Wat nu volgens dit spraakgebruik, „geestelijk
leven" is, behoeft geen lang betoog meer. H e t i s
b e t g a n s c h i e m e n s c h e n l e v e n i n a l zijn
u i t i n g e n, V o o r z o 'O V 6 r h e t d Oi o r d e n H-e il i g e n G e e s t w o r d t b e h e e r s c h t en g e leid'
Geestelijk verval.
Neen, het geestelijk leven der geloovigen is maar
niet een s t u k j e van hun leven. Het wordt niet
Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros
Esther 1:1.
gevonden in een énkele kamer van hun zielehuis.
Heel het menschenleven — alle denken en streven,
In het boek Esther maken wij kennis met d'at
zoeken en worstelen, alle plannen en daden — deel van Israël, 't welk in het land der ballingmoet geestelijk leven zijn, beheerscht, bepaald', ge- schap was achtergebleven; en het zijn geen gundragen door den Geest van God. Daar mag niet stige omstandigheden, waarin wij het aantreffen.
één levensuiting zijn, waarover de Geest niet zou
Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde
heerschen. Het lichamelijke leven valt er niet bui- land niet slecht; althans veel beter dan hun, die
ten. De mensch is immers een onbreekbare een- naar Kanaan waren teruggekeerd. Daar, in het
heid. De mond moet den HEERE loven. De voeten land der vaderen, moest gestreden worden tegen
moeten gaan op wegen, waar de HEERE ons vijanden, en moeizaam gebouwd aan den tempel;
zendt. De handen moeien zich vouwen tot eer van terwijl men het in de heidensche wereld rustig
God. Het lichaam der geloovigen is immers een had en welvarend'.
tempel des Heiligen Geestes. ii)
Het ongunstige voor Israël in den vreemde beJa „geestelijk leven" moet zijn ons leven in trof dan ook het g e e s t e 1 ij k leven. Men had
huwelijk en huis en gezin; in Icerk en staat; in zich daar leer en thuis gevoelen. Toen de anderen
maatschappij en bedrijf; in wetenschap en kunst. met heilige geestdrift naar Jeruzalem togen, bleven
0:veral, en alüjd!
z ij waar ze waren. Hiin gQp;stelijk leven was al niet
hoog, toen de ballingschap eindigde; maar het
Misschien klinkt iemand dit alles wat vreemd was er daarna, in den omgang met de heidenen,
in de ooren. Hij zal zich herinneren, dat het, wan- niet boter op geworden. En nu bleven ze wel Gods
neer over het geestelijk leven gesproken werd, bondsvolk. De wonderlijke uilredding die de Heere
toch altijd ging over wedergeboorte en geloof en over hen beschikte toont, dat God over hen trouw
bekeering en gebed.
bleef aan Zijn Verbond en genade. Maar het is
Ongetwijfeld is dat zóó. Maar indien iemand dat een ongunstige toestand, waarin wij hen hier aanzou opmerken, dan is dat heelemaal geen kritiek treffen. Ze leefden voortdurend en gewillig in
o p wat ik zeide! Integendeel... het is e r alleen nauwe aanraking met de wereld. En daai-mee komt
overeen, dat we in het boek Esther niet zooveeil
de meest sterke bevestiging van!
Wedergeboorte — dat is toch immers het komen godsvrucht opmerkien. Als de nood komt, dan
wonen van den Heiligen Geest in ons hart. Dat is zien we de vreeze Gods nog wel in Mordechai en
toch de vernieuwing, principieel en» radicaal van Esther. Maar hoog staat ihet geestelijk leven niet.
het hart, „het innerlijkste, allesbeheerschende cenHet is dan ook opmerkelijk, dat in heel dit boek
trum van ons geheele bestaan, geestelijk en licha- de naam des Heeren niet voorkomt. Men heeft
melijk, naar denken, willen, voelen, handelen, in zich 'daaraan gestooten, en zelfs gemeend' dat dit
vollen zin". ^-) Juist omdat de Geest het hart ver- boek in de Schrift niet paste. Ten onrechte. Want
nieuwt, wordt gansch het leven vernieuwd. Zeker, God is e r wel, al wordt Hij niet genoemd. Vanuit
o p aarde, in deze bedeeling, niet ten volte, maar Zijn verborgen achtergrond bestuurt Hij alles in
toch principieel; niet in de „trappen", maar zeker deze geschiedenis. Het boek Esther is vol van God,
in de „deelen".
