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WETENSCIIAP EN CIODSDIENST
Men ontvangt een eiigenaarrilige indruk, lranneer m€n, ter gelegen'
haid van v,e,rjaandagqn, van Nieuwjaar, of op anrdere bijzondere

ile mens€n elkander ov,er en w,eer hoort ,rgeluk"-wensen'
Tenqinrile dit ,,wensenl' met zo weiinig m'ogelffi woorrden te kumen
dioen (immers, men behoeft zich ni,et uit t'e sloven ten hate van het
geluk van iemanril anders ! ), heeft men verschillende tennen uit'
dagen,

gevonden, alle op zichzelf even weinig zegEend, dodh die door de
aangesprokene tooh wel votrdoenile begrepen worden, aangezien ffi

ze rree-de zo iilikwiils heeft gehoorrd. Men hoort zeggen: ,,veel 'lrcil
en zergen!" of: ,"nog vele jaren!", of; *woLgefelieiteerd !", enz. De
mens heeft nu reenrnaal de neigilrg, aang€ui€n ffi liefst zoveel tfiltl
als mogplijk voor ziohzelf ovenhoudt, om datgene, wat hli meent
drait tot gelu,k en werlzijn vran anrilerren zou kunlren st'tdt&en, af te
doen op een zodardge wdjze dat zfin eig'en belamesn zo wsinig lnogelijk in hot getlrang komen. Doch zodra brengt men het gesprek op
hremzelf, of ffi kan gpen woorden en g€€n tiid genoeg vinden, om
ziin eigen belaneriiffi,eid zo duidelfik 'mogeliik naar voren te
brengen; over eigen behoefte aan wat m,eer ,,geluF of aan dat wat
hij onder geluk verstaat, kan hij zonder ophouden ilooryra(en.
Nu is llet ge,rnal&eliik, ftriemop critiek uit te oefenen' doch met
een derg:eliike critiek is wcinig gewmurren' nog afgezien van het
feit, dat hii, die nailerhantl critiek uitoefent op dp man, die mveel
oven ziohzelf gpsprloken heef,t, eigenlijk innrerliik spfrt heeft, omdat
ziin eigen berlangriirkheid zo woinig naar voren gekornen is. Voor degene edhter, ,rlie g:aarne iots dieper zou wengen tE zien dan de opper'
vlakte, en rdie zicfrr niet wil l,aten heetnemen iloor itre uiterliike sohiirl
ligt aclrter dit alles reen groot liiden v,erborgen, €€n groot ,,zoeken3',
een guote ,ourbevre.digdheiril. Het kom,t hem voor, dat feiteliik nieluan'd
tevretlen is me.t zijn lot, itrat iedeleen zioh ingesloten lroelrt binnen
eigen omvoldaanireid, welke onvoldaanhieid op alle mogpliike wiizen
een uitweg zoekt.

