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itioorüÊniiKELi
Getuigen [in den Bjjbel.
III.
De typische verbinding „getuigen van Jezus
Christus". — Het spraakgebruik van Lukas.
— Getuigen van feiten. — Getuigen in een
geding. — Getuige als mandataris. — Getuigen
der opstanding. — Het spraakgebruik van
Paulus.

De vraag naar de beteekenis van getuigen in den
Bijbel is eigenlijk een vraag n a a r den zin d e ï
typische verbinding „getuigen van Jezus Christus".
Wat we totnogtoe schreven, maakt de baan vrij
voor een bespreking dezer verbinding.
We moeten daarbij onderscheiden tusschen liet
spraakgebruik van Lukas, met dat van Paulus,
eanerzijds en dat van Johannes anderzijds. Geen
wonder dat hier ondeïscheid in spreekwijze is.
Lukas is Hellenist en Johannes Gallleër. Lukas
schrijft over de eerste dagen der kerk en Johannes
over liaar laatste. De plaats in de eerste geschiedenis der Christenheid van deze beide mannen is
verschillend en ook hun tijd.
We beginnen met Lukas, bij wien we telkens
lezeii van de apostelen als getuigen.
Zij danken deze betiteling aan Jezus, Lk. 24:48,
Hd. 1:8. De lieere stelde de elf discipelen, die na
't verraad van Judas van 't oorspronkelijk Twaalftal door den Opgestane weer veïgaderd waren, als
getuigen aan. In Lk. 24 kunt ge vertalen: Gij zijt
getuigen daarvan; en ook: Ge zult getuigen daarvan zijn. Maar Hd. 1 is de authentieke commentaar op Lk. 24. Daar zegt Jezus: Gij zult la-acht
ontvangen, wanneer de HeiUge Geest op u komt,
en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in
geheel Judea en Samaria en tot aan het einde
der aarde. Het woord is een opdracht;' liet omschrijft dei taak der apostelen in de toekomst. Het
zegt ook, dat zij door Jezus zijn aangesteld en
dat zij Hem toebehooren; Hij' noemt hen Zijn
getuigen.
Dit spraakgebruik, dat de apostelen getuigen
noemt, is zoo belangwekkend', dat we het moeten
analyseeren. E r zijn dan drie motieven te onderscheiden. .
Het ooggetuige-motief heeft jure suo den voorrang. Voor Joodsch besef heeft geen andere dan
de oog- en oorgetuige recht van spreken. Christus'
werk wordt herhaaldelijk in de evangeliën getypeerd als leeren en doen, als wat te hooren en
te zien viel dus. Als Lukas Theofilus een inzicht
in zijn bronnen geven zal, vertelt liij', dat hij kon
teruggaan op menschen, die van het begin af het
Woord met eigen oogen zagen en dienden, Lk. 1:2.
In de geschiedenis van den Opgestane wordt het
ooggetuigen-motief met nadi-uk n a a r voi-en gebracht: telkens worden de namen genoemd van
hen. wien Jezus verscheen; vijftien maal heet het,
dat Christus na de ojistanding door de zijnen
gezien is; aan Paulus is overgeleverd, dat de Heel-e

Drukkers-Uitgevers:
OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V., G o e s .
Telefoon No. 2424 — Postrekening No. 36000.

verschenen is, I Kor. 15. Voor den man, die in
het Twaalftal de plaats van Judas moet innemen^
geldt de voorwaarde, dat hij in het gezelschap der
discipelen moet geweest zijn al den tijd, dat de
Heere Jezus in hun midden verkeeirde, te beginnen
bij den doop van Johannes tot o p den dag van
Zijn hemelvaart, Hd. 1:21. Petrus dient zichzelf
en zijn mede-discipelen aan bij Cornelius met de
verklaring, dat zij getuigen waï-en van al wat
Christus had gedaan, bepaaldelijk getuigen van
Zijn opstanding, want zij haddeji met den Opgestane gegeten en gedronken, Hd. 10:39, 41. „Gij
zult mijn getuigen zijn", zegt Jezus dus tot mannen, die recht van spreken hebben omdat zij dje
feiben als oog- en oorgetuigen kennen. Jezus
Christus is historische realiteit. Het getuigen van
Hem is getuigen van feiten.
