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STELLINGEN.
I.
In de critiek, van verschillende zijden op de prediking in onzen tijd
uitgebracht, in het bijzonder over een tekort aan bevindelijk element,
is ook een vox veritatis te beluisteren, voor welke de prediker zijn
oor niet zonder schade voor zichzelf en de Gemeente kan sluiten, omdat
deze stem opkomt uit de ecclaesia Christi.
II.
Ook wanneer de volle aandacht geschonken wordt aan de critiek
over een tekort aan bevindelijk element in de prediking, bedenke elke
prediker, dat er een essentieel onderscheid is tusschen gevoels- en
geloofsmystiek, tusschen religieuse psychologie en religio subjectiva,
ten einde recht te kunnen aanwijzen, wat het echte bevindelijke leven
is. De nieuwere psychologie kan hierbij hulpdiensten verleenen.
III.
Het bevindelijk element in de prediking is niet iets aparts, bijkomend
bij de bediening des Woords, maar is er een essentieel deel van, want
de Inspirator der Heilige Schrift, Die ook de Generator des zondaars
is, geeft ons in het Woord te verstaan, wat het bevindelijk leven is.
IV.
Het bevindelijk element in de prediking is het vertolken van wat
in de harten der geloovigen omgaat en dit kan bij de rechte bediening
des Woords niet achterwege blijven, wijl de Heilige Schrift ons altijd
iets laat zien van drieërlei acte, n.1. van den Autor, den bestrijder en
den bezitter van het bevindelijke leven.
V.
Ook in verband met vele klachten over de prediking is het nood
zakelijk, dat de dienaar des Woords zich afvraagt, of hij genoeg acht
geeft op zichzelf (1 Tim. 4 : 16) en genoeg let op de eischen des tijds,
al moet hij niet vergeten, dat niet alle hoorders verstaan, wat bevindelijk
leven is en dat de Heilige Geest alleen het leven en den wasdom
geven kan.

