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HET JAAR 1922.
III.
Het jaar, dat voorböging, bood aan Nietzsche's
evangelie, de wil tot macht, een schoone kans.
Evenwel ontbrak het de menschheid aan wil.
Een rondblik over de staatkundige toestanden leert
dat.
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Ons land lieten, we buiten hescKouwing'.
Welliclit oordeelt m'en, dat ons land, indien er
v:aa internationale verhoudingen sprak'e is, ook veilig buiten beschouwing klan blijven.
Want stel al eens, dat Mer de wil tot macht
tot liuitengewone ontwikkeling kwam', wat zou pns
kleine landje tegenover heel de wereld klmnen uitrichten ?
Ons kleine landje!
Wo 2djn er :al meer en hieer aan gewoon geraakt
zóó over ons vaderland te idenli'en en te spreken.
Men vindt het belachelijk' te igelooven, dat Nederland ooit op' de wereldomstandighedeii. invloed
zou kunnen uitoefenen.
Men was in 1922 al Mij, als de Volkerenbond
een onzer mannen tot een verantwoordelijken post
riep, als men in andere landen niet vergat dat
het „dorp" den Hlaag ook' noig bestond.
Daarbij klonk het woord „zelfstandigheidspolitiek", door ministerieel hoofd bedacht, lang piet
kwaad.
Aan den anderen kant ecMer werd de indruk
gevestigd,, dat Nederland en zijn koloniën zoo- ongeveer tot weerloosheid verzOinken waren.
Ons kleine landje!
Dat is de term, waarvan suggestie uitgaat.
Maar een ziekelijke suggestie.
Een suggestie tot wilsverlamkning.
De geschiedenis van onzen bloeitijd bewijst, wat
een klein volk verm|ag. Welk een wereldpotsitie
het innemen ktan.
G,af de zegen Gods, dat wij tijdens den oorlog
onae neutraliteit konden handhaven, ons niet een
voorsprong op de omliggende volkeren?
Waarom hebben we dien voorsprong niet bewaard
«1 moesten ons ook' in 1922 in de gestie van het
liinkende paard laten zien?
Waarom .anders, dan omdat wij den wil van
onzie vaderen niet hebben?
Ook wij deelden in de generale wilsverzWakking.
Dat de wil tot lüacht niet openbaar werd bij
ons, we mogen er ons mee gelukWenschen.
Want dat is de wil van den anti-christ.
Doch dat de wil o-m) te midden van het volkerenleven goddelijke roeping na te komen in 1922 zoo
tain als in de voorafgaande jaren tot uiting kwam,
IS een aanklacht tegen Nederland en in het bijzonder tegen het ware christendom' op onzen bodem.
Bewustzijn van goddelijke roeping in deze en
wil om deze uit t© voeren, zou ons een bevoorrechte internationale positie bezorgen.
En die bevoorrechte piositie zou dan geen doel,
maar middel zijn.
Middel om te verkondigen, dat alleen een verbond miet den Potentaat aller potentaten de volkeren
uit de ellende kan redden.
.Intusschon bleek ook in 1922 ons volk' daarvoor
te wilszwak'.
Wel koos het bij de stemhus voor rechtsch.
En dit stemt tot dank.
_ Maar diezelfde stembus bracht ook' wilsverzwaktang aan het liöht.
Welk een verbrokkeling, welk een versnippering
gal hij te zien.
Die partijtjes rezen als piaddestoelen uit den po>uti-eken grond.
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Is, conoentreering een eerste noodzakelijke uiting
van wilskracht, het bleek, dat men aan het tegenovergestelde zich had overgegeven.
Ook de rechtsche partijen leden er onder.
De. Roomschen nemen, allm-es aan, alsof ze
voortaan drie richtingen zullen uitgaan.
De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij stond
als gevaarlijke concurrent van de Christelijk-Historische Unie op.
De Gereformeerde Staatspartij zond een afgeva,axdigde naar de Kaimer.
Als het moet voortgaan, gelijk 1922 inzette, dan
is het einde van het politiek geliefhehber niet te
zien.
En ook hiervan geldt het: wie niet vergadert,
die verstrooit.