Ile mens w.€nst ipts, wat hii niet bezit, en wut hli wanhmpt ooit
te zullen vsrrerren. Wat hii vcrtrarg( wordi duideliik uit de vele
,geluk"-wensen, d.ie hfi op biizmrdere dagen rin ontvangst heeft te
ncmren. Iliji wenst g e I u k. Het is gelub waarnaar hii strpe& waarnaar hii mekt, ook al dlo€t hii het vsak op omjuisrte yijze.
IInt zatr niet moeiliik ziin, een rnin of mreer juist€ definitie te gpven
van d,aigene, wat in h t algemeen onder geluk \rordt verstaan.
..Gelu#' is: rdartgene waf men wenet, te h,ehben verh,ogen, en nu
niets mee" t€ v,€ng€n, voldaan te zijn lManrteer wii d'ue willen
weten, of er inrderrdaarl in hot een of ander geluk verborgenr lig!
of het bezit van dit of d'at werkelijk ,,geluk" gpeft, tkumren wii
niet beter doen, ,dsr diegenen gade fe elaarL die datgene waarom,trent wfr z,ekerheid lphben wil]en, n:a veel en ernstig strpven
hebben veokregen. Wenmn zfi nu furrtlerrilaad nioLs rnieer? Zijn zij an,
na he( magejaagde verkregen te heibheru inderdaad volda"an? Indien
dit niet het geval is, kunmen wij oarszelf rustig voorhlouden, da.t
d66rin het geluk miet ligt.
Doch hret m,eest trragisc,he van al,Ies is wEil dit: dat, indien men
sen antrr'oord zou moeten gev.en op de waag, of de mensheial in
haar gehee.l Selukkig of ongehriLkig is, rdit arrtwoord altijd zou
modten luiden: ,,Omgelulflrirg !" Dit is reeds op de maken uit het
feit, dat men zietrr op biizo,ndere d'aglen altiid zo traeht uit te sloven
(of tracht te doen alsof men zich uitslooft), om,anderen het geluk
toe te wensen. IIst is ,,gsluk" wat ontbreelit aan rde menshieiid in haar
gcrheel, en orengoed aan de en&eli4g persoointrijk. En tevene is het
iets, wat door wensen.niet kan fiorden verluegen.
Het beght zo langzamerhand l,rij afgezaagd te world€n, t€ verwiizen naar de omstandigheden waa.rin de wereld hieden ten dage
y€trkeert. Todh ,bliift ftret waar det, hoe vaak men deze omstandigheden reeds o,nder de aamdacilit van de mensen heeft gobrach! er
ni,ets yeramdord is, waaruit m€n zou kumnen en mogen qpmaken,
dat de we,rtkol;jlre oorzaak eryraxr nog El,immer onder rde ogpn gezien
is, en er nog nimrner ernstige poeinepn in Irct rmerrk S€steld zlin,
mn, doo,r hM rri,nden vun diie ooirzaAk, een Binde
'aan rrte narigheid te
maken- Smrmigen, die zelf zorvcol ftlebben dat hun rweirrig meer te
c/ens€n overbl,iift, zullen beweren, dnt rerr trroe,l wei,nig ve reer-d is,
det het slec.lrts gaat om de effectenhoersen, u,it- en invoerbeperkingen, en derrgeliike dingen mcer. Amderen, ,mret een seherper
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opmttringpvelmogen @iftigd, zullen zeggen, dart er diepere oor'
zaken aan het *mk ziim, matre onlder anduen gebrek aan vertrousen
Indien dit I'aartste het geval irs, staaf het er nog slec rtor voor dan
ffi, oppervlaikkig gezien, zouden denften. Immprs, gebrek aan vertr.ouwen kan w(izen op ieen algempen gohrek aan beitnouwbaarheid'
en bij anrileren m go'ed kenrt, tlat men
werlk gpbr,ek men bii
"^dtzelt
wsig'ert verhrouiwen te sc,hentken.
Er ie twens nog iets anrilers. Hst was nog niet zo heel trang
gelederU daft de rruensheid err aspira,ties en ,idealen op nahielil, die
in elk seval dicrhter bij de qogelfikheid tot geluk lagen, ilan ile
tegenwootrdige. Itret efude van de vorige en het begin van deze 'eeuw
zagen de opriehting van vensoltillende vierenigingen en gen"r'tsohappen, d:ie, gedreven dooneen zeker eoorrt van idealisme, i'r-lealen
nastroeftlen, wrelke, inrdien vernezenliikt, zeer stellig zouden hebbon
rneegewelkt tot 'Ir8t Y'€dlrriigen varn een betere oamenleving. Dergelijke hrtmani.taire bew'egingen vo,elden zekere roepfng, die zii en
humme troden en medowertkerrs niet beter kond€n mnsc,hrijven dan:
meer geluk te hrengen aan een ,ongelu,ldkige mens,lrerid. Dat zij gefaald hebben, ie ,niet iets, waajtrovsr mien zich behoeft te venron'
deren. Hprt onuifvoerbaar ziin van een iileeal betekent ldet altijd