Een Engelsch staatsman heeft eens gezegd, dat de staat behoefte heeft
aan mannen van „licht en leiding" !). Wij hebben aan zulke mannen
zeker niet minder behoefte in de Kerk des Heeren. Een prediker moet
toch schijnen „als een licht in de wereld". Hij moet zelf zijn lichtgever,
lichtdrager, zooals zon, maan en sterren. Hij moet schijnen, „d.i. appareeren, openbaar worden, uitschijnen"2). Daartoe heeft God den
prediker toch zeker allereerst gesteld. Wat van de kinderen Gods geldt,
moet allereerst in hem uitkomen. Hij „moet uit het geloof leven, met
heilige liefde vervuld zijn, door de vreeze des Heeren worden beheerscht"
en in zijn levensgedrag zich zoo openbaren, dat hij in het midden der
wereld als kind Gods en als prediker van het Evangelie lichtdrager is.
De prediker moet ook leiding geven. Als de prediker een blinde is en
de blinde de blinden leiden moet, komen zij in de gracht. De practijk
des levens leert, dat leider en geleide op die wijze ten verderve gaan.
De prediker kan zichzelf betrouwen te zijn een leidsman der blinden,
een licht dergenen, die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen
en een leermeester der onwetenden, doch slechts een gedaante van deze
dingen hebben3). In werkelijkheid is hij dan een lichtdrager, leer
meester en leidsman in schijn, eene, die den naam der dingen heeft,
maar het wezen mist. Als hij zelf niet verlicht is, kan hij blinden niet
leiden; als hij zelf niet op de school van Jezus geleerd wordt, kan hij
anderen niet onderrichten; als hij zelf niet opgevoed wordt in de ge
rechtigheid, kan hij anderen geen paedagoog zijn. 't Is wel vreeselijk,
als de onherboren prediker zich houdt voor een leidsman en zijne
gemeente houdt voor de „schare, die de wet niet kent". Het spreekt
toch vanzelf, dat critiek op zijne prediking niet uitblijft.
En is de prediker een echt kind Gods, dan moet hij ernstig toezien,
dat zijn geestelijk leven niet verschrompelt. Hij moet ook het leven
zijner schapen kennen; hij moet bekend zijn met de nooden van hun
ziel, met de standen van het geestelijk leven der kinderen Gods, met
het verachteren in de genade bij hen, met hun strijd en aanvechting.
Hij moet „niet te veel op den preekstoel en te weinig in de kerkbanken
toeven"4). Ook dan zal de critiek niet uitblijven.
Scherpe critiek werd en wordt op de preeken gemaakt. Een Duitseh
geleerde schreef eens, dat hij te weinig innerlijk leven vond bij de
jongere predikers en hij schreef dit toe aan de intellectualistische
richting5). Zou de oorzaak van veel klachten over weinig bevindelijke
prediking in onzen tijd niet voor een deel op dezelfde wijze verklaard
moeten worden? Wordt de sleutel des Woords wel recht bediend, of
zijn wij een eind van onze hooge roeping af? Velen vinden onder de
prediking niet meer de vervulling hunner zielsbehoeften; de prediking
is velen te hol, te weinig ernstig en degelijk. Erkend wordt, dat er in
de prediking te weinig bevinding is; in veler prediking ontbreekt ook
de zuivere bediening der sleutelmacht. Prof. Dr. Hoekstra becritiseerde
meermalen de preeken der gereformeerde dienaren in de Ger. Kerken.
In die prediking wordt vaak het Woord Gods te weinig toegepast op
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het geestelijke leven; het geestelijke leven ontvangt er te weinig leiding
en stuur door. De ervaringen van het geestelijke leven moesten meer
„eingehend" besproken worden. Te weinig komt het sluiten van het
Koninkrijk der hemelen uit. Te sporadisch worden de zielestanden be
sproken. Soms is er ook weinig Evangelie in die preeken. De gist ligt
er als een klompje naast. Sommige preeken kunnen, met weglating van
enkele deelen, ook wel in de synagoge gelezen worden.
Er is ook wel critiek over andere dingen. Er is critiek der jongeren
en der ouderen, critiek van voorwerpelijken en onderwerpelijken, om
die onderscheiding over te nemen. Velen is de preek niet frisch genoeg,
niet letterkundig genoeg; anderen klagen over te weinig exegese en
profetisme in de preek. De preek is te „ouderwetsch, te arm of te
algemeen". Men wordt het moe, „die platgetreden paden" te bewandelen.
Over al deze dingen gaat de critiek. Maar wij hebben te spreken over
het bevindelijk element in de prediking en wij zullen moeten toe
stemmen, dat er ook bij ons een klacht beluisterd wordt over te voorwerpelijke prediking. Wij zullen over het woord „voorwerpelijk" niet
spreken. Wij moeten toegeven, dat wel eens te weinig in de preek uit
komt de beschrijving, op welke wijze de heilswaarheid deel der ziel
wordt. Wat het bevindelijke leven is, komt te weinig uit. Meer en
duidelijker moet uitkomen, wat het genadeleven, hetwelk de Heilige
Geest werkt, is. Ook bemerkt men soms niet veel van zalving des
Geestes. De gezonde mystiek mag niet gemist worden. Het leven, dat
uit God is, moet u tegenademen.
Nu weten wij wel, dat niet alle critiek recht van bestaan heeft. Wij
zijn echter niet roomsch en eischen niet onvoorwaardelijk onderwerping
aan de kerk, die door haar ambtelijke organen spreekt. Wij handhaven
het ambt der geloovigen. Alle critiek moet ernstig zijn, gebonden aan
Gods Woord, „opkomen uit een bodem, die door Gods Geest is
gedrenkt" 6).
Zeker moet die critiek ons tot nadenken stemmen, ons brengen aan
de voeten van den hoogsten Leeraar der Gemeente, om ons daar te
onderzoeken.
Diep moet gepeild worden, om alle gebrek der prediking te leeren
kennen 7).
Er is o.i. een bijzondere reden, waarom de prediker zijn oor open
moet hebben, wanneer er critiek uitgebracht wordt. Er is in de eerlijke
critiek een vox veritatis. In de Gemeente van Jezus Christus is de
Heilige Geest uitgestort. Die Geest woont en werkt in de harten der
kinderen Gods. Die Geest klaagt in hen of doet hen klagen, wanneer
er een tekort is in de prediking en dit tekort in het bijzonder geldt
het werk des Geestes in de harten der geloovigen. Want als dit tekort
in de prediking er is, raakt het ook het borgwerk van Christus en de
eere Gods. De prediker, die zijn oor sluit voor de vox veritatis in de
critiek, bedenke ernstig, dat hij zijn oor kan sluiten voor een roepen
des Geestes Gods door middel van de eenvoudigste en teederste kinderen
Gods. Wie niet luistert naar de critiek, die uitspruit uit een door Gods
Geest gedrenkten bodem, zal groote schade doen aan zijn eigen ziel
en aan zijn Gemeente.
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Het preeken is een ernstige en heerlijke zaak, die ook gewis de zaak
der geloovigen is. In de preek moet de bediening des Woords tot haar
volle recht komen en dan zal het bevindelijke element niet ontbreken.
Bedenke elke prediker deze dingen, als hij voor zijn Gemeente, met
vragende zielen, optreedt.
II. Wanneer echter de volle aandacht geschonken wordt aan de
critiek over een tekort aan bevindelijk element in de prediking, bedenke
elke prediker, dat er een essentieel onderscheid is tusschen geloofsmystiek en mysticisme, tusschen verborgen omgang met God en gevoels
leven, tusschen religieuse psychologie en religio subjectiva.
Nauwkeurig aangeven het onderscheid tusschen mystiek en mysticisme
is niet gemakkelijk. Bij de geloofsmystiek denken wij aan de mystieke
unie met God in Christus, welke een werk des Geestes is en door het
geloof wordt gekend en beoefend. Die geloofsmystiek is waar, werkelijk,
normaal, d.w.z. zij is naar de norma Dei, naar Gods Woord. „De ver
borgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vreezen en Zijn
verbond, om hun die bekend te maken". Hier is dus een werk Gods,
een werk der genade. Maar mysticisme is die richting, die de mystiek
des harten losmaakt van het Woord Gods, op laat gaan in het gevoels
leven, afhangen laat van het lumen internum. Wij ontkennen niet, dat
Gods kind wel eens in mysticistische richting gedreven kan worden. De
kerkgeschiedenis bewijst dit duidelijk genoeg. Maar wij bedoelen nu
met mysticisme het drijven om het innerlijke leven los te maken van
een vaste norma, van Gods onfeilbaar Woord. Dan krijgen we wezenlijk
iets anders dan bij het echte geloofsleven, bij de ware geloofsmystiek.
En onze tijd kenmerkt zich door loslating van het objectieve, van Gods
norma8). Waar is, wat het subject voor waar houdt. Ook op geestelijk
terrein treft ge dit telkens aan. Inbeelding houdt men voor bevindelijk
leven; psychische werkingen voor werking des Heiligen Geestes. Als
jong predikant bezochten wij een vrouw, die ziek geweest was. Wij
hadden haar nog niet ontmoet. Na vriendelijke inlichting over een en
ander vroegen wij haar naar haar verhouding tot God. Zij — zoo ver
telde ze — was een geredde ziel, verzoend met een drieëenig God.
Benauwde tijden had zij doorgemaakt. Op een keer wilde satan, die
zich aan haar openbaarde in een vreeselijke zwarte gestalte, haar in
een afgrond werpen. Den afgrond zag zij vlak voor zich. Maar toen
openbaarden Zich drie Personen in hemelsch wit gekleed; die personen
waren... de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!... De satan ging op
de vlucht en zij ... was gered. Zij suggereerde zich, dat dit niet anders
was dan een werk Gods, door hetwelk haar ziel gered was. 't Is wel
vreeselijk, dat de mensch zich met zulke dingen bezig houdt, opgaat
in valsche gemoedeüjkheid en zich losmaakt van de Heilige Schrift. Er
ware meer te noemen 9). Maar deze dingen hebben niets met het be
vindelijke geloofsleven uit te staan. Men zij toch voorzichtig, ook in
het onderwerpelijke. De moderne psychologie helpt ons veel verklaren.
Persoonlijkheid en psyche, afkomst en omgeving, opvoeding en tempe
rament spelen hier een groote rol. „Een tijdgeloovige b.v. heeft krachtens