Nog meer dan de politieke, duiden de oeconomischie toestanden qp' wilsverzwakking.
„Het tweede magere jaar", zoo betitelde de
„Nieuwe Rotterdamsche Courant" 1922.
Nu kan mien in telling X'ersc'hillen.
Sommigen .gullen meer geneigd zijn het, wat
Nederland natuurlijk bietreft,. het derde, misschien
ook het vierde te noemen.
Doelloos zou het wezen daarover te twisten.
Als men zioh maar niet i'oorstelt, dat ook' deze
periode, van magere jaren ü'^et zeven zal afgesloten zijn.
Want daarvan valt geen becijfering te geven.
De idee leeft: het kan niet zoo blijven, er moet
verandering komen. En spoedig ook'.
Maar 'hoe, dat weet niem'and.
En van een eenigszins algem'eenen, volhiardenden,
koershoudenden wil tot verandering moeten de
eerste symptomen nog openbaar worden.
De wereld is biezig,, aan wat de spelers noemen,
potverteren.
In de voormalige oorlogsrijken eten zöo goed
als allen hun inkomen, ja ook hun kapitaal op.
De vroegere geallieerden mogen er wat gunstiger
voorstaan, tot in Amerika toie heerscht malaise.
En wat ei;ger is: overal i s h'et volk vrijwel los
van zijn geld.
Geld dient om het oogenblikïi'elijk uit te geven
en er persoonlijk genot van te hebben, niet om
te beleggen, de algemeene productiek'racht te verstei'keri en het peil van het geheele volk' te verheffen.
Die gedachte spookt overal rond.
Wat zag men in het maigere jaar achter ons
langs den puMieken weg eigenlijk van de malaise,
behalve dan de relletjes, georganiseerd door de
werke] oozen^^agitatie-oomité's ?
Zaten de restaurants in de gïoote steden minder
vol? Was de kleeding minder chique? Hing men
minder den LucuUus uit?
Ware het zóó! •
Wie naar den buitenkant der dingen wilde oordeelen, zou concludeeren: er bestaat geen malaise.
Maar de beschouwing van den binnenkant leidt
tot sombere ontdelckingen.
In steden als Berlijn en Weenen is dit voor
velen het levensmaxime geworden: wanneer het
op is dan is het op.
En hier te lande staat het niet anders.
Zaken kwijnen. De eene maatschappij na.de andere ging in 1922 over den kop. Allerh,ande ondernemingen failleerden.
Maar de betrokkenen lieten met izielden h'et geld
klinken tot op den laatsten dag.
Oude namen, die met soliditeit vereenzelvigd
schenen, rolden daarbij als de knikkers van een
schooljongen in het slijk.
En op menig familiegraf diende men eerlijkheidshalve te beitelen: 1922, ik^ood, de eere is weg.
Voor de algemeene opinie stond het wel vast,
dat levensversobering eisch van het oogenblik was.
Weinigen zullen er geweest zijn, die bij het begin van 1922 geenerlei goede voornemens daaromtrent koesterden.
Maiar als het op de praktijk aankwam', bleek de

Baas, Amsterdam; Dr Henry Beets, Grand Rapids; Dr Joh.
Kampen; Dr G. Keizer, Tiel; Ds B. A. Knoppers, Amsterdam;
Dr S. O. Los, 's Gravenhage; Ds F. C. Meijster, Rotterdam;
Dr J. Thijs, Meppel; Dr H. Th. Vollenhoven, 's Gravenhage;
A b o n n e m e n t : f 1.25 per drie maanden bö vooruitbetaling.
Voor 't Buitenland en Ned.Indië f9.— per -jaar.
A d v e r t e n t i ë n : 35 et. per regel.

wil niet sterk genoeg om zich met de uitvoering
te belasten.
Dan giaf toen aan de dure auto de voorkeur boven
de goedkoope tram. Dan liet men vrouw en 'doeJiters in bont-uitstalling opbieden tegen anderen van
haar sexe. Op tal van manieren zoog het willcoize
leven de beurzen leeg.
Magere jaren als 1922 moesten jaren zijn van
bijna Sparta,ansche levensvereenvoudiging.
