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Vrees niet, Paulus! Gij moet voor den Keizer
gesteld worden; en zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen.
Handelingen 27 : 24.

Van hoe rijken zegen is Paulus' aanwezigheid
op het schip naar R,ome geweest voor allen, die
met hem voeren. Ze zijn om zijnentwille behouden
gebleven.
Wel was het geen zaligmafcende genade, die God
daarin aan hen bewees. Zijn zegen i ^ a m voort uit
Zijne aJgemeene goedheid, en bleef tot het natuurlijke leven beperkt. Maar ook zóó, — als levensbehoud van hen, die anders in den storm eene
prooi der golven waren geworden — was het eene
uitnemende weldaad Gods. De dag der genade en
de gelegenheid tot bekeering werd voor dsze heidenen verlengd. En kan hun verblijf op het eiland,
met den apostel in hun midden, die van zijn God
niet gezwegen heeft, en de wonderen des Heeren
heeft doen zien, niet voor meerderen tot eeuwige
zaligheid hebben gestrekt?
Deze weldadigheid nu is den schepelingen bewezen om Paulus' wil. Wel is het Gód, die hier
Zijne goedheid bewijst, — en 'Hij doet dat souverein
— maar het Woord, dat 's Heeren engel in den
stormnacht tot den apostel spreekt, legt toch het
verband tusschen Paulus en het levensbehoud zijner
medereizigers; — „God heeft li geschonken allen,
die met u vaxen". En dat niet om 'Paulus' persoon
zonder méér. Neen, het was om de bedoeling,
die God met hem had. „Gij moet voor den Keizer
gesteld worden", — zietdaai- Gods oogmerk met
Zijn dienaar. De apostel moet in de wereld, tot in
haar middelpunt toe, getuigen van den Naam en
den dienst des Heeren Jezus Christus. Het gaat dus
niet om hèm, maar om zijne taak. Het gaat om het
werk en de eere Gods, waaraan Paulus dienstbaar
is; en het gaat daarin om' God zèlven.
En om dézen Paulus, — aldus door den Heere
geroepen en in Zijn dienst gesteld — spaart God het
miliea.1 waarin hij zich bevindt, zijn levensgezelschap. Zij drijven op hem. „Paulus, gij moet voor
den keizer gesteld worden; en zie. God heeft u
geschonken allen, die met u varen".