zijn optimistischen aard veel vreugde in God en in den dienst van God,
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in Jezus en Zijn zaligheid. Kenmerkend is, dat hij het Woord alleen
kent van de belovende zijde, maar dat de ontdekkende zijde, het zich
verloren zondaar kennen aan Gods voeten, niet wordt gekend.
De moderne psychologie helpt ons veel verklaren. Zij heeft ons
gevoerd „naar de diepere schuilhoeken van het zieleleven" 10).
De moderne psychologie spreekt van een onderbewustzijn, d.w.z. een
gedeelte van den geest, van welks werking hij zich niet bewust is. De
meeste herinneringen worden in dat onderbewustzijn opgezameld. Kon
de mensch zich alles te binnen brengen, dan zou veel van zijn leven
verklaard worden. De methode, die tracht deze herinneringen weer te
voorschijn te roepen, weer levendig te maken, is die van de psycho
analyse.
De toepassing der moderne psychologie is velerlei. Wij vergeten niet,
dat er een „mode-bevlieging is van psycho-analyse", als wij winst zoeken
te halen uit leze leer. Wij onderschrijven ook niet alles, wat men ons
voorhoudt. Wij vergeten niet de leer der suggestie in betrekking tot
„geloof", al gaan wij niet ter school zonder meer te Nancy en al is
Emile Coué onze leermeester niet. Wij begrijpen echter bij het lezen
der moderne psychologische beschouwingen, dat heel veel menschen
zichzelf suggereeren geloof, bevindelijk leven te hebben en toch alles
missen. De psycho-analyse kan den zielszorger zeker van grooten dienst
zijn, al moeten wij niet overdrijven. Zij kan hem helpen verklaren,
wat hem soms een raadsel is. De psycho-analytische methode is die van
„de Einfüllung, d.i. het leeren kennen van een zielefeit". Het positief
waardevolle in de psycho-analytische psychologie is de „ontdekking van
den verborgen wil in de perepherie van het Ik", en het aangeven van
de methode om beide willen, de doelswil en de mechanische wil, met
elkander in harmonie te brengen. (Dr. Los.)
Pym geeft een voorbeeld, dat iets zegt11). Wijlen Dr. Bavinck gaf
ons inzicht. Schoon liet hij ons de beteekenis zien der psychologie in
een hoofdstuk over de psychologie der rijpere jeugd12).
Wij kunnen, als zielszorgers, voor zoovele vragen staan. Langs den
weg der psycho-analytische methode wordt ook veel opgehelderd; komen
wij tot de ontdekking, dat veel soms uit het onderbewustzijn opkomt,
dat er veel suggestie is. Als we afdalen in den zielekelder, vinden wij
wel eens het feit, dat dringt, dat doet spreken of doet zondigen of doet
gaan in den nacht.
Doch al erkennen wij de waarde der moderne psychologie, wij over
schatten haar niet. Bevindelijk leven, wedergeboorte, bekeering, is voor
ons wat anders dan voor vele moderne psychologen.
Wij spreken dan over een werk van Gods Geest, zij van het onder
bewustzijn. Zij laten alles opkomen uit den zielekelder, zooals wijlen
Prof. Bolland het onderbewustzijn noemde. In dien zielekelder huizen
allerlei gevoelens, geheimzinnige krachten; daar liggen de draden en
vezelen van het diepste en teederste zieleleven.
Bevindelijk leven is dan een werk van beneden en geen werk van
boven. Alles moet anthropologisch verklaard worden.
Het bevindelijke leven moet niet herleid worden tot psychische ver
schijnselen.
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De moderne psychologie is dus essentieel iets anders dan de religio
subjectiva, d.w.z. zooals die in het hart der wedergeborenen gevonden
wordt13) en in de Schrift ons beschreven wordt.
III. Religio subjectiva en religio objectiva zijn dus niet van elkander
los te maken. Het bevindelijk element in de prediking is niet iets, dat
gezocht moet worden buiten de Heilige Schrift. Het bevindelijk element
in de prediking is niet iets aparts, iets bijkomends bij de bediening des
Woords, maar is er een essentieel deel van, want de Inspirator deiSchrift, Die ook de Generator des zondaars is, geeft ons in het Woord
te verstaan, wat het bevindelijke leven is.
Wij moeten goed verstaan, dat het bevindelijke element niet door den
prediker in het Woord en zoo in de preek gebracht moet worden. De
prediker moet ook niet doen, alsof iets in het Woord staat, als hij zelf
het er in brengt. De allegorische prediking maakte en maakt zich in
dit opzicht ernstig schuldig. En al handhaven wij de onderscheiding
tusschen analogie en allegorie ten opzichte van de prediking ten volle,
wij vergeten niet, dat ook hier voetangels en klemmen liggen op den
weg van den prediker 14). Niemand doe mee aan het ijdel spel van
wat men noemt vergeestelijken. Wie meent, dat daarin het bevindelijke
element bestaat, moet het eerst in het Woord dragen, moet het zelf in
de preek brengen. Maar zóó is het niet. De prediker, de verbi divini
minister, moet het Woord bedienen en laten zien, wat Gods Geest
gegeven heeft.
Er is nog een ander gevaar. Wie dankbaar gebruik maakt van de
waarde der psychologie, bedenke steeds, dat bevindelijk leven wezenlijk
wat anders is, dan louter verschijnsel, openbaring der ziel. De psychische
phaenomena zijn nog geen bewijs van geestelijk leven. En als de prediker
het „zielkundig gebeuren der handelende personen" heeft verklaard,
is altijd de tekst nog niet goed ten volle verklaard15). De ervaringstheologie ziet ook in de Schrift vrome menschen, begenadigde menschen,
die ons ten voorbeeld kunnen zijn. Maar de Evangeliën b.v. zijn geen
neerslag van de ervaring der geloovigen. De Schrift is Gods Woord en
dat Woord moet verklaard worden. Het gaat niet om de zielsgestalten
van personen allereerst, maar om de Openbaring Gods. Dit sluit niet
uit de volle erkenning van het werk des Geestes ten opzichte van de
personen en het zieleleven der schrijvers.
De Heilige Geest is de Inspirator der Schrift.
Hij is ook de Generator des zondaars.
In de Schrift vinden wij ook geopenbaard, wat Zijn werk is als
Generator, wat is religio subjectiva. Wij hebben dus ook daarvan be
schrijving en daarvoor een norma.
Nu vergeten wij niet, dat de heilige schrijvers openbaringsorganen
waren.
Vooral meene niemand, dat de psychologische exegese alles kan
zeggen. En wij onderschrijven, dat „elke psychologische verklaring van
den Heere onzen God is buitengesloten, ze haalt Zijn majesteit neer
tot het menschelijke". Ook bij Christus onthoude men zich daarvan. Het
is zeker waar, dat onze Heiland een gewone menschelijke ontwikkeling
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heeft doorgemaakt, Luk. 2 : 52, maar het „niemand kent den Zoon dan
de Vader", Matth. 11 : 27, waarschuwt ons nadrukkelijk om te trachten
den Christus te doorgronden.
Wij moeten dus ernstig waken tegen verklaring van wat waarschijnlijk
in het hart is omgegaan van hen, die de Heilige Schrift ons noemt.
Onze waarschijnlijke meening is niet de verklaring en nog veel minder
de norma der bevinding. „De klip van subjectivisme deed velen
stranden."
Nu zal men misschien opmerken, dat de prediker toch ten slotte zijn
exegese geeft van den tekst, van Gods Woord, van het werk des Geestes
als Inspirator en Generator, van de religio objectiva en religio subjectiva.
Wat naar zijn meening de juiste gedachte is, zal hij voordragen.
De prediker moet steeds bedenken, dat de Heilige Geest dus de eenige,
volmaakte Uitlegger der Schrift is; niet de sprekende dienaar is de
rnan, die het alleen weet. Dit dringe den prediker, om gedurig te
smeeken om het licht des Geestes bij de exegese der Schrift16). Hij
zal dan ook niet zondigen tegen de analogia fidei. Wie deze dingen
betracht bij de prediking, zal wel laten hooren, hoe de Heilige Geest
in den regel werkt en op welke wijze het geestelijke leven zich open
baart en ontwikkelt.
Wie waarlijk Gods Woord preekt, preekt bevindelijk leven. Zal
iemand, om slechts enkele voorbeelden te noemen, die het Woord bedient
uit Rom. 7, of uit Psalm 32, 51 of 130, dat kunnen doen en zwijgen over
het bevindelijke leven? ,,'t Is waarlijk niet noodig voor den prediker,
naar de vromen zelf te gaan, om de stof voor het bevindelijk deel zijner
prediking uit hen te putten. Hij behoeft niet verder te gaan dan tot
de Psalmen; zij geven hem alles, wat hij tot kennis van het werk Gods
noodig heeft."
Och, mochten wij predikers toch Gods Woord brengen tot de Gemeente
gelijk het waarlijk gebracht moet worden. Laten wij toch goed over
tuigd zijn van onze gebreken en tekortkomingen in dezen. Wij moeten
het Woord bedienen, opdat de Gemeente versta, wat dat Woord haar
te zeggen heeft in „hare bijzondere omstandigheden, behoeften, be
zwaren, gevaren, verhoudingen en wegen". Schuldig is de prediker, die
dit niet doet. 't Is ook niet genoeg, om slechts heen te wijzen naar het
Woord en te keuvelen over het Woord. Hij moet de Gemeente er in
rondleiden. Hij moet duidelijk laten zien, wat het werk des Geestes is,
zooals de Heilige Schrift ons teekent. De prediker moet rondleiden in
den hof van Gods Woord. „Elke preek moet de Gemeente in dien hof
brengen; zóó, dat zij ziet en beseft, dat zij in dien hof is; en dat zij
dien hof... immer beter leert kennen. De prediker brengt haar door
zijn tekststof telkens van een andere zijde in dien hof, door een ander
hek. langs een ander pad; in een ander deel, soms dringt hij verder
door; soms leidt hij haar op punten, waardoor het geheel meer spreekt;
soms bepaalt hij zich tot één plekje, tot één plantje in den hof"17).
Wie zoo preekt, wie zoo rondleidt, zal niet te klagen hebben over te
weinig bevindelijk element in de prediking; die zal doen verstaan, wat
de Godsopenbaring schonk, wat de Generator werkt in het hart van
den begenadigden zondaar. Wie zóó preekt, zal laten hooren de
o