Maar — en dat is het tweede motief in den zin
van getuige — het is getuigen in een geding. Oe
getuige heeft beslissende beteekenis in het pro
en contra van een juridisch proces. Welnu, Lukas
heeft te verhalen, dat e r een rechtsstrijd gevoerd
wordt tusschen God en Zijn volk oveir den Clil-istus. Meestal voor liet forum van het sanhedtrin.
De getuigen van Jezus moeten Zijn partij kiezen.
Meermalen heeft Jezus de apostelen voorzegd,
dat zij bij het volbrengen als predikeirs zouden
komen te staan in het groote rechtsgeding, dat
gaande is tusschen God en het ongeloof. Wanneer
Joodsche en heidensche overheden hen als beklaagden dagen, moeten zij den Heere belijden,
Mt. 10:32. Zij zullen het onbevreesd mogen doen,
want in dat u u r wordt hun gegeven, hoe of wat
zij spreken zullen. De Heilige Geest zal in hen
spreken. Precies zoo geeft Jezus bij de aanstelling
tot getuigen de belofte van den H. Geest, Hd. 1:8.
Voor de kennis van het tweede, het forensische
motief, is van belang de wijze, waarop! de discipelen als getuigen zijn opgetreden, n.l. als getuigen
der opstanding. In het groote .rechtsgeding, dat
wij aanduidden, was vooral het getuigenis der
opstanding als argument krachtig. De pirediking
van Petrus in de eerste capita van Hd. en zijn
verantwoording voor het sanhedrin typeert de
kwesties, die men aanvankelijk in Jeruzalem aan
de orde stelde. De opstanding, zoO' zegt Paulus,
I Kor. 15:14, geeft aan het apostolisch kerj'gma
„zijn inhoud". Tol de stof van dit kerygma behoort voor Paulus en ook vooir de brionnan van
zijn traditie behalve de opstanding in elk geval
ook het lijden, en sterven en de begrafenis. Toch
ware de prediking — zoowel die van Paulus als
die in Jeruzalem — inhoudloos, zooi ze niet van
de opstanding kon spreken. Alleen door de ppstanding krijgen het lijden en sterven van Christus
beteekenis. De opstanding is Zijn publieke rechtvaardiging en overwinning. En zoo zien we de
apostelen ojtreden als getuigen der opstanding.
De man, die in Judas' plaats zal worden gesteld,
wil Petrus aangewezen hebben juist als getuige der
opstanding, Hd. 1:22. Petrus heeft dadelijk het
programma van de apostolische prediking in Jeruzalem zien vaststaan. Hij heeft de situatie doorzien en geweten, waarover het conflict zou loopen
en waarop de verkondiging van het evangelie van
Jezus zich moest toespitsen. Hij had het oog op
da twee leidende bewegingen in het Palestijnsche
Jodendom van zijn tijd. De Parizeen geloofden
niet in een opstanding van een gekruisigde, een
gevloekte. De Sadduceën achtten elke beweging,
'die met een opstanding rekening hield, een ergernis. Slechts het geloof in de realiteit van de ppjstanding van Christus kon zich ontworstelen aan
'de heerschende opvattingen in den Joodsdhen
kring.
Het derde motief in den zin van getuige is dat
van het mandaat. E r zijn, wanneer men, volgens
Hd. 1, Matthias kiezen gaat, meer getuigen van
de opstanding van die ééne broeder, dien men
kiezen ging om met de andere apostelen getuige
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Bidden om „verbrijzeling des harten
vanwege de zonde".
Intusscken moeten we toesien hoe we bidden. Er is ook
een zondig bidden.
Ook en vooral in het vragen om een genade als de
verbrijseling des harten over onze sonde.
Zie, we kunnen daarbij op God zoeken af te schuiven
wat in den grond rust op ons selven. We kunnen daarbij
van- God vorderen, wat naar recht een vordering is van
Hem tegenover ons. Ik bedoel: we kunnen bidden om verbrijzeling des harten, zonder te beseffen, dat we daarmee
van Gods genade vragen wat Zijn recht eigenlijk eischt
van óns, en zonder te verstaan, hoe schrikkelijk het is, dal
we aan onze zonden denken, en zelfs van onze sonden voor
onsen God spreken kunnen, zonder dat ons hart over die
gruwelijke zonden bezwijkt in schaamte en berouw. Zoo
sparen we dan onsselven. Zoo wentelen we dan op onzen
God af, wat als een looden last van schuld ons drukken
moest.