Luxe mag stellig niet als zonde veroordeeld.
Maar in een tijd als deze moest men zich aan
werkelijke luxe hardnekkig spenen.
Doch wie durft dat aan?
Hier en daar-een enkeling.
Maar wat helpt dat?
Men moest den volkswil daartoe kunnen bewegen.
Wanneer het Gereformeerde volk daartoe slechts
een energiek voorbeeld wilde geven, zou er veel
zijn gewonnen.
Die_ versobering mag dan niet pondspondsgewijze
over ,alle uitgaven worden toegepast.
Immers verlieze men niet uit het oog, dat de
verhouding tusschen het natuurlijke en het geestelijke „budget" vóór den oorlog allerminst evenwiditig kon genoemd.
Naar Amerikaanschen maatstaf h.v. gemeten,
werd er onder ons voor geestelijke doeleinden:
kerk, diakonie, zending, evangelisatie, filanthropie,
en laat er ons ook bij insluiten: wetenschap en
kunst weinig uitgegeven vergeleken bij de kosten
van spijze en drank, woning en kleeding.
Van zeker praktiscjh materialisme was het Gereformeerde leven niet vrij te pleiten, al zong men
nog zoo gaarne: laat gierigheid mij in haar strik
niet vangen.
Tijdens den oorlog zijn de proportiën veelszins
ten gunste veranderd.
Voor geestelijke doieleinden stabiliteit, ^oo 't lijden 'kan: verhooging, voor natuurlijke, zoo groot
mogelijke bezuiniging, zou thians op 't betere pad
voeren.
In elk geval m'aant 1922 tot iets ernstigers dan
s o b e r h e i d s - v o o r n e m e n s en
zuinigheids-b evliegingen.
Is staling van wil daartoe noodig, de geloO'Vige
weet, dat die te verktijgen is door h!et vragen naar
den Goddelijken wil.
Hij bidde inniger de derde bede van het „onze
Vader": „Uw wil geschiede, gelijk' in den hemel
alzoo ook op' de aaide".
En hij neme de Catedhismus-verldaring daarop;
praktisch voor zijn rekening.
HEPP.
DIT DE SCHRIFT.
Het ODbegrepene.
Jezus antwoordde en zeide tot hen; Breekt dezen
tempel af en in drie dagen zal Ik hem oprichten.
Johannes 2:19.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft,
Jezus in de tempelreimgin,g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde,
ontheiligde Joodsche leven.
Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers
tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten.
Dat kan niet ongewroken blijven. Het zal Jezus
kosten Zijn rust. Zijn vrede, Zijn bloed. Zijn leven.
Daar móeten de discipelen ,al iets van hebben
vóórgevoeld, want hun komt te binnen het psalmwoord, dat een lijdenswoord is: De ijver van uw
huis heeft Mij verteerd.
En ze vergissen zich niet. Want de Joodsche
oversten komen al op hun Meester aan. Hij is
in hun rechten getreden. Priester' is Hij niet. Overste nog minder. Wanneer Hij dan optreedt als
zeloot moet Hij met een teeken aantoonen, dat
Hij van God ils gezonden.
En Jezus .antwoordt. Hij antwoordt met dat raadselachtige woord, dat ons, die heel het verloop
van Zijn lijden, dood, opstanding kennen, ontwij-
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felbaar toont, dat ook Hij in dat tempelcOinflicL
duidelijk: zag de schaduw van Zijn kruis: Breekt
dezen tenïpel ai en in drie dagen zal Ik hem
opricliten.
^ ^ ^
De Joden Ihooren een antwoord, dat geen antwoord
is en dat toch, hèt antwoord is.
Het is geen antwoord. Ze ihebben ooJd geen antwoord noodig. Jezus' daad^ waarvan reeds de kooplieden en de •wisselaars! de inajesteit der waarheid ihebben doorvoeld, toen ze zonder protest zich
met 'hun scliapen en ossen lieten uitdrijven, spreekt
voor zichzelf. De Joden ihebben geen antwooTd
noodig.
En :het is tóch een antwoord.
Het is L,èt antwoord.