uitingen van het leven des Geestes Gods. In die preeken zal de Gemeente
hooren van het werk Gods in de ziel en beluisteren de klachten des
verdrukten, de belijdenis van den boeteling, het snikken van den
schuldige, het roepen des geloofs, het danken des verlosten, in één
woord, die zal hooren van het bevindelijk leven. De bediening des
Woords is dan ook rechte bediening van het sleutelambt. Ongewaarschuwd gaat dan niemand huiswaarts.
Waar het bevindelijk element gemist wordt in de prediking of niet
ten volle uitkomt, is er dus niet van volle bediening des Woords sprake.
Men moge dan hoog roemen in zijn objectiviteit en prat gaan op zijn
openen van het Woord, er is een schromelijk tekort in de bediening
des Woords, een tekort, dat zeer ernstig is, omdat het niet beantwoordt
aan het doel van den Inspirator en Generator, omdat de volheid Christi
wordt verdonkerd en niet ten volle uitkomt het ad maximam gloriam Dei.
IV. Wij kunnen nu rustig ons bezinnen op de nadere beteekenis
van het bevindelijke element in de prediking.
Er is veel, dat nauw verwant is aan bevindelijk preeken. Wij kunnen
niet volstaan met te zeggen: bevindelijk preeken is toepasselijk preeken.
Wie toepasselijk preekt, zal niet zonder vermaning en vertroosting de
Gemeente laten gaan. Toepasselijk preeken is: „de waarheid, die uit
den tekst is opgediept, moet vloeibaar worden gemaakt, met den mensch
in verbinding gebracht en aangewend op het rijke leven in al zijn
schakeeringen en standen, zoowel het natuurlijke als geestelijke 1S).
Wie daaraan voldoet, zal ook onderscheiden preeken. De demarcatie
lijnen moeten zoo duidelijk worden getrokken, dood en leven moeten
zoo helder in het licht worden gesteld, het Woord Gods moet zoo zuiver
worden geopend en de sleutel zoo trouw worden bediend, dat een ieder,
die zich waarlijk aan de preek toetst, weten kan, of zijn ziel deelt in
het leven en of hij behoort tot de levende Kerk 19). Doch de prediker
moet ook zoo onderscheiden preeken, dat de levend gemaakte ziel de
verschillende toestanden hoort en de onderscheidene trappen des geloofs
worden aangewezen. Dit preeken ontbreekt te veel in onzen tijd. Zelfs
wordt het vaak als ziekelijk veroordeeld. Preekt de dienaar onderschei
den, dan zal hij niet generaliseeren en zonder te vervallen in individua
lisme, toch goed onthouden, dat elke zondaar en elk kind van God een
persoon is, die persoonlijk ook door God geoordeeld zal worden en per
soonlijk de heilsbearbeiding moet ondergaan. Wie deze dingen niet ver
waarloost, zal ook ontdekkend preeken. Ge gevoelt wel, dat ook dit niet
los van 't bevindelijke preeken staat. Het is noodzakelijk, dat diep worde
gepeild, dat psychologische verschijnselen goed onderscheiden worden
van werkingen des Geestes, dat het „karakter der zonde wordt bloot ge
legd", dat de onhoudbaarheid van „vonden en uitvluchten" worden aan
getoond, dat droggronden worden aangewezen 20). Wie het ontdekkende
karakter der prediking goed laat uitkomen, zal niet kunnen rusten in een
leer van veronderstelde wedergeboorte, die gevaarvol is voor de kerk 21).
Wij zouden ook kunnen vragen: Is bevindelijk preeken „kenmerken
of „kenteekenen" preeken? Wij weten, dat ook hier veel is te berispen.
Maar lach niet en spot niet om de „kenteekenen" in den goeden zin
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des woords. Artikel 29 van onze Geloofsbelijdenis spreekt van de merkteekenen der Christenen. Wie bevindelijk preekt, zal dus over die
merkteekenen niet kunnen zwijgen22).
Het bevindelijk element is het vertolken van wat in de harten der
geloovigen omgaat. Bevindelijk preeken is vertolken „van wat God
door Zijn Geest in de harten der Zijnen werkt", van „wat de ziel gevoelt,
als de Geest Zijn licht over Zijn werk in de harten laat schijnen." In
het bevindelijk preeken is dus ook wel toepassing, maar alle toepassing
raakt niet het bevindelijke leven. „Eerst dan is de preek bevindelijk,
als zij handelt over wat in het hart der geloovigen omgaat. Zwijg over
wat in het binnenste der bezwaarden omgaat, dan zullen zij niet licht
hun troost onder zulk een prediking zoeken", maar gaan tot medicijn
meesters, die, al dragen zij geen ambtelijken titel, hen beter verstaan
dan gij"23).
Dit bevindelijke leven zal bij de rechte bediening des Woords niet
achterwege kunnen blijven, omdat de Heilige Schrift ons altijd iets laat
zien van de acte van den Werkmeester van het bevindelijke leven, of
van de acte van den bestrijder van dit leven, of van de acte van den
bezitter des bevindelijken levens.
Er is een acte autoris van het bevindelijke leven. Die acte moet eerst
genoemd. Mocht er nog vooroordeel zijn tegen het bevindelijke element,
de wetenschap, dat de Heilige Geest de Werkmeester van dit bevindelijke
leven is, slaat dit vooroordeel weg. Men moet niet alleen preeken, wat
Christus voor de Zijnen deed, maar ook, wat Hij door Zijn Woord en
Geest werkt in de harten der Zijnen. Uit de Schrift moet dit blijken.
De Heilige Schrift spreekt duidelijke taal. Op de Psalmen wezen wij
reeds. „Hier ziet ge de heiligen in het hart."
Uit de Heilige Schrift weten wij, dat de Heilige Geest levend maakt;
dat die Geest leidt, leert, indachtig maakt, troost; dat die Geest getuigt
en is de Geest der aanneming tot kinderen; dat die Geest doet spreken,
blijdschap geeft, in de ruste leidt, leert bidden en doet roepen24). Er
is veel meer te noemen. De Heilige Schrift doet ons verstaan, hoe de
oorsprong van het bevindelijke leven ligt in God, Die werkt door Woord
en Geest. Jezus heeft eens gezegd van den Heiligen Geest: Die zal Mij
verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u ver
kondigen.
Bij de exegese hebben wij dus na te gaan, of er in onzen tekst sprake
is van een acte des Heeren in betrekking tot het bevindelijke leven.
Soms wijst het verband dit duidelijk aan, al wordt het niet direct in
den tekst gezegd.
De Heilige Schrift spreekt ook van de acten van den bestrijder van
het bevindelijke leven. Satan is de volhardende bestrijder van het leven
uit God. Satan zal de ziel dikwerf bestrijden, zal betwisten het deel
hebben aan Christus. Satan zoekt in „de engte te drijven"; het heerlijke
bevindelijke leven, het heilgoed, dat God in Zijn volk werkte, zoekt
Satan als zelfbedrog te teekenen. Hij zoekt in zijn bestrijding „de fonda
menten onzer hope onder de voeten weg te nemen", 't Is niet noodig
u te wijzen op Schriftuurplaatsen. Wij weten uit Gods Woord maar al
te goed, hoe de ziel in de zifte van Satan kan komen. De prediker moet
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met Paulus verstaan: „Want zijne gedachten zijn ons niet onbekend".
Wij vergeten niet, dat Satan bondgenooten heeft in wereld en vleesch.
Er zijn vele Enakskinderen, die het de ziel van Gods kind zoo moeilijk
kunnen maken. De ziel worstelt onder de bestrijdingen; worstelt ook op
„tegen de begeerlijkheden dezer wereld, als deze op haar aanstormen";
tegen den „onwil des vleesches, om den last der verdrukking te dragen,
welke strijd dan vooral zwaar is, als God het oogmerk, waarmede Hij
ons verdrukt, voor ons verborgen houdt".
Het is noodig, dat deze dingen uit het Woord Gods worden belicht en
dat dusdanige toestanden der ziel worden beschreven. „Zwijg er niet
van, prediker; spreek van Hem, Die de Zijnen uit helsche banden ver
lost, ze op hun doolpaden achterna gaat, van den rand des afgronds ze
wegrukt, ze in den smeltkroes der loutering brengt en alles hun ten
beste keert" 25). Laat in uw prediking ook uitkomen, hoe de levendgemaakte ziel omtrent haar staat bestreden wordt, hoe ze aangevallen
wordt, hoe vleesch en bloed werken en hoe het geloof en de liefde en
de hoop zich onder alles openbaren en kunnen openbaren. Wie spreekt
over den tekst: „Want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste!" of over:
„Twist, Heere! met mijne twisters, strijd met mijne bestrijders", zal stof
te over hebben om bovengenoemde dingen te belichten uit het Woord.
Wij moeten in de derde plaats nog wijzen op de acte van den bezitter
van het bevindelijke leven.
Eevinding is niet alleen ervaring in lijdelijken toestand der ziel.
Bevinding is zeker, wat „de christen in zijn geestelijk leven ondervindt,
wat hij ervaart, zoodra het werk van Christus door den Heiligen Geest
aan het hart wordt toegepast".
Maar er is meer te bedenken.
„Omdat religie de in relatie tct God staande acte van den mensch is,
die over al zijn zielefuncties beschikt, leert ons de analogie van het
geestelijke leven, dat er in de bevinding acten zijn, die meer op het
verstand, anderen, die meer op den wil, anderen, die meer op het
gemoed betrekking hebben."
„Al domineert bij een acte ook een bepaalde functie, de andere functies
zijn op dit moment niet inhoudloos of werkeloos."
„Acten ais geloof, vreugde in God, begeeren naar Gods gemeenschap,
zijn geen acten van de functies (of vermogens) maar van den mensch,
van de persoonlijkheid, van het ik."
Wij moeten bij de functies der ziel niet te veel scheiden. De organische
psychologie legde terecht den nadruk op de eenheid der ziel.
De Heilige Schrift doet ons zeker verstaan, dat bij een bepaalde acte
ook een bepaalde functie kan domineeren, maar te scheiden zijn de
functies niet.
Er is een kennen van den Heere en van ons zelf, als wij kinderen
Gods zijn.
Er is een gevoelen van de grootheid van onze zonde, als wij een
boeteling zijn als David.
Er is een begeeren om naar den wil des Heeren te handelen en te
wandelen bij allen, wier hart door den Heiligen Geest wordt bereid