* * *
Wij treffen hier eene gedachte aan, die ook
elders in de Schrift te vinden is.
God spaart de wereld nog om Zijne kerk. Die
kerk is met de wereld in één schip', en van haar
vloeit nog zegen af over allen die met haar varen:
Welke reden zou God hebben om de wereld langer
te blijven onderhouden, zoo er geen kind van God
meer in haar midden gevonden werd? Waarom zou
het steigerwerk in stand blijven, wanneer het gebouw voltooid is? Maar nu breidt om Zijn volk
de sparende goedheid Gods zich nog uit ook over
Zijne vijanden.
Dit moge de gem^eente des Heeren vertroosten.
Al vindt haar woord weinig plaats, en al krimpt
haar invloed in, — de zegen, dien "God van haar
doet uitgaan, is veel rijker dan zij vermoedt.
En dit gaat niet slechts door voor het groote
schip der menschheid, maar ook voor de kleinere
scheepjes van elks eigen levensmilieu. Daax is een
gezin, waarin alleen vader of moeder of een der
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Al zijn hieraan vele bezwaren verbonden, en al'
zou dit den voorstanders van bijzondere universiteiten niet bevredigai, omdat zij de universiteit
aan staatsbemoeiing willen onttrekken, volkomen
onuitvoerbaar, gelijk „De Nederlander" het kwalificeert, is dit toch niet.
De universiteitsgedachte zou hierin althans eenigermate tot haar recht komen, terwijl ze nu aan.
de openbare universiteiten verloren is geraakt.
Er is alzoo over deze zaak meer nagedacht, dan
men uit de beweringen van „De Nederlander" zou
afleiden.
Maar dat niet alleen.
Ook de diagnose: blindheid voor feiten, moet
gesteld.
Hoe „De Nederlander" kan poneeren, dat de
bestaande toestand „tot heden door allen als normaal werd aanvaard", is ons een raadsel.
Let wel: d o o r a l l e n .
Maar de Gereformeerden dan!
En de Roomschen!
Zegt het bestaan van de Vrije Universiteit te
Amsterdam en van de R.-K. Universiteit te Nijmegen
„De Nederlander" dan heelemaal niets?
Of denkt het blad, dat zij, die deze inrichtingen
voor Hooger Onderwijs hebben gesticht en zij, die
haar thans instandhouden, van oordeel waren, daarmee een a b n o r m a l e daad te verrichten?
Als voor hen de bestaande toestand aan de openbare universiteiten normaal was, wat dreef hen
dan tot de oprichting van bijzondere universiteiten?
Dat in abnormale omstandigheden abnormale
Ü.
V. A.
middelen te baat worden genomen, laat zich verklaren.
Maar het zou pure dwaasheid z^'n tegenover
het normale iets abnoimaals te T>egeeren en tof
stand te brengen.
Men zou daardoor blijk geven zelf abnormaal
te zijn.
Of behooren de voorstanders van het bijzonder
Hooger Onderwijs niet tot die „ a l l e n " van „De
Nederlander"?
- ^ Als ik Christelijk Historissh was
I¥.
Dan zijn a l l e n niet a l l e n meer.
We kimnen niet onderstellen, dat „De NederEen laatste opmerking, welke aan mijn eigenlijk
onderwerp voorafgaat, wensch ik te maken naar lander" is bevangen door liberalistische hoogharaanleiding van wat „De Nederlander" schreef in het tigheid, welke hen, die het niet met hen eens zijn,
hoofdartikel, dat ik een vorig maal grootendeels eenvoudig buiten het meetellend deel der natie stelt.
Van welken kant men deze uitdrukking ook beciteerde.
Het blad meende, dat de A.-Iï. partij zich wel ziet, ze levert nooit een goeden zin op.
We houden ons dan ook voor een juiste exegese
driemaal zou bedenken, eer zij verandering van het
wezen onzer huidige openbare universiteiten vóór- ten zeerste aanbevolen.
Met eenig ongeduld zien we daarnaar zelfs uit.
staan gaat. En het liet daarop volgen: „Het zal
wel blijven bij het bestaande, dat tot heden door
Ik kom nu tot de zaak zelf.
allen als normaal werd aanvaard".
Als ik Christelijk Historisch w a s . . .
Deze passage verraadt zoowel vergeetachtigheid
Ik zeide al, dat het uiterst lastig is, zich anderer
ten aanzien van de historie als blindheid voor de
overtuiging voor een oogenWik tot de zijne te
feiten.
De A.-R. partij heeft zeer zeker in deze geenerlei maken.
In het bijzonder geldt dit, wanneer d e overtuiuitspraak gedaan.
Maar wel hebben antirevolutionairen hun oordeel ging van die anderen weer uiteenloopt. Of wil men,
als zij konsekwent zijn, moet uiteenloopen.
hierover ten beste gegeven.
Want zoo staat het toch feitelijk bij de ChristeDat heeft wel verschillende waarde, maax met
lijk Historischen.
dit oordeel dient toch te worden gerekend.
Over art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
Men mag niet generaliseeren. Men mag niet conkludeeren:. DE antirevolutionairen staan dit voor, denken niet alle Christelijk Historischen eender.
Er zijn er, die bet tot de taak van de Overheddl
Doch er zijn in elk geval antirevolutionairen geweest — e n tot hen behoorde ook Dr Kuyper — die rekenen „om te weren en u,it te ro'eien alle afgowel degelijk principieel het wezen onzer huidige derij en valschen godsdienst".
openbare universiteiten veroordeelden en praktisch
Du.rft men de konsekwentie daarvan aan, dan
verandering zeer goed mogelijk achtten.
mag b.v. geen atheist, geen evolutionist aan de
Vooral één idee werd sterk gepropageerd, n.l. openbare universiteiten benoemd worden. Om nu
om elke universiteit zooveel mogelijk tot een een- van de Roomschen te zwijgen.
heid te maken.
Zulke Christelijk Historischen kunnen met den
Men dacht het zich zóó: indien in Leiden enkel bestaanden toestand aan de openbare universiteiten
hoogleeraren werden benoemd, die de modernis- geen vrede hebben.
tisch-liberalistische wereldbeschouwing waren toeWant materialisme en evólutionisme tieren er
gedaan, in IJtrecht Gereformeerde en in Groningen welig.
ethische en evangelische professoren, zou daarmee
Het modemisme is aan sommige overwegend.
wel niet het ideaal zijn bereikt, maar het zou toch
Van hen mocht worden verwacht, dat zij een
een aanmerkelijke verbetering beteekenen van dén actie op touw zouden zetten om de Overheid aan
huldigen toestand. Aan de Roomschen zou, indien haai' taak te herinneren.
zij dit begeerden, een 'nieuwe universiteit moeten
Als ik zulk een. Christelijk Historische was, dan
worden geschonken.
zou ik alle beschikbare middelen te baat nemen om

kinderen God vreest, en d? anderen vijandig zijn.
Of daar is een wereldsch huis, waar slechts een'
enkele vrome ondergeschikte is. En het smart hun,
dat zij zoo weinig ten zegen zijn; met hun overtuiging wordt niet gerekend; en zij zwijgen soms
maar, omdat hun waarschuwend woord nog méér
vijandschap uitlokt. Laten ze vertroost zijn. Hun
aanwezigheid op dat schip houdt veel meer zegen
in, dan zij berekenen. Om hunnentwil doet God
nog zooveel sparende goedheid over hun kring
dalen, terwijl Hij anders met Zijn oordeel niet
langer wachten zou. En wie zal zeggen, — gehjk
op het eiland van Paulus' schipbteuk — welke
eeuwige zegen in dien verlengden genadetijd nc^
kan voortkomen uit den godzaligen wandel en een
getrouw getuigenis van dien enkeling.
Maar dat laatste hebbe dan ook onze volle
spanning.
„Gij moet voor 'den' keizer gesteld worden", —
dat was Paulus' waarde voor God; en vajidaar
vloeide zegen af op hen die met hen voeren. Zoo
zal het ook bij ons zijn. Wij 'worden door God gesteld in het midden van deze wereld, om te getuigen
voor Zijn Naam en eere. Dat is onze waarde, en
daarin ligt de velerlei zegen voor onze omgeving.
Niet in onze personen, maar in onze taak voor
den Heere.
Zoeke dan ieder daarin getrouw te zijn; elk op
het gebied waar hij leeft en arbeidt; en elk naar
de wijze, die op dat gebied vereischt wordt.
Zoo zullen wij ten zegen zijn voor allen, die met
ons varen.