Want als ze over dit 'wonderwoord zullen nadenJken, a,ls hjet indringt in (hun ziel, als ze, er
mee wei'kzaam worden, als ze er den zin van
zoefen te grijpen, dan zullen ze er zich in beschuldigd w-eten.
Niemand wane, dat Jezus bij dit.geheimzinnige
woord met den vinger op Zijn eigen lichaam zal
hebben gewezlen.
Dan ware het al te-dwaas, dat de Joden Hem
tegenwerpen, dat er zes en veertig jaar aan dezen
tempel is gebouwd.
Het is goed, dat de Joden denken asöi dat tempelgebouw, waaruit Jezus de schapen en ossen.
Kooplieden en wisselaars heeft weggedreven.
O, als ze het nu wilden inzien, de Joodsche oversten dat zij, die deze ontwijding van het heiligdom
huns Gods toelaten, bezig zijn dezen tempel af te
breken!
Dat ware een verlossend inzicht!
Dan was er hoop!
* * *
Maar het antwoord golft onbegrepen langs hun
harten heen. Ze willen niet komen tot het geestelijk inzicht in het teeKen, dat Jezus hun biedt.
Ze willen niet komen tot erkenning, dat ze zelve
aan tempelafbraafe doen.
_ Zo laten dan ook het woord, dat hun zonde wil
ontddkken, rusten. Ze vragen niet: Hoe, zaaiden
wij, wij, ooit dezen tempel willen afbreken? Ze
komen slechts terug op ïezns' zeg'gen, dat Hij den
tempel in drie dagen zou 'Idmnen oprichten. En
daar spotten ze mee.
In dien spot spotten ze Jezus' woord weg.
Toch hebben ze huns ondanks deze raadselspreuk
niet vergeten, niet knnnen vergeten. Het woord
bleef onder hen voortleven. Het groeide vast in hun
•herinnering. Het vergroeide er tot een verminkte
legende. Het spookt nog in de harten der Joden
na in den helschen nacht vajr het Sanhedrin.
Dan wordt er nog een besdhWdiging uit gedistilleerd.
Dan maken ze er van, dat Hij gezegd zou hebben, (Jat Hij zelf iden tempel zou afbreken om
Hem in drie dagen weer op te bouwen.
Dan klagen ze Hem aan als tempelschenner.
Ze hebben niet begrepen en niet willen begrijpen, dat ze zelf door Jiun ontwijding van het
heiligdom des Heeren bezig zijn den tempel te
slcopen.
Dat deel van Zijn antwoord hebben ze laten
glippen en toen verminkt en verdraaid tot hun
eigen verderf.
*
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We belijden de duidelijkheid der Heilige Schrift.
Wat volstrekt niet zeggen wil, dat iemand, wie
ook, ziO'U durven beweren, dat er geen ding voor
hem onduidelijk zou zijn.
Het Woord Gods komt zoo menigmaal tot ons
in het geheimzinnige kleed van het raadsel.
Het is vol verborgen diepten.
Wie het niet vatten wil, verdraait het tot zijn
eigen verderf. Die gaat er door dwalen. Die gaat
er mee spotten. Die gaaf- er beschuldigingen uit
oprapien tegen-God, tegién Christus, tegen het Wpord,
den dienst, de kerk des Heeren. De natuurlijke
mensch .hegrijpt niet de dingen, die des Geestes
Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hi|
kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Wiat doen wij met het onbegrepene? Bewaart
het in een hart, dat voor |het Woord des Heeren
heeft. Zoekt' er mee werkzaam te Worden met de
werkzaainheid der liefde.
En door het k'leed van het raadselachtige heen,
aullen we jallengs meer het klare Woord Gods zien
doorschitteren.
En kennen we nu ten deele, zoodat we ook'
slechts ten deele profeteeren, als het volmaakte
zal gekomen zijn, zullen we kennen aangezicht
tot aangezicht.
En we znllen ons over het onbegrepene verwonderen! We zullen ons over het onbegrepene
eeuwig verblijden.
G. R. K.

lEEIELMI LEVEH.
De loochening der Gemeene Gratie.
VII.