Ds K.
FERNHOUT,
„De Reformatie", ê9 Augustus 19^.

der opstanding te zijn. Getuige der opstanding, in
den specifieken zin, dien het woord bij Lukas
heeft, is men krachtens o_pd!raeht. De q^postelen
weidden door den eigen wil van God bestemd tot
getuigen der opstanding, zegt Hd. 10:41. Zoo'doende vormen de getuigen een bepaalden kring.
Alleen zij, die de taak om te prediken ontvingen,
alleen de apostelen, zijn getuigen. H(et woord is
exclusief.
Vandaar, dat Paulus getuige heet, O'ok van wat
hij gehoord en gezien heeft, in denzelfden zin als
de Twaalf dien naam dragen, omdat Jezus hem
verschenen is, en hem uitdrukkelijk de O'pdracht
om te prediken gaf, Hid. 22:14 vlg., 26:16. En dan
blijkt ook weer, dat het de heerlijMieid van den
opgestanen Christus is, die bij zijn getuigen na,ar
voren moet komen. Paulus is getuige van Christus in den zelfden zin als de Twaalf. Dat ko'mt
niét daarvandaan, dat Paulus over een gelijksoortige kennis en ervaring van Jezus' woorden 'cn
werken beschikte als zij; maar dat is een gevolg
van de omstandigheid, dat God reeds zeer spoedig
de geschiedenis van het geloof en van de predijIdng zoo heeft geleid', dat „getuige van Jezus"
practiscli hetzelfde werd als „getuige van de oph
s'tanding van Jezus".
We staan liier voor een enger worden der beteekenis van het woord. Onder invloed de'r gebeurtenissen in de oudste kerk is een zekere be^
perking in het gebruik er van gekomen'. In H d
13:31 is getuige, zonder dat het e r (vpzcttelijk bij
vermeld wordt, toch getuige der opstanding. Een
'duidelijk spoor van die beteekenis-verenging geeft
ook de benaming, die Stefanus draagt, Hd. 22:20,
als Jezus daar spreekt over Stefanus, Mijn getuige. Was dat een vaste benaming: Stefanus, de
getuige? Zooals men later van Johannes den
Dooper sprak? Hoe dit zij, da,t Stefanus getuige
wordt genoemd, heeft wel zijn grond in het verhaal, Hd. 7:55 vlg., dat hij n a zijn verhau'delingi
voor het sanhedrin d e hemelen geopend zag en
Gods heerlijklieid en Jezus, staande aan Gods
rechterhand; en ook sprak van wat hij zag.
E r is weliswaar een zeel* oude opvatting, dat
Hd. 22:20 van Stefanus als bloedgetuige spreekt.
Hier en daar staat in d e handschriften „eerste
getuige", m.a,w. „eerste martelaar". Maar men
mag in Hd. 22:20 geen andere beteekenis aan het
woord geven dan het in het zelfde hfdst. in vs 15
heeft. Bovendien wijst het verband uit, dat Stefanus als getuige in gelijken zin als Paulus wordt
bedo'eld.
Paulus heeft het zelfde spra,al{gebruik als Lukas
in ons geval. Niet alleen wijst hij e r in zijn
brieven meer dan eens O'p;, dat hij 'den verrezen
Christus heeft gezien en brengt hij de verschijning
van Jezus aan hem in verband met zijn apostelschap, maar hij kwalifioeer't om die reden pok
zichzelf en anderen aJs getuigen.
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Immers, hij schrijft aan de K o r i n t h i ë r s : . . . iadieai Christus niet is opgewekt... dan Wijken wij
ook valsche getuigen van God te zijn, I Kor.