van Zijn trouw en Zijn genadige leiding. En bet
En gelooven — wat is het anders, dan den geheiligd oog ziet Hem wel. Maar het is tóch opLevenden God, onzen Vader, en Zijn Christus zien m'erkelijk, dat Hij niet genoemd wordt. Dat is
in heel het leven, overal, alüjd. Hem hooren, vol- geen goed teeken. Het is alsof de Heilige Geest
gen, vertrouwen, overal, altijd. Wat is het anders wil zeggen: — zóó was het nu met Gods volk in
dan alles op aarde doorleven, doorworstelen, door- dien tijd en daar bij de wereld. Gods naam kwam
lijden door Zijn kracht en in Zijn gemeenschap? niet naar voren. Die lag daar bedekt. De Heere
En bekeering — wat is dat anders dan de op zelf had zich als 't ware wat teruggetrokken. Er
iedere plaats waar we komen te staan onder- ging geen glans van Zijn naam en deugden uit.
nomen en de gedurende ieder u u r van ons leven En daarom komt het ontbreken van den naam
volgehouden strijd, om te handelen zooals God dat Gods geheel overeen met het geestelijk verval van
wil; de strijd om in ieder hoekje van ons leven 's Heeren volk in dien üjd.
de zonde te bekampen en te overwinnen in de
En nu laat God in het boek Esther eens zien,
kracht des HEEREN?
waarop zulk een toestand uitloopt. Want de Joden
En gebed — wat is het anders dan het vragen waren bijna omgekomen. Ja, — d e Heere zal hen
van 's HEEREN gunst, kracht en leiding over nog wel redden. Hij gedenkt Zijns Verbonds. Maar
a l l e s wat we doen; wat is het anders dan het ze zijn als een brandhout uit het vuur gerukt. Het
overgeven van g a n s c h o n s b e s t a a n in was reeds besloten, dat zij allen zouden omkomen.
's "Vaders sterke hand en het uitzingen van den God laat even zien, wat het 'deel is van hen, die
lof over h e e l o n s l e v e n voor Hem die ons met de wereld meeleven.
eeuwig heeft hef gehad?
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En daarmede zijn we al midden in bet leven van
Nog eenmaal moge ik u het geestelijk leven laten
zien, nu door u op de tegenstelling ervan te wijzen. dezen tijd, en toont het boek Esther zijn actualiteit
Ge kent zonder twijfel de uitdrukking „ n a t u u r - en bedoeling ook voor óns.
Ach, — waren we allen en altij'd een volk, d a t
lij k e m e n s c h e n". Een echt-schriftuurlijke zegswijze is dat. Als de Schrift met dat woord ope- gelijk Israël in Kanaan, moeite en zorg en strijid
reert, dan teekent ze u de menschen, zooals ze n u tegen de vijanden doormaakten, maar dat den
geboren worden, zooals ze n u zijn; de menschen Tempel bouwde en dicht bij God leefde en den
dus met wie „ n i e t s gebeurd is", levend buiten naam des Heeren noemde. Doch het is bij een deel
de gemeenschap Gods, den Heiligen Geest niet van het bondsvolk zoo veelszins anders; en de
Christen kent ze ook wel, helaas, zijn tijden waarm
hebbende, i')
Welnu, tegenover do „natuurlijke" menschen het bij hem anders is. Als de geestelijke veerstaan de „geestelijke" menschen. De Geest Gods kracht verslapt, als het gebed verzwakt, als de
woont in hen. Hun leven, voor zoover het door wereld zooveel bekoring krijgt, a,ls we op ons gedien Geest wordt beheerscht, is nu „geestelijk" mak en ons aardsche welzijn bijzonder gesteld
leven: het dtaagt het stempel van den Geest van zijn, — dan zijn wij dat Israël dat in de ballingschap achterblijft.
onzen God!