•

*

Ook Zijn discipelen hebben Jezus' woord niet
aanstonds doorzien in vollen rijkdom.
Plas na Zijn opstanding peilden ze er de diepte
van. Toen de tempel van Zijn lichaam', door de
Joden gebroken in Zijn kruisdood, was opgericht
in nieuwe, eeuwige heerlijkheid!
Toen zullen ze ook voller hebben doorschouwd
den levenden samenhang tusschen Jezius en den
tempel. W,ant Hij is de tempel van den tempel,
Hij, in wien al de Volheid der godheid lichamelijk woont. Van de schadaw, welke God aan Israël
had gegeven in bet van steenen opgetrokken heiligdom, is Hij het heilig'e licihaam.
- 'Gaat Israël in zijn oversten dóór die tempelontwijding te begunstigen, dan zijn de dagen van
het steenen heiligdom geteld. Dan breekt men geestelijk den tempel af, maar dan z;al er ook straks
niet één steen op den landeren overblijven. Dan
gaat de tempel er aan!
Maar dan zal h,iet Jodendom zich ook' niet ontzien ami Hem, in Wien de wiare tempel Goids op
aarde leeft, over te geven ;aan den dood. Dan
kost dat Jezus het kruis!
Dit is de ondergang van het Jodendom.
Maar in den verrezen Christus wordt de tempel nieuw opgericht. In Zijn lichaam', dat oprijst uit
het graf. In Zijn lichaam, dat geestelijk' uitgroeit in
Zijn vele leden. In den tempel van het Nieuwe Testament, de gemeente des levenden Gods, een woonstede Gods in den Geest.
* * ^
Het onbegrepen woord van de tempelafbraak is
in de heugenis der Joden vergroeid toi hun eigen
verderf.
Het onbegrepen woord van de tem'pelaibraak is
in de harten van Jezus' discipelen bewaard, met
liefde bewaard, en daar uitgegroeid door de werking des Heiligen Geestes tot een wooid des eeuwigen levens. •

-

In Amerika is onder de Gereformeerde broederen
ernstig gesctil gerezen over het leerstuk van de
Gemeene Gratie.
Er zijn er, die meenen, dat deze leer onsohriftuurlük is en daarom de Gemeene Gratie loochenen.
De stand van de kwestie wordt uiteengezet in
de brochure van Ds J. K. van Baaien: „De loochening
der Gemeene Gratie, Gereformeerd of Doopersch".
Ds van Baaien ziet in dit geschil een beginselstrijd
tusschen Calvinisme en Anabaptisme en meent, dat
in HoUandsche kringen in Amerika nog maar al
te veel van den Dooperschen zuurdeesem te bespeuren valt.
Om onze lezers voor te lichten, volgen we den
schrijver op den voet.
We wenschen echter deze zaak geheel los te
maken van de Jansen-kwestie.
Ook werpen we ons niet als scheidsrechter tusschen
de Amerikaansche broediers op.
Daarom blijven hun personen buiten geding.
Zij, die in Amerika de Gemeene Gratie loochenen,
zetten de uitsprrti^n van godgeleerden als Kuyper
en Bavinck, in deze kwestie eenvoudig op zg en
betoonen daarbij niet steeds het verschuldigde respect.
Voor hen is het Noachitische Verbond een" verbond van particuliere genade.
Ook wordt volgens hen, het leven der wedergeboorte niet gedragen door het leven uit de schepping.
Evenmin is ook het verbond der bijzondere genade
aan alle zijden omringd door een algemeeno genade,
gelijk, een kern door haar bolster.
Er bestaat, zoo gaan zij verder, geen genade, dan
in het bloed van Christus en in den natuurlijIsefl
mensch is er van vatbaarheid voor genade in het
hart geen sprake.
Tot den natuurlijken mensch vloeien wel uitwendige
zegeningen, welke voor den geloovige bestemd ziJn,
af, maar die zegeningen verkeeren voor hem in
een vloek.
Daartegen nu brengt Ds van Baaien zijn bezwaren in. Hij ontdekt rationalisme in de- redeneering
ziiner tegenstanders. IWaar vooral legt hij hun ten
laste een eenzijdige theologie, die alleen uitgaat
van de leer der uitverkiezing.