om den Heere te dienen.
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God schiep den mensch naar Zijn beeld. Hoe werkt de ziel, hoe open
baren zich de functies der ziel na den val?
Welk verband is er tusschen het drievoudig ambt van Christus en
de redding der ziel?
Wie deze dingen verstaat, zal het Woord, de Heilige Schrift vol vinden
van bevindelijk leven.
Zal verstaan, dat de wedergeborene leeft en geen jaren sluimeren kan.
Hoe aangrijpend zijn deze Psalmen als 130, 32, 51 en andere. Hoe
teekenend hoofdstukken als Hand. 9, Rom. 7 en andere.
„Altijd moet de prediker het Woord projecteeren in het religieuse
denken, willen en gevoelen zijner hoorders. Omdat het hart van heel
de Heilige Schrift is het heil, dat God bereidt in Jezus Christus en in
ieder onderdeel van de Heilige Schrift de polsslag van het hart wordt
gevoeld, moet in elke preek de hoorder geplaatst voor het aangezicht
van Jezus Christus en aangewezen worden, hoe ieder in leer en leven,
denken en doen, in 't verborgen en in 't openbaar, tegenover dien
Christus staat" 26).
Zoo zal de prediking niet alleen actueel zijn, maar, wat veel meer
zegt, ook getrouw. Dan zal wel uitkomen, dat kinderen Gods geen
jaren sluimeren.
Laten wij waken tegen elke afwijkende prediking.
Maar dan ook, in verband met vele klachten, ons zelf onderzoeken.
V. In verband met de vele klachten over te oppervlakkig preeken
en te weinig rekening houden met de eischen des tijds, is het noodig,
dat de dienaar des Woords zich afvraagt, of hij wel genoeg acht geeft
op zichzelf.
En niet alleen de klacht over de preek moet er toe dringen; ook het
klagen over weinig vrucht op de prediking, over het ploegen op rotsen,
moet hem daartoe aansporen.
Vele vragen zijn hier te doen. Leggen wij wel genoeg ons hart in de
prediking en zijn wij wel vervuld met den Heiligen Geest? Beoogen
wij met ons preeken metterdaad de verheerlijking Gods, de uitbreiding
van Zijn Koninkrijk, de redding van zielen, den wasdom der genade
in Gods volk? 27) Zijn wij ook met dit doel vervuld, als wij soms drie-,
viermaal in de week preeken? Kunnen wij eerlijk voor God getuigen,
dat geen ander doel ons dringt? Zijn er soms geen materialistische
oogmerken? Hebben wij liefde genoeg, om vergenoegd te zijn in alles,
ook als zwaardere tijden volgen en lagere traktementen ons drukken? 2S)
Er zijn meer vragen. Iemand hoorde ik eens zeggen, dat de bodem
der hel geplaveid zal zijn met onbekeerde predikanten! Dat is een
vreeselijke, onverantwoordelijke uitdrukking, want niemand heeft dat
nog in de hel gezien. Maar ... broeders dienaren des Woords, niet tegen
te spreken is, dat de Schrift spreekt van vele valsche profeten. En dat
geslacht is nog niet uitgestorven. Een ieder onzer hebbe acht op zichzelf,
ook in dezen. Zijn wij waarlijk levende dienaren, vervuld met den
Heiligen Geest? Wie zelf het bevindelijke leven mist, mist de religio
subjectiva, mist de liefde, de genade. Zulk een onbekeerde, onherborene
prediker kan wel tot zegen zijn, maar kan toch geen rechte zieleherder
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bevonden worden, is een doode handwijzer, mist het bevindelijk leven,
kent de heilgoederen niet bij ervaring, „blijft buiten de poort, wandelt
aan de realiteiten van het Koninkrijk Gods voorbij", heeft geen geloofs
gemeenschap met Christus en mist de kracht des Geestes 2ö). Wij zullen
ook niet ontkennen, dat het verschilt, „of het licht, dat besloten is in
een aarden vat, door een helder of door een dof glas schijnt"30). De
prediker moet zijn gemeente kennen, om in de pathologie van het
gemeenteleven thuis te zijn 31) en de geestelijke krankheden vast te
stellen, en de droggronden op te merken, doch hoe zal een blinde
leidsman dit ooit goed kunnen?
De herboren prediker wake ook tegen inzinking van het geestelijke
leven, tegen verachtering in de genade en sta naar opwassen in Christus,
naar verdieping van het geestelijke leven, naar verrijking van de be
vinding. Als de thermometer van het bevindelijke leven daalt, dan lijdt
de ziel en de arbeid schade. Het gebedsleven verflauwt en de geloofs
kracht zinkt in. De liefde dringt niet zoo sterk en de warmte vermindert.
De zalving komt dan niet zoo sterk uit. Dan vaart geen huivering door
zijn ziel bij den arbeid, die weer wacht, bij het gereed maken van zijn
preek en het beklimmen van den kansel. Hij neemt zijn bekende „cliché's
uit zijn zetkast" en laat de grammophoonplaat afdraaien32). Om recht
te preeken, moeten wij waarlijk leven in gemeenschap met God, zelf
deel hebben aan het heil der genade, Christus en ons zelf kennen. Wij
zullen ons dan heel klein gevoelen en altijd weer aangegrepen worden
door huivering bij de uitoefening van ons ambt. Wie zijn wij, dat wij
staan durven tusschen God en Zijne Gemeente ? Wie is tot deze dingen
bekwaam? Diep zullen wij dan gevoelen, de zalving des Geestes noodig
te hebben. Wij zullen vurig en gedurig smeeken om de drijving van
Christus' liefde 33). Want als die liefde ons „doorgloeit, tintelt helleven
in heel ons doen, zijn wij geen klinkend metaal of luidende schel"; dan
zal het leven „trillen in blik en stem, in geste en woord. Dan zijn wij
in het leven en het leven is in ons. Dein opent zich de bloem van onze
persoonlijkheid" en draagt ons werk het eigen stempel van een God
gewijde ikheid. Als de liefde ons drijft en de Heilige Geest ons vervult,
als de gloeiende kool van Gods altaar onze lippen aanraakt, dan zullen
wij onszelf niet zoeken 34), maar Christus en de behoudenis der zielen.
Dat we dan acht geven op ons zelf. De apostel, de Heilige Geest houdt
ons dit voor in 1 Tim. 4 : 16 en brengt dit in verband met de behoudenis,
de redding van ons zelf en van die ons hooren. Gedurig moeten wij op
wacht staan, want het grootste gevaar dreigt van de zijde onzes vleesches.
Een ieder onzer houde zichzelf zuiver, zijn pad zuiver en wake tegen
onzuivere bediening des Woords. Ons leven moet overeenkomstig de
leer van Gods Woord zijn 35). Laten we nauwkeurig acht geven op ons
zelf, gedurig ons in de binnenkamer voor God onderzoeken en ons af
vragen, of wij met een levende ziel, gedrongen door de liefde Christi,
ons werk deden. Laten wij ernstig over ons zelf waken en toezien, dat
geen zonden ons verwoesten en ons werk krachteloos maken. Laten wij
gedurig op ons zelf acht geven en ons afvragen, of het met onze ziel,
in Gods oog, wèl gesteld is. Vergeten wij niet al te veel huisbezoek bij
ons zelf? Wij leeren, bestraffen, vermanen, waarschuwen... anderen
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en . . . vergeten zoo dikwerf ons zelf. Broeders, is het wel m e t . . . ons?
Is het wel met den staat en den stand van onze ziel? Is het wel met
ons gebeds- en genadeleven? Is het wel met ons ambtelijk leven? Zijn
wij nooit eens bevreesd voor ons zelf? Ervaren wij de doorwerkende
bearbeiding des Geestes? Ziedaar, enkele vragen, die met de vermaning
van den apostel verband houden.
De prediker vergete ook niet den tijd, waarin hij leeft, 't Is onnoodig
te zeggen, dat hij aan den tijdgeest geen enkel offertje mag brengen!
Nu niet en nooit. Maar de prediker heeft toch zeker allereerst roeping
om acht te geven op de teekenen der tijden, om kennis te nemen van
de vraagstukken der tijden, om te letten op de worsteling der eeuwen.
Hij moet ook vooral zijne Gemeente in haar tijd kennen; weten, hoe
zij nu leeft, hoe zij reageert op de dingen der tijden. Hij moet weten, hoe
het staat met het geloofsleven in bepaalden tijd, onder bijzondere om
standigheden. Hij moet ook de jeugd en de jeugdvragen verstaan.
't Is niet noodig om, in verband met ons onderwerp, dit nader uit
te werken.
Ten slotte merken wij op, dat niet vergeten moet worden, dat niet alle
hoorders verstaan, wat bevindelijk leven is en dat de Heilige Geest
alleen het leven en den wasdom geven kan.
Iemand schreef eens: „Een preek recht beoordeelen kan geen on
bekeerde" 3e).
Er zijn vele onherboren hoorders. De zielsgesteldheid van Gods kind
is ook niet altijd recht. Velen dwalen in hun verbondsleer. Velen zijn
verrijkt, schijnen verzadigd, gaan niet biddend op, jagen naar succes of
sensatie, zijn tevreden met zichzelf37).
En prediker, èn hoorder heeft de werking des Geestes noodig. Die
geest maakt levend en geeft wasdom38). Wanneer de verheerlijkte
Christus door zijn Geest den prediker zegent en het Woord toepast, zullen
zondaren bearbeid worden ten leven en het volk des Heeren levens
brood ontvangen.
Wanneer de prediker het Woord op bovengenoemde wijze ontvouwt,
zullen onherborenen een ernstige boodschap ontvangen in verband met
hun jammerlijken staat, in deze verdorven eeuw. Dan zal menig hart,
dat onder twijfel, aanvechting, ongeloof en bijgeloof lijdt, dat vragensmoe
is, dat onder de moderne cultuur ontwricht is, een heerlijke boodschap
beluisteren. Dan zullen de oprechten hooren het onderscheid tusschen
dood en leven, tusschen gevoelsmystiek en geloofsbevinding. Dan zullen
ook Gods verder geleide kinderen onderwijs en teerkost ontvangen. En,
wat het grootste is, God wordt in dit alles verheerlijkt39).
In dezen weg zal de Bruid van Jezus worden opgewekt tot waken
en bidden, tot wachten op de komst van haar Bruidegom.. Dan zal zij
bidden met den Geest en in den Geest: Kom, Heere Jezus! kom haastelijk! Dan zullen wij, predikers, zelf hooren, uit het Woord en in de
teekenen der tijden, het rommen der hemeltrommen, het ontroerend
MARANATHA!
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AANTEEKENINGEN.
1)

