is waar zou de vraag nog kunnen i-ijzen, of van een
oogenblikkelijke dan wel reeds bij de schepping vastgelegde superpositie van elementaire processen moet
worden gedacht; maar het antwoord daarop gaat onze
bevatting verre te boven, omdat de onpeilbai'e diepten
Gods door den mensch slechts aangebeden, doch nimmer
nagespeurd kunnen woi'den. Ook dan echter, wanneer
de oorsprong van het wonder reeds in de schepping
wordt gedacht, zoodat zijn voltrekking op het door de
heilshistorie gevorderde tijdstip als resultaat van de
normale leiding Gods in het natuurgebeuren is te beschouwen, behoeft voor gebrek aan eerbied ten opzichte
van het wonder, niet gevreesd te worden... want het
(geloof) aanvaardt met heilig ontzag, dat Gods alvermogen in den beginne de krachten der natuur een
bepaalde richting verleende, opdat te bestemder tijd
het wonder zich zou manifesteeren", blz. 28 v.
Volgens deze beschouwing of verklaring zou het wonder dus slechts zijn eene werking van de wetten der
natuur, of van de krachten der natuur, misschien op
gansch exceptioneele wijze door God bestuurd. En zeer
waarschijnlijk zouden wij dan „oorsprong van het wonder
reeds in de schepping" moeten denken, „zoodat zijn
voltrekking op het door de heilshistorie gevorderde tijdstip als resultaat van de noi'male leiding Gods in het
natuurgebeuren is te beschouwen", blz. 29.
Dan zouden dus bij het wonder niet nieuwe krachten
optreden, door God d a n in de schepping of het schepsel
gewerkte en die naar eigene van God ontvangen wetten
werkzaam waren, maar krachten en wetten, die reeds
in de schepping aanwezig waren, wellicht of waarschijnlijk, reeds van den aanvang, toen God de wereld heeft
geschapen, welke zich op eenen bepaalden tijd door
Gods leiding openbaarden, waardoor het wonder zich
manifesteerde.
Ter vergelijking zij hier naast gesteld, wat Dr H.
Bavinck over het wonder schrijft. Eerst zegt hij: „God
staat niet buiten de natuur en is niet door eene omheining van wetten van haar afgesloten, maar is in
haar tegenwoordig en draagt haar door het woord zijner
kracht. Hij werkt van binnen uit, en kan nieuwe krachten doen optreden, die van de bestaande in aard en
werking onderscheiden zijn. En deze hoogere krachten
doen de lagere niet te niet, maar nemen toch naast en
te midden van haar eene eigene plaats in". En daarna
schrijft hij een weinig verder: „Er wordt door het
wonder geen verandering aangebracht in de krachten,
die in de natuur liggen, noch in de wette'n, waarnaar
zij werken. Het eenige, wat er in het wonder geschiedt,
is, dat de werking der in de natuur aanwezige krachten
op een bepaald punt wordt geschorst, doordat er eene
andere kracht intreedt, die werkt naar eene eigene wet
en eene eigene werking voortbrengt", „Geref. Dogm."^,
I, blz. 387 en 388.

aan hare verslinding van de tot slangen geworden
staven der toovenaars. Ex. 7, of van de verandering van
water in wijn, Joh. 8, of van de broodsvermenigvuldiging,
Joh. 6. Maar vooral wanneer wij onze aandacht schenken aan het wonder van de vleeschwording des Woords.
Desbetreffend schrijft Dr H. Bavinck: „De komst van
Christus is het keerpunt der tijden. Een nieuwe wóndercyclus groepeert zich om zijn persoon. Hij is zelf het
absolute wonder, van boven neergedaald en toch de
waarachtige, volkomene mensch. In Hem is in beginsel
de schepping weer hersteld, uit haar val wederom opgeheven tot haar vroegere heerlijkheid", „Geref. Dogm. ^,
I, blz. 358.
De Zone Gods in ons vleesch verschenen is het wonder
der wonderen. Maar daarbij is toch heel wat meer, dan
slechts eene bizondere Goddelijke leiding van in de
schepping reeds aanwezige krachten, doch metterdaad
het optreden van eene Goddelijke, tevoren niet in de
schepping of natuur aanwezige, kracht, door 'sHeeren
ontvangenis uit den Heiligen Geest, Luc. 1:35, en het
Zich verbinden van den Zone Gods unione personali
(in persoonlijke vereeniging) met onze menschelijke
natuur. Daar komt dus wel terdege eene bizondere, tevoren niet in de schepping aanwezige, d.w.z. niet tot
de schepping of natuur behoorende, kracht op, eene
nieuwe kracht, de kracht of werking des Heiligen Geestes,
en daar komt God Zelf, de Zone Gods, Die naar Zijne
Goddelijke natuur en Goddelijken Persoon niet deel der
schepping of natuur was, noch is, tot die schepping
of natuur, en in haar, en werkt Hij zóó, dat Hij de
geheele schepping omzet en eens weer in heiligheid en
heerlijkheid Gode lof doet brengen.