Met de voorbeelden van Farao's dochter en de
bekeering der Ninevieten op de prediking van Jona,
wil hü aanfcoonen, dat de gaven Gods aan de onwedergeborenen, dezen niet nog goddeloozer maken.
Hij meent in de loochening der Gemeene Gratie
te herkennen, de dwaling van het Anabaptisme,
waaraan de praktijk van de „mijding" onafscheidelijk
verbonden was.
Het zou jammer zijn, indien dit geschil in onze
Amerikaansche Kerken op scheuring uitliep. Daai'om
matige men zich in zijn uitspraken, verkettere elkander
niet te spoedig, zegge liever, dat iets in de Anabaptistische lijn ligt, dan dat men het als Ana. baptisme brandmerkt en houde • rekening met de
inkonsekwenties, welke bij de tegenpartij duidelijk
zichtbaar ziJn en waaruit blijkt, dat men bü* het
Anabaptisme niet wil uitkomen.
Het is alsof Kuyper zeker voorgevoel had van
de moeilijkheden, welke dit leerstuk in de toekomst
zou opleveren, toen hiJ den term ,,algemeene genade"
inruilde tegen „gemeene gratie". Misschien zou het
verhelderend werken, indien men, inplaats van „genade", „lankmoedigheid" gebruikte. Toch mag het
genade-begrip hier niet losgelaten. Cal-vijn is daarin
voorgegaan.
Calvijn laat zich op de ernstigste wijze -óver
de loochening der Algemeene Genade uit.

Krasser dan Calvijn heeft nooit eenig Gereformeerde over de loochening der Gemeene Gratie
zich uitgesproken.
^
Hij ziet daarin een te schande mak'en van het
werk des Heiligen Geestes.
De Heilige Geest werld volgens 'hem niet rechtstreeks in de kerk en slechts zijdelings in de
wereld.
Maar er gaat ook een direkte werking Van den
Heiligen Geest uit tot de gansdhe menschheid en
die direkte werking - sorteert genade.
^ Calvijn wil blijkbaar van een beperking' van het
genade-begrip tot de zaligma'kende genade niet
weten.
.
'

En zijn beschouwing wortelt in de Schrift.
• Want de Schrift gebruikt op onderscheiden plaatsen het woord genade, waai-bij van een rapport
met Christus' verzoeningswerii geen spoor is te
vinden.
^
Het iklaarst komt dit wel', hierin uit, dat er niet
alleen van een genade G o d s , inaar ztelfs van een
genade des m e n s c h e n gewaagd wordt.
Genade bij iemand -vinden is in de Heilige Schrift
een gewone uitdrukking.
Zoo spnak Laban tot Jafeob.: „Zoo ik nu g e n a d e
gevonden 'heb! in uwi OiOge^i, ik' heb waargenomen
dat de Heere'.inïj omi tiwéntwil gezegend heeft"
(Gen. 30:27).
Jakob liet aan Eziau boodschiappen: „En ik h&l
gezonden om! mijn heer aan té' zeggen, opdat ilc
g e n a d e vinde in uw odgen". (Gen. 32:5).
(Jozef vond g e n a d e in ide toogen van Potifar en
van den overste van hét gevangenhuis. (Gen. 394, 21).
Ruth vroeg van Boaz!: , jL^at mij g e n a d e vinden-in uW oogeUj mijnheer!" (Ruth 2:13).
En van Esther wordt gemeld, dat zij g e n a d e
verkreeg bij A'hasveros boven alle maagden. (Esther 2:17).
Hiermee deed ik slecihts een 'greep viit hét Oude
Testament. Want deze terminologie kbmt er nog
veel vaker in voor.
In het Nieuwe Testament staat h'et niet anders.
Vian Jezius zelf lezen Wij: „En Jezns nam toe
in wijsheid en in grootte en in genade bij God
e n d e m e n s oh en". (Luik. 2:52). De genade,
wielke Hij van God ontving, was natuurlijk geen
zaligmakende, Want die had Hij niet van noode.
Bovendien leert de toevoeginig: en de menschen,
hoe ruim' ihier het genadebbgrip is genomen.