dat ftet ideaal zelf ltiet deugt. Het mtroge iemands idoaal ziin' een
zieke te gen@en, d,och ilrdrien ide zieke weigert de geEeesniddelen
in te nemen en de voorgesclureven regeils in acht te nemen, zal het
moeililk, zo al niet orunogelijk ziin, lwt ideaaf te verwezenlliken,
zxurder dat men daarom. zal kururen zeggen dot hBt op zich zelf
onileugilelijk is. Itretzetrfide geval nu doet zich vom bij de mensheid;
zij wreigert t€n ene rnale ,itre voorgeschreven medicijnen te ,gebruiken'
en de regels, voorgeschreven ten rbe,hoeve van Irret [reratel, na te
komen. Iloch hierurit zal men nimrner de gevolgtrekking mogen
maken, dat de vo'orgesclrreven rnedicijnen niret deugtn' Indien er
gehrek aan veltrouw'en ten aanzien van deze geneesmiildelen is,
duid't ,ifit tevens op een gebrek aan betno'us/baarhei,il aan de ziide
der menslmid zelf, welk ,gebrek zo goed wrordt ingezien, en ltegelijhrtiid zo overrtuigend wordt v€ron'tschulrrligd' dat men niet kan geloven,
dat er aan de andere kadt nog: wel eens zo iete a]s betrouwbaartheid
zou kunnen zijn
Ove,r gebrdk aan geneeemidd,elen heeft de wreretrd rdpt tc klagen.
Zii h€ef,t de besohikking ov€r de woorilen van de gtootstc idealisten'
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die men ztch han ilenken. En ndeit alleen ovm de woorilen der ideaIisten, dooh ook van die [,eralen van ft,et verleden, wier namen men
zelfs nu nog rnet eerbied verrneldt. Ptrato, Confuc,um, de Boeddha,
Jpzus, zii allen lrcbben getracht de menshdd tp wffzen op nieuwe
mogeliiftlheilen, welke, indien zii aI rrist hret liiden gerheel en al uit
de wemeld zouden habben kunnen hielpen, toctr in ieder geval veel
zouden hebben kunrrren d en, imdien men er aandaclrt aan zou
gesclronken hehben, om d,at liiden te qerzaohten. DodIL trret erdge
wat bereikt wcrd, ie, dat men de woonden dezer Grrooteten onrdet
de Groten niet beaiet als iete, wlaarnEar men doet trachten tre
handelen, doch sleohb arle onder,werpen van besturilering, en verder
niets. Op deze wiize hebben alle lcringur der Ouilen hun doel
goheel en aI gemist. In hBt bee,te geval fracht mren zioh ervan ef
te maken door te reggen, dat hun leringen nriet kummen word€n toegepaot in een ,tiid als de 'onz.e, gelrcel vergetende dat toolr minrntem
de leringen van Pl,ato en van Jpzus berkend geweeet ziin gerlure,nde
dB eeuwen die nodig wa,len om d€ bodl zo grondig te bedcrven als
nu het geval i+ zorl;at, ook aI zouden ile omstantligtlwden vandaag
aan de deg wil gunstig ziin om iitie lerfurgen in toepassing tp brengen, merL inplaats van zulks tE gaalr doen, our het hardst zou trachten, alle mogeliitiheden tot toepassing uit de weg te ruimBn, juist
zoaJs men in het ve'rleilen geilaam heeft,
Is er nu vundoag iemsmd, drie er idea,Ien op na:houdt, dan zal hii
uitgelachen en bespot worden; hii ml rde hffnraam va,n mpractisch
ffigen; en men zal in vele gevallen zelfs ztn beet doen om zo
itmand duhbel tre Iaten liiden, aJ ware het alleen maar om ,dat
zwevffiige id'eal.i,gme" eruit te hslen. Niet a.lleen dat men vergget,
hiertoe niet het minste recht te hebben, aangezien m€n het van de
ide,alist ook niet dulden zou, zijn idealen o,p amilerem.toe te passen
zo,rulen hun wil, maar tevens brengrt m€n gloter lijden teweeg voegt
men to€ aan de totale som v,an lililen ,ilie cr neede is, wat inderdaad
een zonderrlinge wrilze van doen is, i,ndien men zioh wil vierbeolden
ieutanil van diienst te zijn,
Ook vergeet men, dat 'de strevenile en hardwerkenile meneen van
heden ook hunne idealen hebben, aI geb'ruiken zii ilat woord niet.
Doch tegen dat soort van irdealen heeft men, naar h;et schiint, niets
ln te tnengen. Men ie oLlleen tegen hoge, tegen echrone irlealen, hoogst
waarsohiifiliik omdat die goen wilrst ;fur guldeme en centen opleverenl
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gehalt'e
en dsrhalve onvooral€ilig zidL Doctrt tegpn idealen van ander
itleaal'
Iaeeft men gene,rlei beawaren S'telt i€manrd zioh dikdom tot