15:14vlg.; en laij licht liet „valsche getuigen"
aldus toe: want dan hebben wij tegen God
in getuigd, dat Hij den Christus opgewekt
heei^, dien Hij toch niet heeft opgewekt, als
er geen dooden opgewekt worden. Paulus en
de andere apostelen waren, blijkens deze woorden,
met de boodschap van de opstanding als getuigen
opgetreden. Deze voorstelling beheerscht het vers
geheel. Wanneer de dwalenden in Korinthe gelijk
hadden met hun gedachte, dat e r geen opstanding
der dooden is^ dan heeft dat verschillende consequenties, o.a. deze, dat dan Christus niet is opgewekt, wat weer tengevolge zou hebben een optreden van d e apostelen, de door God aangestelde
getuigen, met een boodschap, die in strijd was
met wat God werkelijk gedaan heeft. Dan zouden
ze blijken valsche getuigen te zijn. Maar als getuigen zijn ze in iedet geval aaiigesteld en opgietreden.
Als bij Lukas' spraakgebruik treft ons hier het
motief van' den oog- en oorgetuige, dat van de
forensische situatie — valsche getuige is een forensische kwalificatie — en het domineeren van de
opstanding als speciale voorwerp van het getuigen.
Het ,",Gij zult mijn getuigen zijn", exclusief door
den Heere tot hen gesproken, die Hij als ^.postelen van Jezus Christus aanstelde, is nu duideUjk.
Getuigen van Jezus is het spreken van feiten jn
een geding, op Zijn roeping.
Menschen, in hun waan, dagen God en Zijn Zoon
uit en zetten zich over Hen als forum.
Do apostelen zijn als getuigen gesteld om van
de feiten te spreken en aldus het onrecht van de
ongeloofshouding aan te toonen. Elk forum, dat
Jezus' werk veroordeelt en dan meent recht te
doen, moet de feiten-vei*haleiide getuigen tegenover zich vinden. Ieder mensch, die zich van
Jezus' aanspraken wil afmaken, in zijn ongeloof,
vindt de feitenmededeeling der getuigen tegenover
zich, opdat hij gelooven zou, en Jezus' werji rechtdoen op grond van een wettig getuigenis. Het getuigenis dringt op een beslissing, aan. Recht doen
is bet laten gelden der feiten. Dp getuigen van
Jezus Christus dienen Hem door hun prediking
zoo op te zetten, dat zij de hooirders tot een uitspraak dwingt. Wie zich met Jezus bemoeat, moet
zich door d e feiten, die in het getuigenis aan heit
licht komen, laten bewegen tot de belijdenis van
Zijn naam. Dit is het typische in het spteken van
Lukas en Paulus over getuigen van Jeizus Christus.
W.
R. S.
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Levensverwacbting in den nood der tyden.
verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den grooten God
en onzen Zaligmaker Jezus Christus
"
Titus 2:13.
Verwachtende...
Ook in deze tijden, lijden van afbraak en vernietiging van idealen, blijft het hart der menschen geboeid in verwachting.
De humanistische wereld, verstomd over het zoo
spoedig weer uitbreken van een wereldkrijg, verwacht al weer een nieuwe periode, een periode
van opbouw en vrede, verbroedering en begrijpen
— eens zal de heilstaat toch wel komen?
En wat moeten Gods kmderen verwachten?
Wat is het uitzicht van ons geloof, te midden
van het schema dezer wereld, dat vergaat — te
midden van de teekenen der tijden, welke er onmiskenbaar op wijzen, dat zich al meer een antichristelijke ring bezig is te sluiten, binnen welke
de Kerk als gekraakt zal worden?
Hoor, wat Paulus er van jubelt:
„ v e r w a c h t e n d e d e z a l i g e h o o p e n v e rschijning der heerlijkheid van
den
g r o o t e n God en o n z e n Z a l i g m a k e r J e zus Christus..."
Ja, dat moet al sterker onze levensverwachting
wezen, temidden van de beroering en verschrikking onzer dagen.
Gelijk Art. 37 onzer Relijdenis het zegt:
„En
daarom
verwachten
wij d i e n
g r o o t e n dag met een g r o o t v e r l a n g e n
om t e n v o l l e te g e n i e t e n d e b e l o f t e n
Gods, in J e z u s C h r i s t u s , o n z e n Heere."

***
Ja, wij zingen dien versregel graag: „Hij k o m t .
