Wiel is naidere dffgrifatisöÈe' bê2;innmg' nöottigf
Wiet alsof wij zouden lijden aan de ziekte van
zwakke, onduidelijke formuleering, maar ik behoef
u slechts te herinneren aan den uitbouw van de
Belijdenis, en ge begrijpt wat ik .bedoel. Onze jongeren hebben behoefte aan Idare belijning. Zij liebben er recht op te weten, hoe wij b.v. tegenover
het Schriftprobleem staan, en daarom is wetenschappelijk onderzoek, en vermeerdering van waarachtige kennis, nief in schoolschen, maar in echt
theclogischen zin eisch. Daarbij moeten wij voor
êén ding waken, n.l. hiervoor, d a . t d e theologie niet
beheerscht worde door de philosofiè en psychologie.
Die beide zijn kostelijk en noodzakelijk, maar in de
eersie plaats zij op de terreinen, waarop^ ze ei'kaax
ontmoeten, d e wijsbegeerte aan de godgeleerdheid
onderworpen, en niet omgekeerd, en ten tweede
is alleen een goede christelijke psychologie mogelijk, als zij uit de theologie leeft. Deze orde
mag niet omgekeerd. Men zie ook af van 'de poging om de theologische begrippen erktenntnis-theoretisch te verklaren. Want het object van de theologie gaat boven liet bereikbare van de kennistheorie uit.
De terreinen moeten zuiver
onderscheiden
worden.
Wij moeten weer zuiver-theologisch aan liet werk'.
Wij moeten meer gewone theologen worden, en
dan, alleen komt d& dogmatiek weer op de plaats,
w a a r ' zij thuishoort.
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wéinig g'éii'oord N^oriit?' 'I's het' ïii'èt'iiröé'ng, 3a^^^^ 'laten we maar onderstellen uit 'lioffelijldieid, haar Irrer
op de vraag naar de persoonlijke gemeenschap mat in niet alleen laten staan.
God, velen het antwoord schuldig blijven, en wij
Slechts zou gekonstateerd kunnen worden, dat :de
zoo schuchter zijn, als we rekenschap moeten doorsnee-vrouw (mijn verontschuldiging .aan Charivageven Yan d e hope, die in ons is? Loopen we in rius in de „Groene Amsterdammer", die telkens als
dezen tijd van allerlei vragen en reformaties niet hij het woord „doorsnee" tegenkomt, het niet zijn vergevaar te veel aan den buiterikant te timmeren, band opneemt in zijn rubriek „Onze Weesmeisjes';),;,»
en heerscht er bezieling en leven, toewijding en minder voor geschiedenis voelt dan de doorsnee-majn.
overgegevenheid als in' vroegere dagen? En is er
Maar ja, daar zijn zooveel vrouwen en m-anaen, 'di'o
niet eenige overeenkomst tusschen het volk Israël, zich niet laten doorsnijden.
dat in Egypte verstoffelijldt en veruitwendigd. was,Die met al die doorsnee-menschen spotten.
en .ons? O, terwijl de oordeelen Gods, die in de
Daartoe behoort ook de schrijfster van ons boek,
laatste jaren op d e volkeren drukken, onze zielen Aleida J. Pieter.s, van wie, op de titelpagina tevens
moesten verbreken tot verootmoediging en ons verineld wordt, dat zij is „Dean of Milvvaukee-üiownejdringen tot nauw leven voor" Zijn aangezicht, zijn College", wat zooveel zeggen wil als direct'-icc van
er gans.ch andere dingen op' te merken. Wat heeft een inrichting, die gelijk staat met de hoogste klassen
de geldjacht en de oorlogswinst veler geestelijk' van onze gymnasia en H. B. S.-en.
leven onberekenbare sch-ade ' berokkend! Hoe is
En zij gaf niet een historische roman, gelijk zöo
door de ongekende weelde en plotselinge levens- menige talentvolle vrouw (men denke aan mevrouw
verruiming het goud' .der godsvrucht verdonkerd! Bosboom—Toussaint, Majorie Bowen, Caroline Atwater
Hoe hebben de vragen van arbeid en loon, van Mason), waarin ze dan haar fantasie vleugelen kan
bedrijf en onderneming bij menigeen de geestelij'k'e laten aanschieten, maar een boek met zuivere his!-,orie.
belaaigen op den achtergrond gedrongen, en nu
Ze heeft er oude, vergeelde paperassen voor moeten
de malaise gekomen is, deelt die druk zich a a n doorsnuffelen en zich in muffe archieven moeten beheel het leven mee.
geven (of worden de archieven in Amerika beter geventileerd dan bij ons?) en toch is ze er frisch
bij gebleven.