er zal niemanil ziin die hcm voor reen iirlele dromer houdt, of die
hean z{in streven kwaliik nernen zal, zelfs nio! warrrleer hii anileren
door zijn jagen maar bezit te eronde rioht; men noemt dit dan "zakeffik zijn'. Streeft iernand, rniddels een politieke partij, orn'der aanwend;ing van allsrrei leuzen en slagwoolden, naar de macht' dan
zoals
h,eeft men Y{x}r sen rlengetiik pertoon wiel allerlei erem'amen'
men
komt
,degeliJk", ,,ed,el", ,ptandvastig", enz Zo langzamprhan'il
tot de overtuiging, dat onze wrerreld ilriilerilaad n'og heel wat idealen
hBt
en irdea,lisme kent, tloch alleen zulke' we'lke aan het eigen z'elf
getrrouden
unode
relnenin'g
groobte voordeel brengerq zo'niler tlat er
betrroeft te wonden, tr oe 'anileren or op zullen reageren' Deze soort
gleeste
iilealisme vindt men onder altre rarngen en standen: onder
Iiiken, oniler staatslieden en would'te staatsliederg onder indu'
stri€len, oude aristocratie, en zelfs oniler de arbeidenile klasse' In

plaats van iilealiexne noemt nren d,atgene wnaldoor nren bezield is
wenketiiHlreidgzir\ en ,ilan is men geneed 'om hen, die hogere aepira'
goot te
ti,es hebben, die anderen meer geluk willen geven, in de
trappen, en ,als ,rtdlolnGr€" te kenrn'er&en'
Dit lbehoeft nu niet ilr te hbutlen, tlat er onder Iaatsgenoemde
soort idealisten niet velen ziin, die inderdaad ,,ilrrornenl', zonider iets
zich
dan dwerketijks uit te voeren. Doch ilitzelfde verschijnsel doet
dag
die
fltengen'
rnen
vlntl't
ook voor onder de anderen. Ook 'daar
in
errrstiE
en
krachtig
en nacht van ,,riikilom" tlmrnten, zonder zich
qerleerven
te spannen, die te velverven' Zij die ,;dlomenl' over het
partiien
van macltt, zffn er in onze tffd zelfu heel veel; alle golitieke
genoiennd'
wemelen van zulke ,ldronne,rs", oork aI worrilen zii 'niet zo
'me€st
t'revoo'rgrond
op
'de
Maar dit all€a neemt ni'et weg, d'at het
womdt
hieraan
En
dende itleaal van {xrze tjiit is: Riifud,om en Macht.
aI }et andeme opgeofferil, ilrclus;ief hpt 'gehik van anderen'
Eet is dit, wat onze tii,il zo uiternrate materialistiseh maakt' Er
is green plaats meer voor enige gedaohte aan hogere bslangen' aan
hogere berreikingen' w l waarden die hoven het al'Iedaagse' platgewome, uitgaan Gcluk wonal't Ldermede niret veirworven, zoals de
lresultaten, d,agelijks mmdom oms heen, hier en nu' Elaarg€nrxnen'
mraatalte,iluitlelijkaantorren.Degrrotekaraiktertrekvamoarzehedendaagne wereltl kan inilerdaad

niet beter gekarakteriseeril worden

dan met de woorrden van Jezus: ,"henauwdhroid dpr volken en twitfelmoedigh,eid" (Lu:kas 21 : 25). 7a lang de 'belangstelling, zowet
van de enkelinrg ale van groepen varl enkelingen, eleclrts uitgaat
naar matcrie€l bezit, naar riikdom en naar de daanaan vcrboruilen
mnoht of naar mactrrt en de d,aarop vofuende riikdom, zal er weirrig
aan geluk wiDrde.n gewonnen,
Het is niet moeilijk te zien, t€nminst€ irnd.ien wii zien w i I I e n,
wuar w[ de oozaak voor dit alles te zoaken trrehben. Nu is het volkornen waar, dat men alrt[id het beote doet, naar de ooIzaak van a]le
onheil te zoeken bij zichzelf, doch dit neffrt niet weg, dat er enkele
factoren zijrU die niet uit de weg ger[ixnd kunrren worden door de
enkeling, ook al tradht hij noe ?rr, rnret alle rnacfit, om zichzelf te