Hij k o m t , o m d ' a a r d t e r i c h t e n " — maar
staat in de praktijk dat laatste beilsfeit in Chrisitus' Middelaarswerk voor ons gevoel niet heel erg
ver van ons af?
Terwijl Paulus ons leert, dat het eigenlijk vlak
bij ons moest staan — dat wij dag aan dag moesten
leven in het bewustzijn: d e tijd is n a b i j . . . de
Rechter staat voor de deur! — méér nog: dat wij
„in deze tegenwoordige wereld" (vs 12) moesten
kennen den schreeuw van het heimwee der Rruid

naar de uiteindelijke vereeniging met h a a r B'rui- h e i d i n h e t a l g e m e e n . Onnoodig te verzekeren,
dat we èn hier èn in het vervolg nu steeds onderdegom. Dien ze liefheeft!
Hoe komt het toch, dat wij zoo weinig in die s t e l l e n , dat die gunstige gezindheid inderdaad behoort tot de synodale uitspraak.
toekomstverwachting leven?
Welke plaatsen zijn vermeld? En wat bewijzen ze?
Daar zijn tal van redenen voor —
De eerste is Ps. 145 :9. Noordtzij vertaalt:
maar zou één er van niet deze zijn, dat wij het
als Kerk nog zoo rustig, nog zooi veilig hebben?
Goed is de Heere jegens allen
Het is wel opmerkelijk, dat in de jaren, geduen zijn erbarmen strekt zich uit over al zijn werken.
rende welke onze belijdenisgeschriften ontstonDe uitlegging van den vertaler komt hierop neer:
den en inburgerden, die levensverwachting veel
sterker de harten der geloovigen beheerschte.
„Aanknoopend aan Exod. 34 :6 laat hij (de dichter)
nu den rijkdom zien der zelfopenbaring des Heeren,
Toen de vervolging woedde, en het bloed der
zooals die in Israels geschiedenis naar voren treedt:
martelaren vloeide, — toen smachtte de verdrukte
zijn genade en erbarmen, zijn lankmoedigheid en
en gejaagde Kerk naar vertroosting, en vond die
groote goedertierenheid, waardoor Hij altijd weer de
in de verwachting der zalige hoop en verschijning
zonde vergeeft, de schuld uitdelgt (vs. 8)... Maar, zoo
van haar Heiland.
haast de dichter zich nu er aan toe te voegen, „die
Ze wist het: Dezelfde, Die aan het kruishout
goedheid des Heeren beperkt zich in haar openbaringshing, als de onwaardigste onder de, menschen,
werkzaamheid niet tot Israël. Haar werkingskring omkomt terug, in heerlijkheid.
vat zijn gansche schepping en al zijne werken ervaren
En Zijn heerlijkheid is de heerlijkheid van Zijn
den rijkdom van zijn dagelijksch erbarmen (vs. 9).
Daarom mogen ze Israël niet alleen laten staan bij
gemeente.
het bezingen van deze wondere deugden des Heeren,
Zijn rechtvaardiging de rechtvaardiging der
maar moeten ze mede instemmen met de lofprijzing
Zijnen.
van zijne gunstgenooten..."
Op die heerlijkheid hoopt Zijn volk.
Want de Drieëenige God zal dan gerechtvaardigd
Ongetwijfeld ligt in deze uitspraak de erkenning, dat
worden, voor 't oor aller menschen.
de God van Israël, Jahwe, die eeuwig leeft, en die in
En aller oog zal Jezus Christus als DEN Recht- tegenstelling met de afgoden werkelijk bestaat, zijn
vaardige zien en erkennen, ook dat dergenen, die schepselen in stand houdt, met welgevallen zijn eigen
werk aanschouwt, en ondanks de kromme sprongen, die
Hem doorstoken hebben.