-. l ^ i i F ,;
Wat ge in het kortelings besproken boek van'"fiir^
Deze dingen moeten wij eerlijk belijden.
H. Beets uitteraard slechts even . aangeroerd vindt,
Onze harten juichen niet gelijk ze konden
wordt hier uitvoerig beschreven.
juichen.
Het heet: A D u t c h S e t t l e m e n t i n M i c h i Het bloeit en geurt niet, gelijk' het kon uitbreken g a n, een Hollandsche nederzetting in .A-merika.
Hiermede ben ik aan. het eind van mijn inleiding. in heerlijke. God-lovende kracht^ en ..de praktijk
Dc stof wordt dus beperkt tot een bepaalde nndeiVeel, wat ongetwijfeld in uw gedachten leefde, der godzaligheid laat hier en. daar te wenschen
zetting én Wel tot die in het Westen van Michigan
kon ik niet noemen'')..
over. Men loept in dezen tijd wel om mystiek en onder Van ' Kaalte.
Ik heb mij b.v. onthouden-,van allerlei psycholo- nog e^ns mystiek, doch men bedenke .wel, dat
Niemand denke: hierover heb ik wel meer gele:ien,
gische onderscheidingen onder d e jeugd naar volks- een nauw leven met God nimmer 'bestaan kan,
veeh bijzonders zal er voor mij .wel niet in staan.
aard en levensmilieu. Het was mij. enk'el en alleen als daaraan zich niet paart een nauw leven voor
Er slaat wel .degelijk wat bijzonders in en dat juist
te doen om het verschijnsel van het anti-dogmatisme den Heexe in volstrekte gehoorzaamheid aan Zijn
door de bijzondere manier, waarop de schrijfster haar
even te belichten, en door deze belichting' een bevelen.
doode materiaal' heeft verzameld en leven ingeblazen.
bespreking voor te bereiden. God geve ons bidWordt die gevonden?
Hier worden feiten meegedeeld, die ge elders teverdende en wakende te zijn ook tegen dit kwaad;
O, w.anneer wij 'ons ernstig rekenschap geven geefs zoekt en ze' worden voorgesteld op een wijze,
Hij scherpe ons in het diepe besef, dat wij niet, van den geestelijken toestand, waarin wij verkeeren, waarop eigenlijk alleen een vrouw' dat kan. .
alleen geroepen zijn tot priesters en koningen, zeker, dan danken we onzen God voor het onZe heeft niets Hendrik-van-Loofi-achtigs over zich.
maar ook tot profeten, om Zijn daugd'sn te ver- noemelij'k-vele goede, dat Hij schenlcen wil, want Daar. is ze veel te secum-, te wetenschappelijk voor.
kondigen. Hij bekwame ons, opdat ook door onzen we zijn nog zoo rij'k, maa,r dan dri.ngt ook de
Daarenboven toekent en schildert, preekt en bespiegelt
arbeid onze Kerken meer en meer in deze donkere nood, die er is, tot ernstige smee'ldng. Wij- moeten ze niet, maar wat altijd de kracht van de schrijvende
wereld mogen zijn vastigheden en pilaren van d e bidden en worstelen. Wij zullen meer pleiten en vrouw is geweest: ze vertelt.
waarheid.
den Heere aanloopen. Wij hebben te kloppen en
Het fantastisch vertellen geeft aan de boeken van
K. D.
te vragen, en Mozes' bede zal de onze zijn: Och, Selma Lagerlöf hun charme, het gewoon historisch
^) In de bespreking is ook nog genoemd de .beteekénis, dat al het volk des Heeren profeten ware! Och, vertellen leent bekoring aan het boek van mej. Pieters.