Iets soortgelijks staat geschreven van de Pinkstericierk. De eerste christenen hadden g'enade
bij het gansche volk. (Hand. Q: 47).
In zijn verantwoording voor den Joiodsch'en Raad
verhaalde Stefanus, h'oe aan Jozjef genade en wijsheid was verleend voor Farao. (Hand. 7:10).
En wat nu de genade Gods betreft.
Ook Ihieraan kent de Schrift niet steeds een
zaliginigisdoel toe.
Leerrijk is hier- Jesaja 26:10: „Wordt den goddeloozie genade bewezen, hij leert Igéen gereohtighieid; hij drijft onrecht in een gansch richtig ,land
en hij ziet de hoogheid des Heeren niet.aan". De
profeet k'onstateert hier een feit. Hij zegt niet:
al zou den goddelooize genade wo-rden bewezen.
Maar hij gaat van een wei^kelijkheid uit. En dan
bewijst de ervaxing, dat deze genade hem niet
rechtvaardigt en tot beoefening der gerechtigheid
brengt. In het binnenste van zijn hart blijft hij
even h'oogmoiedig. Hij buigt'zïcjh voor de majesteit
des Heeren 'niet. Had de .genade,. welke hij ontving een zaligend karakter gedragen, dan zou hij
natuurlijk wel .veranderd zijn. Maar nu was het
een genade meer in algemeenen zin.
De gescihiedenis van Jona illustreert dat weer
op een iandere -wijs. De Ninevieten h'adden berouw
betoond op Jona's prediking. De Heere hracht Zijn
dreiging niet ten uitvoer. En nu moppert ,Tona:
Hleere, ik wist, dat Gij een g e n a d i g God zijt
(Jona 4:!2i). Hier had de genade Gods wel verandering ten gevolgie. Zij leidde tol bekeering. Docli
niet tot waarachtige, maar tot uitwendige volk'.sbekeering.
'Genoeg om' te doen zien, dat de Schrift tweeërlei genad^beigrip kent.
Eenerzijds de genade, die toegebracht wordt in
de openbaring van JezUs .Christus (1 Petr. .1:13),
de genade, die in Christus JezUs is (2 Tim'. 2:1),,
de genade, die redhtvaardigt (Rom. 3:24), de genade, die vrijmaakt van de wet (Rom'. 6:14, 15),
do genade, die wortelt in de uitveridezing CRom.
11:5).
Maiar oold anderzijds een genade, die zich' verder
uitbreidt, die menschen oiiderling elkander of die
God ook aan goddeloozen 'on heidenen bewijst.
In het laatste geval is geiiade synoniem met
gunst, geeft het woord te kennen, dat er voor
eenige gave, wellse men ontving;, geen rechtsgrond
bestaat, heeft ze ten doel te sparen VOOT een dreigend kwaad. (Zoo riep ook Petrus uit: „Heere
wees u genadig!" (Matth. .16:22) d.w.z. spaar uZiOlf voor het lijden).
Genade in zulk een ruimeren zin te gebruiken
is derhalve geen uitvinding van Calvijn en latere
godjgeleerden, maar is in de Schrift z'elf gegrond:
Naast de pairticuliere [genade k'omt alzoo eeii
andere te staan, die, wijl niemaiid ervan verstokken is, terecht een algemeene kan heeten.
Wij mogen niet 'wijzer zijn dan, de Schrift door
alleen de particuliere genade geriade te noemen.
^

Het „aloude" üeginse! van vrUe studie.
Hebben de Vereenigde Kerken in 1892 aanvaard
'het „beginsel" eener Ei,gen Inrichting wat de godgeleerde vorming betreft te handhaven, tegelijk werd
uitgesproken, dat hiermee het „beginsel" der Vrije
Studie niet zou worden vernietigd.
Het laatste werd meernaalen het „aloude" heginsel genoemd, om' daarmee te kennen te geven,
dat onzie Gereformeerde vaderen dat reeds kenden.
Van het beginsel eener Eigen Inrichting wisten
zij. nog niet af.
Men leze h.ierop na toet proefschrift van Proi-
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