Bij dit wonder der wonderen van de vleeschwording
des Woords, zooals de Heilige Schrift het ons doet kennen, gaat dus de voorstelling van Dr van Rooyen niet op.

En daar is meer.
De opwekking van den Heere Christus is toch ook
maar niet gevolg van eene werking van tot de schepping of natuur behoorende, en daarin reeds aanwezige,
krachten en wetten, slechts op gansch exceptioneele
wijze door God gedirigeerd. En evenmin kunnen we
zeggen, dat opwekkingen als door Elia, I Kon. 17, en
van Lazarus, Joh. 11, en van alle de gestorvenen aan
het eind der dagen, Joh. 5; 1 Cor. 15; Openb. 20, op
dergelijke wijze gedacht moeten of kunnen worden.
Ja ook de wedergeboorte van den dooden zondaar is
toch maar niet product van natuurlijke krachten en
wetten in den mensch of in de natuur, die dan slechts
door Gods bizondere voorzienige leiding bestuurd worden. Maar dan wekt Gods Geest door Zijne kracht
nieuw leven in den geestelijken dooden zondaar, dat
hem geheel verandert naar denken en willen en streven
en handelen. Ook bij het eind der wereld werken niet
enkel krachten van schepping of natuur, maar dan
grijpt God in en treedt Hij op, en doet Hij Zijne kracht
werken tot verandering, scheiding, reiniging, verheerDe vraag te dezer zake is, of bij het optreden van een lijking.
wonder hoogstens slechts gesproken kan worden van
eene bizondere Goddelijke dirigeering of besturing van
We zullen dus het wonder moeten blijven zien als
reeds in de schepping of de natuur (al of niet sedert
Gods scheppingsdaad, waarvan Gen. 1 spreekt) aan- een werk niet slechts van Gods voorzienige leiding van
wezige wetten en krachten, dan wel, of God bij een schepselenkrachten en natuurwetten, maar ook als gewonder ook wel nieuwe krachten doet optreden, die nog wrocht doordat Hij nieuwe krachten doet optreden, die
niet bestonden of in de schepping aanwezig waren, en naar eigene wetten werken. Zelf werkt Hij dan en grijpt
die naar eigen wetten wei'ken, en dus ook, zij het in als van buitenaf in de wereld en haar verloop in, zonder
samenwerking met reeds bestaande krachten en wetten, alleen Zich als te beperken tot leiding of regeering van
krachten in de wereld reeds tevoren aanwezig. Dat
een eigen resultaat voortbrengen.
Apriorische speculatie zal hier niet kunnen beslissen. behoeft niet bij alle wonderen gelijk te zijn. We kunnen
Wij weten uit onszelven niet, hoevele en hoedanige onderscheiden tusschen wonderen én wonderen. Alle
krachten God bij de schepping in de schepping of na- de wonderwerken Gods, in de Heilige Schrift verhaald,
tuur heeft gelegd, noch kennen wij het volledig samental zijn niet gelijksoortig. Dat doet echter thans niet ter
van wetten, volgens welke Hij deze doet werken, noch zake. Het aangevoerde kan doen zien, dat we naar de
ook is ons van onszelven ten volle bekend de verhouding Heilige Schrift het wonder maar niet kunnen beschouen werking Gods ten aanzien van al die krachten en wen als eene werking uitsluitend van reeds, mogelijk
wetten der geheele wereld te allen tijde. En zelfs door van den aanvang der wereld af, in de schepping of
en ondanks Gods openbaring betreffende dit alles in natuur aanwezige krachten en wetten, slechts op bizonZijne heilige Schrift, is onze kennis van deze zaken dere wijze door God geleid. Er treden daarbij ook wel
nog zeer beperkt en gebrekkig. Maar een eerste ver- nieuwe, niet reeds tevoren tot de schepping of natuur
eischte om met vertrouwen iets aangaande het wonder behoorende, krachten op. In Gods raad zijn wel alle
te zeggen, zal toch wel zijn, dat we Gods Schriftopen- gebeurtenissen, ook de wonderen, van de geheele wereld
in haar gansche verloop, van eeuwigheid opgenomen
baring over het wonder raadplegen.