Go'de zij dank, — er is een volk, dat de lasten
C. V.
H.
draagt, en meedoet, en in liefde zich geeft aan
vooral uit de tegenstelling blijkt, er is in het verband geen kerk en koninkrijk Gods, en daarvoor in niet gesprake van bijzondere gaven des Geestes (charismata'). ringe zoi-gen leeft, maar dat dan ook de goed"Daaruit volgt, dat we nvav^aziy.oi moeten opvatten als de keuring des Heeren ma,g ondervinden en Zijn nabijChristenen aanduidende, omdat ze de gave des Geestes heb- heid smaakt.
ben ontvangen
".
Doch als het anders is, dan is er geestelijk ver11) I Kor. 6:19.
12) Aldus Prof. Greijdanus: Kommentaar op Romeinen, val. En in zulke toestanden komt de naam des
I, p. 261.
Heeren ook niet naar voren. Immers, als we met
13) Cremer-Kögel, a.w., p. 1143: „so erst bez. ynxixó; den de wereld omgaan alsof we bij haar behoorden,
Menschen, wie er j e t z t ist, d. sündig geworden Menschen, dan kunnen we toch moeilijk tegenover haar Gods
wie er sich d. göttl. Lebensprinzip entfremdet hat u. entfremdet ist". Vgl.: Grosheide, a.w., p. U I : „Daarom kan naam grootmaken. Dan zwijgen we behoedzaam.
j/jv^MÓg den mensch aanduiden, met wien niets gebeurd is; Men zou ons vreem'd aanzien bij die ongewone
den mensch, die alleen maar leeft, niet den Geest ontvangen klanken. En in eigen kring wordt het dan óók
heeft". Men denke bij deze uitdrukking vooral aan de op- minder. De geestelijke lust ontbreekt daartoe. En
merking van Prof. Grosheide,?. 111, noot 1: „dat men ifv^wós we worden almeer verstrikt in de dingen van dit
ar^QcoMog ook niet moet opvatten als het Roomsche h o m o
n a t u r a l'i s. De psychische ( = natuurlijke — C. V.) mensch leven. Israël in het heidensche land geraakte ook
is zondig". Vgl. ook Prof. Greijdanus, Kommentaar op de al vaster aan de wereld verbonden. Hoelang heeft
brieven van Petrus enz., p. 644: „ipvxixai; duidt dus aan, dat Esther verzwegen, dat ze een Jo'din was? En nu
zij menschen zijn, die nog in hun verdorven natuurstaat móéten we wel soms met de wereld omgaan, wijl
zijn, onwedergeborenen, God niet toebehoorende, beheerscht het niet anders kan. Maar Israël bleef daar vrijdoor de zonde, zonder dat de H. Geest in hen kwam wo- willig; en het is ook bij óns no'g iets anders of we
nen
".
de wereld z o e k e n en met haar meeleven.
En de Heere trekt Zich dan óók meer terug, en
'doet Zijn nabijheid en de kracht van Zijn Woord
minder gevoelen. Hij blijft w e L d e Getrouwe aan
Ziin A'erbond'. Zoo wij in ons hart waarlijk Hiem

toebehooren, dan zal Hij Zijn erfdeel niet verlaten. Hij deed het ook Isi-aël in den vreemde
niet. Maar het gaat in een diepen en smartelijken weg. Want het oordeel des doods is over de
Joden gegaan. De Heere heeft Zijn recht en heiUgheid gehandhaafd. En wij lezen van vasten en
bidden, waarin dat recht Gods erkend werd.
Wij mogen gewaarschuwd ,zijn. Wie met de
wereld wil meedoen, dien hangt het oiordeel van
dood en eeuwig omkomen boven het hoofd. Die
zal ook één deel mèt die wereld hebben. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat hij zich dan
bekecre; dat hij vaste en bidde, opdat hij niet
in het oordeel valle.
U.

V. A.

mw^n KLEVEN
6|j den nieuwen jaargang.
Met vreugde gaan we den nieuwen jaargang in.
Ons lezerstal is weer grooter dan bij bet b^gin'
van den vorigen. Prof. Hepp m „Credo" merkte
verleden jaar op, dat deze mededeeling „periodiek" was. Hij bedacht niet, dat ze slechts antwoord was op „periodieke" verzekeringen —ook
van „leiders" in persoonlijke gesprekken — van
het tegendeel. Als die legenden zwijgen, (op dit
punt verwacht ik het), zullen ook wij met het
weerspreken ervan ophouden. Want geen ander
gevoel dan van dank en verwondering vervult ons
op dit punt.