W. Boyd Carpenter: Over Preeken en Predikanten; blz. 1.

2)

Dr. S. Greydanus: Korte Verkl. Filippensen (2 : 15).

3)

Matth. 15 : 14. Rom. 2 : 19, 20.

4) Carpenter: t.a.p., blz. 94.
5) „Ich finde bei den jungen Theologen im allgemeiner so wenig spuren eines
wirklich inneren Lebens. Und ich suche die Ursache davon in der intellectualistischen
Richtung der heutigen Theologie."
„T .u •
nc r>;+
Timotheus. „Ein Rathgeber für junge Theologen. Martin Nathusius, 116. Dit
woord kan ook ons tot waarschuwing dienen.
6) En nu is het volkomen waar, dat we daar zeer verre van zijn afgedwaald en
dat ook onder de Gereformeerden de prediking maar zelden aan deze hooge roeping
beantwoordt. E. Voto, III, 312. Dr. A. Kuyper.
_
, . _
Prof. Dr. H. Visscher maakte scherpe critiek op de Ger. Kerken, m het „Oer.
Weekblad", 1933.
, t „
Prof. Dr. T. Hoekstra schreef in het Ger. Theol. Tijdschrift meermalen een recensie
over de preekenserie Menigerlei Genade. In den 19den jaargang (blz. 165) merkt hij
op, dat deze preeken over het geheel genomen wat toepasselijker zouden kunnen
zijn. „Het Woord Gods wordt wel toegepast op het wereldleven of het kerkelijk
leven van den christen, maar voor de aanwending op het geestelijke leven is te
weinig plaats ingeruimd. Het zou gewenscht zijn, dat de ervaringen van het geeste
lijke leven meer „eingehend" besproken waren, en aangegeven was, hoe Gods Woord
van toepassing is op deze ervaringen, d.i. dat er aan het geestelijke leven door de
bediening des' Woords meer leiding en stuur werd gegeven.
In den 21sten jaargang (blz. 206-207) schreef dezelfde Hoogleeraar over dezelfde
uitgave: Maar aan de applicatie is... te weinig aandacht geschonken. De bediening
des Woords is een openen en sluiten van het Koninkrijk der hemelen. Openen in de
eerste plaats ... maar ook sluiten. Dit laatste komt te sporadisch voor. Het waar
schuwen komt te weinig uit. Een goede toepassing bestaat niet in het stellen van
enkele vragen., .maar in het bespreken van onderscheidene zieletoestanden en
religieuse nooden, waarover de tekst licht werpt... Dit laatste geschiedt niet
^EnTnden 22sten jaargang (blz. 495 v.): „Het is mij opgevallen, dat in enkele
preeken zoo weinig Evangelie zit"... „De gist ligt er als een klompje naast ...
Van eene preek zegt hij: „Als ik één pagina weglaat en een paar uitdrukkingen
schrap, kan deze preek door een voorganger in de synagoge voor rechtzinnige joden
met stichting worden voorgelezen."
„
Zie ook: Dr. T. Hoekstra, „De tegenwoordige critiek op onze preeken , blz. 9-1»,
20-21, 8, 9.
7) „Moet er niet dieper gepeild worden, wat er aan onze en zijne en alle
gereformeerde prediking ontbreekt, dat velen, ook juist die „orthodoxe menschen
zich enthousiast uitlaten over allerlei sectarische bewegingen.
„Want we staan voor de vraag, waarom de geestelijke opleving door de Oog
beweging ... buiten de Kerk omgaat"... Kroniek Ger. Theol. Tijdschrift, blz. 518, 33
Hier doen zich natuurlijk andere vragen voor, maar t is goed, dat de aandacht
er op gevestigd wordt.
8) Dr. Aalders bespreekt in zijn groote werk ook het onderscheid. „Mystiek,
haar vormen, wezen en waarde", blz. 36 v v. De onderscheiding: normaal en
abnormaal enz. zegt wel iets, maar laat veel vragen open. De uitdrukking en
Scholz: de mystiek moet ponderabel zijn, inhoud, zm hebben, is mooi, maar heelt
mysticisme geen inhoud?
_
, ,, ,
.
.. „
.
„j»
„Is de mystiek waar, dan is zij, wat zij zegt of bedoelt te zijn-Haar „beyond is
dan een werkelijkheid"... Haar God is inderdaad een God, een Opperwezen, waar-
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van kracht uitgaat, dat den mensch beurtelings neerwerpt en opheft, doodt en
levend maakt, rampzalig en zalig doet zijn." Aalders, als boven, blz. 70.
Heeft alle mystiek met een betrekking te doen — die de z.g. consequente mystiek
oplost door de „Subjekt-Objekt-Spaltung" te niet te doen — dan beteekent dit, dat
zij waar is, in zooverre deze betrekking inderdaad bestaat. Aalders, 72.
Het wezen der mystiek is... „een betrekking tusschen den subject en een object,
den levenden mensch en levende Eene, van Wien deze mensch en heel de wereld
afhankelijk is en gebonden is." Aalders, 386.
Zie Chr. Encycl. b.v. Dl. IV, blz. 290; en die Encycl. geeft ook vele bronnen aan.
Dr. Aalders bespreekt ook de tegenwoordige onkerkelijke mystiek (blz. 293 v.v.
van het genoemde boek). Hij zegt: Het karakter van onzen tyd als karakterloos,
d.w.z. als veeleer eclectisch, syncretistisch of zuiver restauratief, dan scheppend of
zelfs maar vormend, toont zich ook juist op dit terrein. Wèl is aan velen gemeen de
tegenzin tegen het kerkelijke als zoodanig, d.i. het gevormde, klassieke objectieve,
autoritatieve. Men wil slechts te doen hebben met het levende, romantische, subjec
tieve, spontane ... Natuurlijk leidt dit er toe, dat men het... objectieve tracht op
te lossen in de subjectieve factoren, psychologische en historische, die het samen
stellen en zoo in aanraking te komen met het wezen en den zin van het religieuse
en in het algemeen van het geestelijke leven.
9) Wat te denken van iemand, die vertelt, dat hij op straat aangegrepen werd
door den duivel, die hem bij zijn „strot greep en een kwartier lang, tegen de
huizen gedrukt, vasthield"?
Is het lachje niet te begrijpen van den predikant, die een bezoeker met een
ernstig gezicht hoort vertellen, dat er 's nachts op het dorp een kind geboren was,
dat direct opstond, sprak: „O land, land, land"... neerviel daarna en stierf? enz. enz.
10) Prof. J. J. v. d. Schuit: Religieuse Psychologie en de bekeering.
Prof. v. d. Schuit: t.a.p., blz. 19, 20. Hij wijst er ook op, dat de religieuse psycholo
gie de religio subjectiva een plaats gegeven heeft in den cyclus der wetenschappen
en aantoonde, dat het geen fabelen, geen hallucinaties zijn, maar diepe zielsmysteriën, die aan de bekeering ten grondslag liggen.
11) Zie T. W. Pym: Moderne Psychologie en het leven van den Christen.
Over onderbewustzijn (17); over spycho-analyse (23 v.v.); over toepassingen
(22 v.v.); over psycho-analyse en geloof (blz. 27 v.v.); de school van Nancy, enz.
(29 v.v.; 44; 53; 62); een voorbeeld van toepassing (28).
1 2 ) In: De Opvoeding der Rijpere Jeugd, blz. 132 v.v. Niet alles onderschrijven
wij, maar vinden het een leerzaam hoofdstuk.
Zie ook Dr. Hoekstra: Homoletiek, blz. 310 v.v.
13) J. J. v. d. Schuit: t.a.p., blz. 11, 21.
Dr. Los hield in de Paaschweek (1933) een referaat over het positieve in de
diepte-psychologie. (Later verschenen.)
Hij wijst daarin er op, dat het positieve in de diepte-psychologie ons de onmacht
van de perepherie van de persoonlijkheid en de machteloosheid van de persoonlijk
heidskern heeft ontdekt. (Courantenverslag.) De erfzonde wordt ontkend.
Vergelijk Aalders: t.a.p., blz. 48, 71 en 461 v.v. E: Dr. Bavinck: Dogmatiek 2 I,
blz. 241, 246-247.
14) Dr. Geesink gaf schoon het onderscheid aan en toonde dit met bewijs in een
preek over Gen. 24 : 63-65. (Bundel: „De Lieflijkheid des Heeren".)
Zie ook: Dr. Hoekstra: Homiletiek, blz. 296 v.v., blz. 359.
Als men in het hoofd van Johannes in een schotel (Matth. 1 : 11) Christus ziet
in Zijn borgwerk; in de velletjes over Jacobs handen Christus' gerechtigheid; in de
steentjes, welke David haalde uit de beek, de namen van Christus (Jes. 9 : 5) en
leest, dat met „Sterke God" Goliath gedood wordt enz., dan is men heel ver van
bediening des Woords.