en uitgesteld. Daarom behoeven echter nog niet alle
Nu worden in de Heilige Schrift wel wonderen ver- krachten en wetten, die in haar werken zullen, en ook
haald, waaromtrent we aan een optreden als Dr van de wonderen veroorzaken, eveneens reeds van den
Rooyen aangeeft, zouden kunnen denken, daargelaten aanvang af in haar gelegd te zijn. God kan, als het
nu de vraag, hoe we ook dan ons dat optreden van Hem belieft, steeds nieuwe krachten doen optreden, en
het wonder m o e t e n denken. B.v. bij de droogwording doet dit volgens de Heilige Schrift ook bij Zijne wonvan het pad in de Schelfzee, waarlangs Israël uit Egypte deren, zij het al niet bij alle.
S. GREIJDANUS.
toog en aan Pharaö's macht ontkwam. Ex. 14, of bij
„Het verbond Gods". (VI.)
het water uit de rots, waarop Mozes naar Gods bevel
sloeg,' Ex. 17, of bij het onweer tot Israel's verlossing,
Natuurlijk weet ook prof. Aalders- zeer wel, dat de
Joz. 10; I Sam. 7, of bij de genezing van de lamme hand, Schrift leert, dat de Heere „het verbond opricht m e t
Luc. 6, vgl. ook Hand. 3, of bij de verlossing van Paulus de g e l o o v i g e n e n h u n z a a d " , een andere „grooteu Silas, Hand. 16.
heid" uiteraard dan „de uitverkorenen". Op bl. 211 legt
Misschien zouden we ons bij deze en dergelijke ge- hij daarop als op één der „feiten", die de Schrift ons
vallen kunnen voorstellen, dat daarbij door Gods voor- openbaart, den nadruk.
zienige leiding juist op die tijden of oogenblikken tot
Vraagt men zich nu verwonderd af, hoe, met dit
openbaring kwamen processen of werkingen enkel van „feit" voor oogen, de schrijver toch zoo nadrukkelijk
krachten, die reeds in de schepping of natuur aanwezig leeren, en volhouden kan, dat v e r b o n d en verwaren, misschien reeds sedert de creatie van Gen. 1, k i e z i n g q u a n t i t a t i e f g e l ij k zijn, dan is het
of regeneerende krachten, reeds tevoren in het mensche- antwoord van prof. Aalders een oproep tot berusting.
Ujk lichaam, schuilende.
Berusting in „EEN ZEKERE TEGENSTRIJDIGHEID".
Hiertegen zou ook nog wel het een en ander aange- Naast dit ééne, door hem niet weersproken „feit", legt
voerd kunnen worden. Maar we laten dit nu verder in hij nu het andere, „dat nochtans niet alle kinderen,
het midden. Het gaat ons thans niet om de juiste ver- die naar het vleesch geboren zijn uit geloovigen, daadwerkelijk door dien gemeenschapsband aan God gebonklaring van dergelijke wonderen.
den zijn" (den gemeenschapsband n.l., waarmee God
Doch ons worden in de Heilige Schrift ook nog gansch zich in Christus aan de geloovigen en hun zaad bond,
andere wonderen verhaald. Reeds wanneer wij denken en dien prof. Aalders levend en onverbrekelijk noemt).
(Zie vervolg op blz. 356.)
aan de verandering van Mozes' staf in eene slang en

Het Deel der Eleenen.
Onze tijd: is de tijd van liet groote. Waar nog
vóór eenige tientallen jaren een molen met zijn
ranke, gracieuze ve'rscWjning het landScliap stoffeerde, staat thans een plompe siloi
Hier en daar, in een vergeten plattelandsistreek, is nog iets van het oude gebleven. Daar
leeft de kleine man en geniet zijn kleine vreugden.
Lees maar eens de berichlen in een stlreekkrantje!
Het heeft weliswaar zijn kojapen als uw middag(editie, hier is e r één. D a t s c h i e t o p ! Onze
plaatsgenoot Kees Drop is bevorderd naar de
tweede klasse M.U.L.O. Die Kees toch! zeggen de
dorpelingen en verheugen zich met den gelukkigen
scholier, met zijn trotsche ouders. Ik schrijf nog
een vellen kop uit de dorpscourant na, lees slechtei:
D a a r z i t e e n b o l o p ! _Aafje Splunter behaalde
heden het Middenslandsdiploma. Ja, het is een
reeë maid, deuze Aofie! Ze komt nog iens in de
gemienteraod! Doch, de streek heeft ook h a a r
zorgen: de pink van Aorie Kraaij is in het land
door den bliksem doodgeslagen. Dat is een strop
voor onzen Aorie, gelukkig dat zijn zeug gebigd
heeft en zoo zijn veestapel weer aangevuld is. En
vriendelijk schijnt de zon door de kleine tiaamp j e s . . . Want alleen wie zich verheugen kan over
kleine dingen en schreien kan over een luttel verdriet, alleen deze is een gelukkig mensch!