En in die verheerlijking zal de Bruidskerk in deze wereld gemaakt worden, toch aan het menschedeelen — alle geloovigen! Er zal er niet één wor- lijk leven zijn ontwikkeling geeft. Een ontwikkeling,
den vergeten: ieder der Hem-van-den-Vader-gege- die zich aansluit bij wat er is, en door God onderhouden
venen zal Hij overzetten uit het lijden in Zijn (geconserveerd) is; die dus ook zelf weer de in de
^schepping van Godswege gelegde mogelijkheden tot ontglorie —
of 't nu betreft den moordenaar, die naast Hem wikkeling brengt, en aan den dag laat komen, en zoo
hing, dan wel den bestudeerden Paulus, van kerk- aan de menschelijke existentie het vreugdegevoel
vervolger tot kerkbouwer gemaakt — den ontuch- schenkt van er te zijn, en te worden versterkt.
tige, uit de banden zijner zonde gered, dan wel den
Maar dat is nog geen wetenschappelijke uitspraak
prins-van-den-bloede, die lijf en goed al te samen over Gods gunstige g e z i n d h e i d jegens de menschofferen wilde voor de zaak Gods — de niet-in-tel- heid in het algemeen. In de g e z i n d h e i d komen Gods
zijnde-Chinees, die met duizenden stamgenooten gedachten, die ik in zijn w e r k e n n i m m e r a d a e zijn leven verzwoegt voor een sober bestaantje, q u a a t u i t g e d r u k t v i n d t , tot haar eenheid terug;
dan wel de geëerde dienaar der Kroon, wiens daarin ontmoet de ééne de andere. In de g e z i n d h e i d
als ondeelbare eenheid komt naar voren toe niet alleen
regeerbeleid miljoenen ten zegen is.
Zóó verwacht de Kerk Hem, in allen nood der Gods welbehagen in het kreatuurlijke leven a 1 s kreatuurlijk, en v o o r z o o v e r kreatuurlijk gebleven, aan
tijden.
den éénen kant, maar óók zijn beoordeeling van wat
Gelijk Art. 37 het zegt:
„dat de Zoon van God hun naam belijden zal de menschen als trouwe dan wel ontrouwe ambtsdragers"
voor God Zijn Vader, en Zijn uitverkoi*en engelen; hebben gedaan in en met die kreatuurlijkheid.
dat hun zaak, die nu tegenwoordig door vele RechWelnu, is het, juist voor wat die g e z i n d h e i d beters en Overheden als kettersch en goddeloos ver- treft, niet beteekenisvol, dat Noordtzij in vs. 9 een aandoemd wordt, zal bekend worden de zaak van den kiiooping aan en uitbreiding van den inhoud van vs. 8
Zoon van God te zijn. En tot- een' genadige ver- ziet, en dat hij bij vs. 8 aanteekent, dat de dichter zich
gelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid aansluit bij Exod. 34:6? Straks zullen we zien, dat
doen bezitten, als het hart van een mensch nim- de synode ook op Lucas 6 :35, 36 zich beroept. Welnu,
mermeer zou kunnen bedenken. EN DAAROM- De Zwaan in zijn uitleg van Lucas 6 :36 verwijst óók
verwachten wij dien grooten dag met een groot naar Ex. 34:6. Daar lezen we (vertaling dr Gispen):
verlangen..."
„En de HEERE ging aan zijn (Mozes') aangezicht
voorbij en de HEERE riep: 'HEERE, God, barmhartig
en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid
Ja, wat vervv'achten wij? gij en ik?
en trouw, goedertierenheid bewarende aan duizenden,
Welk een troost, dat d e G e e s t en de Bruid
schuld en misdaad en zonde vergevende, maar Hij
bidden: „K o m" . . .
laat zeker niet ongestraft, bezoekende de schuld der
Want nu de B r u i d tekort schiet, bidt de
vaderen aan de kinderen en aan de kinderen der
G e e s t in volmaaktheid.
kinderen, aan de klein- en aan de achterkleinEn Hij komt onze zwakheden te hulp.
kinderen."
Kom, Heere Jezus, ja, kom, haastiglijk.