15) De Psychologische Exegese. Dr. Grosheide: Hermenentiek, blz. 174, 176.
Vergelijk Dr. Hoekstra: Homiletiek, 47 v.v., 54 v.v.
16) Vergelijk Dr. A. Kuyper: „Uit het Woord", Dl. VI, 52.
17) Dr. Hoekstra: Ger. Theol. Tijdschrift, 20ste jaarg., blz. 188.
Ds. J. v. Andel: „Vademecum Pastorale", blz. 58.
J. C. Sikkel: „Dienst des Woords", blz. 9-11.
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18) Toepasselijk preekt men, als na uitlegging of inleiding van den tekst, aan
de gemeente de vermaningen of vertroostingen toedient, die in dezen tekst gelegen
zijn. Trouwens hoort de man, die zulks nalaat en zich vergenoegt met een „stuk
uitlegging" te geven, niet op den kansel, maar op den katheder thuis. J. v. Andel:
Vademecum Pastorale, blz. 57.
Dr. Hoekstra: Ger. Theol. Tijdschrift, 20ste jaarg., blz. 178.
Hij schrijft verder: Centraal is het godsdienstige; de verhouding tot God is de
voornaamste en beheerscht alle andere relaties, waarin een mensch kan komen
te staan (181).
Zie ook: Dr. Hoekstra: Homiletiek, blz. 299 v.v.
19) „Er moeten demarcatielijnen getrokken, onderscheidingen gemaakt, dood en
leven, hel en hemel, zonde en genade worden voorgesteld en zoo dicht mogelijk bij
het bewustzijn der hoorders gebracht." Dr. Hoekstra: Ger. Theol. Tijdschrift, 20ste
jaarg., blz. 185. Zie ook zijn Homiletiek, blz. 303 v.v. Zie ook: Sikkel: „Dienst des
Woords", blz. 14.
20)

Vergelijk Dr. Hoekstra: Ger. Theol. Tijdschr., 20ste jaarg., blz. 186.

21) Van groote beteekenis is nog altijd het protest van wijlen Prof. Lindeboom.
(Not. Ger. Kerk, 1905.) Hoe ernstig heeft hij het gevaarvolle aangetoond.
22) D. Knibbe schrijft in zijn „Kort onderwijs om een predikatie te hooren"
(achter zijn Catechismus) dit van de kenteekenen: „Wat zijn kenteekenen? Kenteekenen zijn vaste en klare bewijzen, met welke overtuigende aangetoond wordt de
waarheid van het Christendom of goede staat in de genade van ieder Christen
in het bijzonder."
„Kenteekenen geven is een zaak van de uiterste bekommering en voorzichtigheid;
immers is 't geen lichte zaak, een oordeel te vellen over iemands staat van genade
of zaligheid en daarvan kenteekenen te geven. Men kan zich, door onvoorzichtig
heid of eigen gedachten, zeer licht schuldig maken aan de ziel van menig mensch,
gevende voor teekenen, hetgeen niet allen tijd en in allen kenteekenen zijn.
Wat regelen zijn in 't geven van kenteekenen voorzichtig waar te nemen? Dat
men geen kenteekenen stelle, als in groote, duistere zaken en daar de zaligheid
aanhangt. Dat men zoodanige kenteekenen stelle, die altijd, in alle geloovigen en
in die alleen te vinden zijn. Dat men kenteekenen voorstelt, die zoo vast gaan, dat
men kan met zekerheid zeggen, in wien dit kenteeken is, die is zekerlik een
geloovige en zal zekerlijk zalig worden, maar in wien dit kenteeken niet is, die is
onwedergeboren en zoo blijvende en zal hij niet zalig worden."
O.i. is hieruit nog wel iets te leeren!
Ds. J. v. Andel: Vadem. Past. 61, 57, 58.
Is Rom. 5 : 4 de textus classicus voor het onderwerp van dit referaat? Het woord
„bevinding" (Grieksch) doelt niet op innerlijke ervaring, maar op deugdelijk zijn
en blijken, op een gesteldheid, die de proef kan doorstaan of heeft doorstaan.
(Greydanus: Com. Rom. Uitg. Bottenburg.)
Gebleken is, dat zij beproefd zijn, echt geloof hebben, geloof, dat uithoudings
vermogen, draagkracht heeft en de beproeving doorstaan kan. Deze dingen staan
niet buiten het bevindelijke leven. Deze tekst heeft dus voor ons onderwerp
beteekenis, maar is niet de tekst, om de bevinding uit de H.S. te bewijzen.
23)

24) Joh. 6 : 63; Rom. 8 : 14; Joh. 14 : 26; Rom. 8 : 15, 16; 1 Cor. 2 : 13; 1 Thess.
1 : 6; B. 4 : 8; Jes. 63 : 14; Gal. 4 : 6.
25) 2 Cor. 2 : 11. Vergel. Ds. v. Andel: Vadem. Past., blz. 57.
Ds. v. Andel: Vadem. Past., blz. 57, 58, 60.
26) Dr. Hoekstra: Ger. Theol. Tijdschrift, 20ste jaarg., blz. 187; 62; 184.
Op blz. 189 schrijft Dr. H.: „Hier is het terrein van de religieuse mystiek. Door
bezielde prediking van de goedheid Gods en de dierbaarheid van Christus, door bij
historische stoffen het verloop der dingen te schilderen en de personen in hun
zielsbeweeg te teekenen, zal de dienaar des Woords op het gemoed kunnen in
werken, religieuse gevoelens als berouw, vreugde, hoop, in actie zetten en door
het aanbrengen van quietieven in de troostprediking het geschokt gemoed een sfeer
van heilige kalmte en geestelijke rust binnenleiden.
27) In „de Heraut" lezen we over „vrucht der prediking", overgenomen uit de
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Franeker Kerkbode, dit: „Draagt de prediking niet zeer weinig vrucht? Moeten
niet de predikers over het algemeen klagen, dat hun werk lijkt op een ploegen op
rotsen? Gaat de Gemeente in de jarenlange bearbeiding vooruit, geestelijk vooruit?
En als dan het antwoord veelszins ontkennend is, dan moet de vraag in onze ziel
geboren worden: hoe komt dat toch? Ligt het aan de predikanten? Brengen zij het
Woord wel in bewustzijn van eigen zwakheid en van de onoverwinlijke kracht des
Geestes? Leggen zij hun hart, hun ziel wel in de prediking? Is het hun en de
prediking wel inderdaad om de zielen hunner hoorders te doen en alzoo om de
eere van hun God en Heiland?"
28) Heerlijk, wie met Paulus ook dan beoefent 1 Cor. 4 : 11; Fil. 4 : 11. in de
liefde, 1 Cor. 13.
29) „Waar zieleherder wordt hij nooit. Hij is een doode handwijzer, die anderen
een goede richting aangeeft, maar zelf blijft, waar hij is. Hg kent de heilgoederen
van het Koninkrijk niet door eigen aanschouwing, maar van hooren zeggen, hij blijft
buiten de poort, wandelt aan de realiteiten van het Koninkrijk Gods voorbij ...
ervaart de kracht van Christus' heilswerk niet..." Dr. Hoekstra: „Ambt en
Liefde", blz. 11.
30)

Carpenter: t.a.p., blz. 11.