Tusschen twee haakjes: hoe menige grootmoeder
die de lagere school en vooral de C. H. B. S. voor onze dat Gij uw Geest .over ons gaaft! Stort vcw stroomen
jongeren heeft. Hierbij moet men zich voor generaliseeren. over ons neer! Werk'krachtig in ons-! Verlevendig bond haar kleinkinderen niet aan zich allee^-g'fo.ör ,•
wachten, doch ik kan niet ontkennen, dat qok deze invloeden ons als in de dagen van ouds! Heere, Uw werk', be- haar vertellen?
'
•"
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(.ngunstig hebben gewerkt op de belangstelling van olize. houd dat in het leveni;
• Mej. Pieters vertelt dan, w a t de kolonisten naar Amejongeren voor 'de zuivere belijdenis. Menig leeraar is de
Dait bidt ge v o o r a i l e n arbeid in Gods kerk.. rika dreef: vervolging der afgescheidenen, maatschappeethische beginselen toegedaan, en dit blijft niet zonder uit,werking.
Dat moet ge ook bidden voor den strijd in het lijke nood, fnuiking van het echt Christelijke onderwijs
in het Nederland van die dagen.
publieke leven.
Zij vertelt v a n de ontzettende moeilijkheden, welke
Dat zult ge vooral smeeken voor uw eigen ziel.
DIT DE SCHRIFT.
de planters hadden te doorworstelen in het land, dat
Daarin 'kan het ook dor en donker zijn.
bun eens h a d toegeschenen als het land der belofte.
Zij kan ook kwijnen in nesrgeslagenheid.
Zij vertelt v a n de overwinningen, welke God die manZij
heeft
eiken
dag
de
vernieuwende
kracht
des'
Verlangen naar den Geest.
nen des geloofs over schier heel de linie deed be'Geestes noodig.
halen.
Kom, dan Geest van God.
Och, of al het volk des Heeren profeten
Zij vertelt ook v a n de vrouwen des geloofs. Daar
Och, dat wij allen proleten waren! .
ware, dat de Heere Zijn Geest over hen gave!
zou een mannelijke historieschrijver allicht niet aan
Numeri 11:29.
Dat d e Heere ons Zijn Geest gave!
hebben gedacht." Maar de stille volharding, het veelomvatMozes heeft wel reden om de gave des Geestes
tende werk, de dagelijksche en nachtelijke zorgen dier
Geest des Heeren! kom van boven!
af te smeeken.
vrouwen worden door deze vrouw aangevoeld.
Laaf met uw genadegloed
Hij leidt een volk, dat slechts zwak en flauw
Zij verteft v a n het dagelijksch leven dier voortrekkers.
Alle zielen, die gelooven,
de 'kenmerken des Geestes vertoont, en in menig
Zij legt daarbij rekeningen over. Zij vergeet natuurlijk
Doe ze blaken van uw gloed!
opzicht tegen den Geest begeert. Het is een volk,
niet de kleeding te beschrijven. Van de huishouding
dat in Egypte vermaterialiseerd is. Het is een en bid met d e bruid uit het hooglied: Ontwaaik wordt ge vanzelf op de hoogte gesteld. Ze keuvelt allervolk, dat weinig Godsverlangen kent. Het is een noordenwind! en kom, gij zuidenwind! doorwaai gezelligst door en gij vermoedt niet, wat inspanning
volk, wiens religieus leven arm en ondiep is, en mijn hof, dat zijn spiecerijen uitvloeien. O, dat mijn het haar heeft gekost, om achter dat alles te komen. •
het is ook een volk, dat nog leeft in den schemer Liefste tot zijn hof k'wame, en ate zijne edele
Zij vertelt vanzelf ook van' het godsdienstig leven.
der schaduwen. De bedding van de gaven' des Gees- vruchten! (Hooglied 4:16).
Zij sluit het oog daarbij niet voor bekrompenheden
tes is nauw. Slechts ehkelen zijn profeten èri priesbarer helden en heldinnen. Maar één ding laat zij schitK. D.
ters. Het is de bedeeling der onvolkomenheid, en
teren boven alles u i t : h u n eenvoudig, oprecht, echt
het volle licht der genade straalt niet.
Gereformeerd, stalen geloof. En d a n • daartusschen die
Die onvolkomenheid wekt in Mozes' ziel heimwee.
typeerende trekjes. Hoe b.v. de vrouwen h u n „ c o l o g n e KERKELIJE LEVEN.
closje", waarin zich een sponS' bevond, van eau de
Heimwee naar de toekomst des Geestes.