In deze verzen is het opmerkelijke, dat niet een
J. SMELIK.
m e n s c h e n k i n d over God, doch dat de H e e r e zelf
over zichzelf spreekt. H i e r wordt dan ook' de g e z i n d h e i d Gods openbaar: het blijkt n i e t „in abstracto"
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over een menschheid „in het algemeen", of zelfs over
een verbondsgemeente „in het algemeen" „een zekere"
gezindheid te zijn, doch de zelfaankondiging des Heeren
v e r b i n d t de g o e d e r t i e r e n h e i d a a n d e
r e c h t v a a r d i g h e i d , en het l o o n aan de s t r a f ,
De scheuring in Ameiika. (XV.)
en de z e l f t r o u w in het uitkeeren van beloofden
(Intermezzo: antvsfoord aan ds D. Zwier, II.)
z e g e n aan de z e l f t r o u w in het uitkeeren van de
In het voorgaande artikel lieten we uitkomen, dat het gedreigde s t r a f . Prof. Böhl moge de neiging verraden,
„eerste punt" van de synode van Kalamazoo, gelezen uit deze plaats af te leiden, dat Gods genade en lankonder de vóóronderstelling, dat het begrip der „gunstige moedigheid „ h e t w i n t van Gods straffende gerechtigGEZINDHEID Gods jegens de menschheid in het al- heid", maar in den tekst staat daarvan niets.
gemeen" er essentieel toe behoort, ons onaannemelijk
Conclusie: in Ps. 145 :9 ligt geen bewijs voor punt 1
is. We wezen aan, dat het logisch geen eenheid is, en als hierboven afgegrensd.
als uitwerking van een verzwegen syllogisme niet te
handhaven is. En we besloten verleden week met de
De tweede geciteerde plaats is: Matth. 5 : 44, 45. Veropmerking, dat dit reeds aanstonds heel wat te zeggen
heeft voor het Schriftonderzoek. Als ons „Schriltonder- taling Van Leeuwen:
zoek" tot resultaten leidt, die logisch niet te houden zijn,
„Maar ik zeg u: hebt uwe vijanden lief en bidt voor
dan kunnen we er zeker van zijn, dat ons onderzoek • wie u vervolgen, opdat gij u kinderen moogt betoonen
niet juist geweest is. We kunnen een uitlegkundige fout
(betoonen, zoo ook H. N. Ridderbos, Bergr., 135) van
uwen Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijne
gemaakt hebben. We kunnen ook de hermeneutische
zon opgaan over boozen en goeden en laat het regenen
regelen hebben geschonden, en dus verzuimd hebben,
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."
„Schrift met Schrift te vergelijken", en alsdan willekeurig te werk zijn gegaan, d.w.z. alleen die SchriftNu wordt volgens H. N. Ridderbos (a.w. 264) in deze
plaatsen bijeengegaard hebben, die ons een goed draag- plaats door den Heiland aan de bekeerden (Ridderbos,
vlak leken voor beschouwingen, die we toch al v a n 134/5) de eisch van z e l f v e r l o o c h e n i n g gesteld.
p l a n w a r e n te verdedigen, vóórdat we de Schrift Daarin moeten zij dus hun eerste begeerten en op„onderzoekend" naderden.
komende gedachten verdringen, zichzelf verloochenen,
Thans, in ons tweede artikel, zullen we iets nader hun eerste g e z i n d h e i d ten aanzien van de konkrete
hebben in te gaan op bet geleverde Schriftbewijs zelf. vijanden, gelijk ze op het oogenblik zijn en optreden,
We herinneren er aan, dat de synode van Kalamazoo derhalve niet in rekening doen komen, maar haar
in haar eigen uitspraak wel geen Schriftmateriaal heeft verhinderen voort te varen tot de haar goeddunkende
opgenomen, doch wel daarnaar uitdrukkelijk verwezen praxis. Hun gezindheid van afkeuring en toorn over
heeft. Op de bekende uitspraak liet ze o.m. volgen: „dit de vijanden mogen ze niet aan den dag doen treden
blijkt uit de aangehaalde Schriftuurplaatsen". Dat moet in met haar overeenkomstige daden van straf, of wraak.
wel slaan op de Schriftplaatsen, waarbij de rapporteeIn dezen eisch wordt dus de gezindheid van den disrende commissie den vinger had gelegd, en die de synode cipel, zoover ze den tegenstander in diens momenteele
nu heeft overgenomen, als, tenminste globaal genomen, qualiteiten en handelingen betreft, juist n i e t openbaar
genoegzaam bewijs voor de bewering, dat God een gun- in de uiterlijk waarneembare daad, die hij doet ten
stige g e z i n d h e i d koestert jegens de m e n s c h - aanzien van zijn vijand. Zijn gezindheid jegens den
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