31)

Dr. Kuyper: „Onze Eeredienst", blz. 331.

32) Daalt de religieuse thermometer, dan omhullen neveldampen van twijfel
de ziel. Dr. Hoekstra: „Ambt en Liefde", blz. 18.
Een predikant, wiens godsdienstig leven veruitwendigt, heeft het verschrikkelijk
gemakkelijk; hij zwoegt niet bij het concipieeren van de preek, daar vaart geen
huivering door zijn ziel, wanneer hij alweer bidden moet, hij neemt de bekende
cliché's maar uit de zetkast en drukt af, zooveel exemplaren als ge maar wilt, hij
is een grammaphoon, die maar opgedraaid behoeft te worden, om feilloos haar lied
uit te schreeuwen. Dan verstart het organisme tot een mechanisme en wordt dood,
wat leven moest." Dr. Hoekstra: „Ambt en Liefde", blz. 15.
33) Vota ecclesiastica III 6.
„Wij kunnen het verlangen van begaafde mannen begrijpen, om de leiding Gods
in hun werk te doen uitkomen. Wij kunnen het begrijpen, hoe Haydn nooit trachtte
te componeeren, vóór hij gebeden had. Op het instrument van Gounod was een
Christus-hoofd uitgehouwen, om hem te herinneren aan Dien, Wiens tegenwoordig
heid en macht alle menschelijk werk kon wijden en verheffen. De prediker moest
niet bij mannen als deze ten achter staan." Carpenter: t.a.p., blz. 21.
34) „Wanneer echter de liefde tot Christus ons doorgloeit, tintelt het leven in
heel ons doen, zijn wij geen klinkend metaal of luidende schel, maar uit zich op
ongekunstelde wijze de levensrealiteit. Dan zijn wij midden in de geestelijke dingen
en zij in ons. Dan trilt er leven in onzen blik, in onze stem, in een simpele geste, in
ons woord — wij gelooven, daarom spreken wij — in onze handelingen. Dan gaat
er kracht van ons uit in vertroosting en vermaning. De liefde heeft een scheppend
vermogen, zij roept te voorschijn, wat niet was, zij trekt naar zich toe, wat verre is."
„Maar als het geestelijk leven aanzwelt, doorbreekt het de methodische dijkjes en
barst los in eigenheid en oorspronkelijkheid."
„Wanneer liefde tot Jezus vaart door de ziel van den predikant, opent zich de
bloem van zijn persoonlijkheid. Dan levert hij in zijn bediening geen fabrieksproduct,
maar draagt zijn ambtswerk een eigen stempel, het stempel van een godgewijde
ikheid." Dr. Hoekstra: „Ambt en Liefde", blz. 15, 17.
„Welnu, dezelfde Geest sprankelt in de harten van hen, die gevoelen, dat zij een
zending van God hebben. Bij hen geen gedachte aan zichzelf. De gloeiende kool van
het altaar heeft hunne lippen aangeraakt. Des Heeren Woord is als vuur in hun
gebeente. De nood is hun opgelegd. Als de apostel roepen zij: „Wee mij, indien ik
het Evangelie niet verkondig!" Het „ik" is in de zending „hun" geworden, te niet
gegaan en de Goddelijke aanblazing is openbaar geworden in het „niet ik". Alleen
wanneer zulk een Goddelijke geestdrift de ziel in beslag neemt, kunt gij verlost
worden met het droevig bezig zijn met zichzelven." Carpenter: t.a.p., blz. 17.
35) „Timotheus hebbe acht op zichzelven; hij denke niet, dat het ambt iemand
heilig maakt, maar wake over zichzelven, dat hij niet vergeet, om de zonde, die hij
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in anderen bestraft, in zichzelf te dooden, en de plichten, die hij anderen oplegt, zelf
te volbrengen. Goed te doen voldoe hem niet; hij sta er naar goed te zijn. Omdat
hij ook nog een zondig vleesch in zich omdraagt, sta hij tegen zichzelven voort
durend op de wacht; van niets toch heeft hij meer gevaar te vreezen, dan van de
begeerlijkheden zijns eigenen vleesches. Maar omdat hij tevens geroepen is anderen
te leiden, geve hij niet minder acht op wat hij leert. Gedurig vrage hij zich af, of
zijne prediking wel overeenkomstig de Schrift is; ernstig wachte hij zich, om de
gemeente nuttelooze dingen te leeren en sta er naar, om haar te voeden met de
verborgenheid der Godzaligheid." Ds. J. v. Andel: Commentaar op Timotheus, blz. 92.
Een goed herder moet twee dingen bezorgen, te weten, dat hij in het leeren wake
en naarstig zij, en zichzelven zuiver beware. Want het is niet genoeg, dat hij zijn
leven tot alle eerbaarheid voegt en zich hoede, dat hij geen kwaad exempel geve,
tenzij hij bij dat heilige leven, ook met gedurige naarstigheid anderen leere. En de
leer zal weinig kracht hebben, tenzij de eerbaarheid en de heiligheid des levens
daarmede overeenkomt." Calvijn: Commentaar op Timotheus, blz. 65.
36) Dr. Hoekstra: Tegenw. Critiek, enz., blz. 8.
37) Nu zij aanstonds toegegeven, dat de oorzaak van de onbevredigdheid kan
liggen in de geestelijke zielsgesteldheid der hoorders. De critici mogen, vóór zij de
preek met enkele harde woorden afmaken, eerst wel de hand in eigen boezem
steken. De zachte regen, die den dorst van den akker lescht en het land vruchtbaar
maakt, heeft op de rots geen uitwerking: zij blijft even hard en onvruchtbaar. Zoo
kan, omdat de hoedanigheid des harten een andere is, dezelfde preek den eenen
hoorder van dankbaarheid doen zingen, terwijl de andere niets heeft dan critiek."
Dr. Hoekstra: De Tegenwoordige Critiek op onze Preeken, blz. 6.
In de gemeente zijn velen vergeten, dat Jezus gezegd heeft, dat wij strijden moeten
om in te gaan, en de erfenis alleen den overwinnaar is toegezegd. Men neemt het
zalig worden zoo gemakkelijk op. Men is het met de Kerkleer eens, bewaart zich
voor groote zonden, neemt getrouw zijn godsdienstige plichten waar, offert zijn
gave op het altaar en... is kind des Verbonds! Ziedaar den grond der hope van
velen. Ds. v. Andel: Vad. Past., 211.
„Of ligt de oorzaak bij de gemeente? Raken wij dan, hoorders, afgestompt? Kan
het Evangelie ons niet meer ontroeren? Zijn wij oververzadigd van het goede en
kan alleen iets bijzonders ons meer treffen? Gaan wij wel biddend op? Is er bij ons
wel hongeren en dorsten? Of zoeken wij het meer in critisch oordeelen en veroordeelen? Willen wij wel waarlijk anders, vromer, godsdienstiger worden? Of
meenen wij, dat wij wel tamelijk wel op de goede hoogte staan?
Er ware meer te vragen, maar zeker is, dat hier iets hapert. En zoowel de
predikers als de hoorders hebben de dagelijksche bekeering van noode." Zie aant. 27.
38) Het spreekt vanzelf, „dat de Heilige Geest van twee kanten werken moet;
voloreerst in de harten der uitverkorenen, en ten andere in het woord van den
prediker; en dat slechts dan de volle zegen wordt ingedronken, indien deze beide
getuigenissen van den Heiligen Geest een Amen geven en èn prediker èn hoorder
samen in het niet gaan, om uit dat niet saam weg te smelten voor de wondere
Goddelijke overreding van den Geest".
„Is die werking aan den kant van den prediker of aan de zijde van de gemeente
gebrekkig, dan is de vrucht ook kommerlijk. En hield aan één van die beide zijden
de werking van den Heiligen Geest volkomen op, dan ware het heerlijk schoon van
een prediking in het midden der gemeente eigenlek teloor." Dr. A. Kuyper: „Uit
het Woord", VI, 32.
39) Vergelijk: „Catechismusprediking voor onzen tijd". Prof. G. Wisse, blz. 29.
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