungen und psychische Funktionen", Abh.
der Königl. Preuss. Akad. der Wissenschaften, 1906), 25 e.a.; F. J. J. Buytendijk o.a. „Psychologie der Dieren" in de „Volksuniversiteits-Bibliotheek";
J. H . Fichte o.a. „Anthropologie", S. 572, 579j Ed. von Hartmann „Die
moderne Psychologie", S. 288 en zijn tabel van de „organische Entwickelungstheorie", „Philos. des Unbew.", 11e Aufl., III, S. 450 in „Wahrheit und
Irrthum im Darwinismus" ; J. Reinke o.a. „Die Welt als Tat", 3e Aufl.,
S. 281 (vgl. H . Lotze „Mikrokosmos", I, S. 81); J. H . F. Kohlbrügge „Die
morphol. Abstammung des Menschen"; Carl du Prell „das Ratsel des
Menschen" (Reclam-editie) en P. Bierens de Haan „Physchologie op Grondslag der Metaphysica". Het spreekt vanzelf, dat wij hier verre van volledig
zijn. Wij geven slechts een enkele aanduiding.
13) Vgl. W. Ostwald (Mayer) „Vorlesungen über Naturphil.", 2e Aufl.,
S. 245 ; Ed. von Hartmann „das Problem des Lebens", S. 157, 383 en „Phil.
des Unbew.", II, C, V „Die Materie als Wille und Vorstellung (Atomistischer
Dynamismus)".
14) Of en in hoeverre zij „in Eins zusammenfaüen" (vgl. G. J. P. Bolland's
„Commentar", I, op G . W. F. Hegel's „Vorlesungen über die Philosophie
der Religion", S. 24), behoort mede tot de punten van nadere overweging.
Ï5) Vgl. G . W F. Hegel's dusgenaamde „Kleine Logik", door G . J. P.
Bolland uitgegeven, o.a. § 94.
16) Vgl. hierbij Ed. von Hartmann „Schelling's positieve Philosophie
als Einheit von Hegel und Schopenhauer", S. 8 : „In jener „ausserlogischen
Natur der Existenz" (Schelling's Werke II, 3, 95), in jener irrationalen Basis
der Realitat, welche den Dingen, deren „Was" oder Wesen durch die Vernunft
bestimmt ist, das „Dass" oder die Existenz verleiht, erkennen wir ohneMühe
den Willen". Dit is gedrukt in 1869 I En thans omstreeks 1926 meent men
met het „irrationeele" op de hoogte te zijn. Duidelijk blijkt o.i. daaruit gebrek
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aan kennis van de groote Denkers na Kant. Men kent wel de lateren maar de
baanbrekers, die reeds zooveel op zijn plaats hebben gezet, waarmede men
heden geen weg weet, zijn onbekend.
17) Reeds in mijn „Heilsfeiten" heb ik dit realistisch Christendom (Vgl.
Inleiding), aangewezen, vgl. ook het mijn beschouwingen samenvattend
werk „Christendom".*
18) Vgl. o.a. F. W. J. Schelling-in mijn „Groote Denkers", blz. 225.
19) Geref. Confessie, Art. I.
20) Vgl. het lt;,i}ia en els van Rom. 11: 36. Een ander aspect aangaande
de Drieëenheid ontvangen wij, indien wij het A l naar zijn twee samengaande
beginselen : kracht en orde, actualiteit en idealiteit als uiting van Goddelijken
Wil en Wijsheid naar één Substantie, la ten gelden. In deze lijn spreekt de Geref.
Confessie, Art. VIII. Voorts behoort nader de oekonomische en ontologische"
Triniteit te worden onderscheiden. Het woord „Persona" in „ I k " om te
zetten, heeft dit bezwaar, dat men dan tot drie Ikken en een centraal Goddelijk Zelfbewustzijn zou kunnen besluiten, dus tot vier „Ikken" komen.
Dat ook mogelijk „modalistische" afwijkingen moeten worden ontgaan,
behoeft niet nader te worden bevestigd. Dit alles, opdat men ons standpunt niet oppervlakkig, naar den klank veroordeele.
21) Vgl. Multatuli o.a. Idee 512, 892 (God zich voor de Schepping „vermaakt met niemendal", de overgang van Niets op Iets stuit ons niet),
351 (Dieu faitnéant), in Idee 175 echter wordt ook de Logos als in den
beginne zijnde aangeduid; A. Schopenhauer o.a. Werke (Reclam-editie) II,
S. 543, H L S. 143/.
22) Naar den term uit het Grieksch „Theopaschiet" zoude men mogelijk
alle lijden Gods kunnen pogen uit te sluiten. De oude leer, dat „Een uit de
Drieeenheid gekruisigd is" (vgl. A. Harnack „Dogmengeschichte",Grundriss
der Theol. Wissenschaften § 43, 2 en J. Loofs „Leitfaden der Dogmengeschichte" § 39, 4) spreekt o.i. echter wel nadrukkelijk, vgl. ook onze „Noodzakelijke Aanvullingen tot Calvijn's Institutie", Deel II, blz. 19OV.
23) Volgens Apocalyps 1 : 18 (vgl. 8) is het o.i. ook de IlavTOXQ&tmQ,
die den dood verwon.
24) Vgl. I Cor. 15 :45-49 en II Petr. 1 :4.
25) Zoo betuigt Hebr. 11:3, dat door het geloof het Goddelijk Albeleid
wordt verstaan „HatrjQtia'&at xabo al&vae Q)'j/uan Oeov .
26) Daarom moge men zeggen, dat aan de extatische of mystische ervaringen geen objectiviteit beantwoordt, nochtans blijken dezen als subjectief^
verschijnsel zich telkens onafhankelijk van elkander voor te doen, dus moeten
zij ook een objectief, gemeenschappelijk moment in zich hebben, al beantwoordt er uiterlijk geen natuurproduct aan. Ook gaat het geloof als staat
voorts boven alle onzekerheden der stemming uit om met onverdroten moed
het A l op den Volstrekte te betrekken.
27) F. M . Th. Böhl, „Genesis", I, blz. 133. J. Tal verwees voor het
actief en passief „genoeg" zijn en zeggen naarChagiga 12a, Beresjiet Rabba
46 : 3, S. R. Hirsch, Pentateuch-Commentaar op Gen. 17 :1.
28) J. Th. Obbink „de Godsdienst van Israël", blz. 8. J. Tal, verwees
o.a. mede naar Ex. 33 : 19 en S. R. Hirsch, Pentateuch-Commentaar bij
Gen. 1 : 1, 2 : 1; Jehoeda Hallewie's Alchazari 4 : 1-3.
29) Vgl. de „Xoyiy.ï) Xaxgeia" van Rom. 12 : 1, al houdt deze mogelijk meer
verband met den eeredienst.