„ cologne doortrokken, eu' w a a r a a n ze bij het eerste doffe
Heimwee n a a r de rijke stroomen der genade.
oogenblik eerst zelf mikten en d a a r n a a a n h u n geO c h , of a l h e t v o l k d e s H e e r e n p r o f e Van Amerikaansche Boeken.
burinnen doorgaven.
ten ware!'
Och, d a t d e H e e r e Zijn G e e s t g a v e !
Ze vertelt, wel niet dwepend, m ^ a r toch vrouwelijk
. IV.
enthoesiast over Van Kaalte.
En als de vertelling uit is, dan houdt ze op.
Onlangs las ik in een Engelsch tijdschrift oen artiDat kan niet iedere schrijver. Ook niet iedere schrijfDie bede is verhoord.
kel over de Vrouw en de Historie.
ster. Gewoonlijk begint m e n d a n n a te betrachten. De
De dag van het Pinksterfeest is vervuld.
Daarin werd betoogd, dat de historische „her:senles van deze historie is
En dan volgt dikwijls nog
De Trooster is gekomen.
knobbe!" bij de vrouw niet sterk is ontwikkeld.
het grootste deel v a n het boek.
•En toch moet Mozes' smeek'ing nog onze bede
Haar. liistorische 'zin beperkt zich, zoo zij vroom is,
Alzoo mej. Pieters niet.
zijn.
tot den bijbel en tot wat met haar eigen leven ten
De
„Keformed P r e s s " (Gereformeerde Pers), waarvan
Toch moeten wij zijn verlangen kennen.
nauwste samenhangt. Van al haar kennissen weet zij
Toch mag in d e gemeente niet verflauwen d e den geboortedatum en, op dag en uur na fcaa zij de Eerdmans—Sevensma Co. te Grand Kapids de uitgeefster is, lieeft ons met een zeldzaam boek verrijkt.
stem: kom, o Geest van God.
u vertellen, wanneer baar derde kind de eerste stuipWaarom ?
jes kreeg en wat voor weer het was vandaag voor -^ Radioureeken.
Omdat er zooveel geestelij'k'e nood is.
vijf jaar, maar op de vraag, wanneer Koningin VictoToen voor een paar jaar de stadsjongens op de
Zeker, we hebben van onzen God veel ontvangen. ria gestorven is en wanneer Koning Edward, moet daken antennes inrichtten, scheen dit .velen volwasHij overlaadt ons met Zjjn zegeningen, en Hij be- zij het antwoord schuldig blijven, omdat dit haar niets
senen voorbij t e . gaan. Ik gebruikte destijds in een
voorrecht ons boven duizenden, maar
ach, kan schelen.
uitgegeven preek het woord „antenne", omdat ik dat
er is bij ons veel schaduw, die een scherp contrast
Zoo ongeveer (want letterlijk kan ilc' bet niet me^r
een treffend beeld vond om het geestelijke te illuvormt met d e trouw, welke de Heere ons "bewijst. [Weergeven) de slotsom' van het artikel.
streeren.. Maar in de pers werd ik daarop aangevallen.
Vraagt ge nog: welke donkerheden? Wordt er in
Docb het Amerikaansche boek, waarop ik thans de
't Was zoó'n vreemd woord! Wie begreep dat nu!
onzen tijd soms ten onrechte geklaagd over gebrek aandacht wil vestigen maakt dit oordeel vrij waardeloos.
Doch nu we nog geen twee jaar verder z\\n, heeft
aan geestelijke diepite, en gebrek aan waarachtige Ik zeg niet: geheel waardeloos. Want er zijn vrouwen,
zich dat woord gelieel ingeburgerd. Iedereen v.'oet nu,
godsvrucht? Valt het te ontkennen, dat over het wier interesse voor de historie in het bovenstaande
dat het met de draadlooze telegrafie in verband staat.
algemeen de jubel der ernstige geloofszekerheid beeld naar waarheid wordt geteckend. Maar er zijn
Kon men destijds door de antenne den tijd van,Parijs,
over het blijde bezit van Christus en Zijn weldaden ook mannen, mannen van een zekere positie, die.
gelijk die van den Eiffeltoren geseind' werd, ve^rtBjïien«|