Onze lezers treffen ditmaal het eerste numhier
van de bijlage aan. De letter is klein gehouden;
dezelfde copie zou, met grootere letter kunnen
zijn gezet, maar dat zou, wegens overschrijding
der gewichlsgrens, beteekenen een enorme vermeerdering van portkosien; het zou dus voor e:lk
weeknummer extra-lasten van tientallen guldens
vorderen, om van de papierkosten maar te zwijgeii.
Daarom is deze letter gekozen, die veel copie
toelaat met behoud van het gekozen formaat.
Een titelblad is nog niet gegeven. Dat komt wel,
als we met het eerste deel gereed zijn, en kan dan
voor wie binden wil, gebruikt worden.
Reeds sprak ik over de mogelijkheid, dat wegens
een voorgenomen amerikaansche reis — waartoe
inmiddels definitief besloten werd ~ de bijlage
enkele maanden zou moeien achterwege blijven.
Geschiedt dit, dan hebben we dus niet minder
gegeven dan beloofd werd. Alle lezers, die we erover hoorden, gaven de voorkeur eraan, dat wié
per 1 October maar alvast zouden van wM stèkeB.'
Ik dank den uitgever zeer hartelijk, dat liij door
zijn aanbod van een bijlage zonder prijsverhooging
ons blad gediend heeft. Want ik zelf heb steeds
geweigerd, de Catechismus-reeks als h o o f d a r t i k e l te geven. Ik stelde n a de wijziging in de
redactie mijn eer erin, het karakter van ons blad
niet lo wijzigen. En nu heeft de uitgever — dioor
de lezers in staat gesteld — den knoop zóó doorgehakt.
Overigens: hoe het straks gaat, zullen w e m a a r
niet voorspellen. Er ligt reeds mooie copie van
medewerkers te wachten. Moge ons blad zijn plaats
blijven innemen tot zegen voor het gereformeerde
volk. Sterker dan ooit geloof ik in zijn „roeping".
K. S.
Verbondswraak! (I.)
Verleden week gaf het vraagteeken in den titel aan,
dat we de kwestie der verbondswraak nog maar aan
de orde stelden. Thans staat er een uitroepteeken. We
spreken derhalve tegenover Dr Thijs uit, dat we wel
degelijk gelooven aan verbondswraak, óók „onder den
nieuwen dag".
We zullen drie dingen doen:
a. aantoonen, dat de thans door „De Heraut" gevolgde
lijn (loochening eener nog thans intredende verbondswraak) volstrekt niet de „gangbare" is;
b. Schriftplaatsen citeeren;
c. aangeven, waarom — althans voor wat de voornaamste gronden betreft — aan dit leerbegrip dient
vastgenouden te worden.
.-^^^.u.,^^^ -• ,. •.^.-ad a. Wat het eerste betreft: ditmaal moge ik beginnen
met mezelf. In het jaar 1932 verscheen de derde druk
van mijn „Wat is de Hel?". Daarin heb ik van Bavinck
geciteerd — met instemming — dat de religie zoowel
vóór als na den val het karakter van een verbond moet
dragen (194), dat de monopleurische verhouding van
pottebakker tot leem (in het toebereiden van „vaten
ter eere") niet dienst kan doen ter volle uitbeelding
der verhouding God—mensch (197), en geconcludeerd,
dat de helsche straf te zien is als verbonds-straf (en dan
daarin als verbondshandhaving van Gods zijde, wijl hij
zich strikt houdt aan het verbondsstatuut) (194). Alle
helsche straf is verbondswraak (thans in den strengsten
zin des woords bedoeld: niet als paedagogische kastijding, doch als rechts-straf). Krachtens het werkverbond,
dat in Adam door allen geschonden is, is ze dat voor
ieder. Maar niet allen, die onder de w e r k verbondsdreiging gevallen zijn, kwamen onder het genadeverbond.
Anderen zijn daaronder wèl gebracht. Daarom zijn er
in de straf gradaties. Gradaties, niet alleen voor degenen, die onder het genadeverbond leefden boven wie
er buiten stonden, doch ook voor wie in een bétere be-