Ach, in onzen tijd van het groote schijnt er
voor zulk een gewoon leven geen plaats te zijn.
Met een gevoel van heimwee kunnen we terugzien op een beslaan, dat zijn besclu-ijving kon
vinden in de woorden: „en hij gewon zonen en
idochteren en hij stierf..." Ons leven is als een
krant met vette koppen: w e r e l d o o r l o g -— r e volutie — crisis — geloofsvervolging
—- v o l k s f r o n t . . . Met angst zoeken wij naar
den volgenden kop. Dit is geen tijd voor gewone
menschen. Misschien is hel een tijd voor helden en
heldinnen des geloofs. Maar wij, de lammeren van
Jezus' kudde, d e kleinen die jn Hem gelooven, wij
kunnen er niet in terecht. Mogen wiji zelfs wel
denken aan die kleine dingen, die ons hart ver!vullen? Is het geen z o n d e , als wij bidden om
leen betrekking, om een beetje omzet in onzen
winkel, om wat eenvoudig geluk in ons huwelijk?
IMoeten wij zulke egoïstische wenschen niet uit
ons hart uitrukken? Is e t in onze apocalyplische
eeuw alleen voor groote 'dingen plaats, heeft het
kleine, het gewone geen recht van bestaan meer?
Gods Boek leert het ons anders en tróóst ons
over ons leven. Ik d'enk aan het visioen van
Jesaja 7:21-—22. Over den IsraëUeÜschen bodem
zijn geweldige gebeurtenissen heengevaren; het
volk is geschud als in een zeef. Rachel heeftj
geweend over h a r e kinde'ren, die gevallen zijn ïn
een meedoogenloozen oorlog. Daar trekt de Geest
des Heeren het gordijn op en wat zien wij? Een
klein, vriendelijk huisje, een stalletje, de hoeve
van een keu ter boertje. De geheele veestapel wordt
uitgemaakt door één koe en twee schapen. Voor
een machinale melkerij is waarlijk geen reden, er
is geen landarbeidersbond en geen zuivelconsulent. In een tijd van weelde als aan de oordeelen
was voorafgegaan, iels om den neus voor o p te
trekken. Een keuterboe'rtje! Is dat ©en menschWaardig bestaan? Maar doot- de bladeren der
lindeboomen en door de takken van d a kamperfoelie ruischt: hier woont hel geluk! En vriendelijk schijnt de zon door de kleine r a a m p j e s . . .
Soms kijken radicalen over het heggetje van
de nederige hoeve. Radicalen heeft men üi allerlei soorten, maar allen hebben één ding gemeen:
zij verachten de kleenen en het gewone leven.
Wrevel staart uit hun oogen, zij pirotesleeren: dat
mocht eigenlijk niet zijn, dal deze menscli nederzit in vrede onder zijn stroodak, terwijl e r zooveel
ellende in de wereld is! Maar het boertje melkt
zijn koetje, scheert zijn schaapjes en God geeft
op het klein bedrijf gróólen zegen. V e r b o n d s - '
z e g e n : vanwege de veelheid der melk zal hij
boter en honig eten! En in zijn huisje looft hij
den God zijns levens: Hij overlaadt ons, dag aan
dag, met Zijne gunstbewijzen!
Wij zijn vaak te groot en te vroom voor Gods
gunstbewijzen. Wij zouden Jesaja's maar amper
op den kansel kunnen dulden. Gij daar, met uw
koeien en uw schapen, met uw boter en uw honig!
Gij zijt ons te oppervlakkig, man! Wij zijn veel te
vroom om naar boerderijtjes te Idjken! Maar God
wendt 2ijn hand tot de kleenen. En het zal geschieden, dat iemand een winkeltje zal hebben
en hij zal veel verkoopen, want de Heere zal hem
zegenen! En het zal gesciiieden, dat iemand vijf en
twintig gulden zal verdienen en zijn kinderen zullen
wel gedijen, want de Heere zal met hem zijn! En bet
zal geschieden, dat er zal zijn een kweekeling met
iakte en hij zal een betrekking vinden en ©en
schoolmeester worden met ©ere! Om I m m a n u ë 1' s wille, den Verlosser van het leven. Die
God is onze zaligheid! Ons eenig en waarachtig
geluk!
N. iBi.