Ile geschiedenis der wrereld heoft voldoende irangetoond,
hoe weinig de enkeling venftag. Niettegenstaande het herhaaldeliik
opstaan van grote rreligieuze en sociale ,hervotmens, is er h,eel weinig verarrderd I en z[j, die met ormet trrachten aan zichzelf te wBrken, wonden niet alleen door de and€ren voor ikran:kzimig versleten,
h,ersomnen.

dooh m,en rnaarkt or we k varU hun zachttnosrligheid en zclfopoffering uit te buiten ten eigen bat€. Hii, die niet rrenat te slaan
of te trappen, die zich niet wenst te ha.ndihaven ten kcste van alderen, zal dra tot de ontdekkinrg komen, dat a.nderen zich heel gaarne
zullen handhaven en naar boven werrken ten koete van hem; href
is nru eenmaal de gewoonte in deze wereld lom hret odele naar
beneden te halen, hoogstwaarsch{inliik mndat het vemoeit ortegen
op te kiiken. Datgene wat zich ni€t wenst te verdedige4 zal meu
vernfutiigen, wellicht onrrdat het ,een besohukliging inhoudt. Het moge
zijrg dat de idoalist, die naar hogere dingen streeft, tensJotte pen
hogere voldoenring inderdaad zal vinden, doch hier, op dez€ aarde,
is ffi bui.tengew,oon sl,eoht af ; en hii zal zt*r weinig kunnen doen
om aan anrderen ook rnaar erdg geluk te sohenkerr.
I 'et zal duideliik zti,n, dat de ,bejde faetoiren, die het mieer dan iets
amders in. hun m,aclrt hebterU verandering tew,oeg te br.engen, ook
al is het eleohts nog zo weinig in trret begin, de wetenechap en de
godsdienet zjjn- Zii toch beinvloeden het dagelij&s Ieven, door middel
van de bock- en dagbladpe,re, in lezinrgerU in kerken, enz" Dit behoeft
nu niet te betetkenen, dat .hun invloed dirrect duidel{lk merrkbaar zal
ziin; doctrr warmoer men mrradom ziCh h,een ziet, zd rnen ni,et onverschillig kurmen blijven voor hot feit, drat zii toch wel invloed
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geluad hebben, en

dat de pllende, di,e wii elke dag kunnen waar'

nemen, en [ret gernis aan werkeLfike wraarderq waaronder de mensheid

gebukt gaat, v{x}r €€n zeer groot deel aa,n ilie invloed zijn toe te
sohrijven. Het is voltkamen juist, dat de leringen .iler modenrc weten'
schap nog niet ziln algedaald tot de massa, en ttrat zii 'dit wellicht
nimmer zullen doen; ook is,het waar, dat de hoge normen van het
Ev,anrgelie-van J,ezus door het rnerendeel der r\erkga.nigers niet
wkmden beleefd, terwijl datz€Ifde m,erendbel zelfs det eens op de
god,achte komt, dat ,i[,e voorsdhriften v'a,n dat Evangefie niet ziicr
gegeven om sleclrts te wrorden geluond, d,ooh oln 0e word€n beleefd;
de me€ste Chrietenen kfrken h,eel raar, \rarneer rnen hen wrtelt, dat
zij, zo ;.ij Christenen willen ziin in de ware zin iles woords, toch op
zijn minst Bens mo€ten berg'innen met ide Leer van de Christus in het
dageliiks leven toe te passen. Zij zullen dinect gaan uiteenzetten,
d,at zoiets nooit de hedoeli,ng kan geweest zijn, want dat het on'
practisch is, niet tot de rijkdiorn en madht leidt (al noem,en zti dez.e

twee ,,idealen" nip,t m rechtstneeks), en dat iler'halve al die uitlatingen van hun Meester h,eel anders rnoet worden verklaard.
En dan verklaart en verklaart men net zo lang, totdet de gehele
oorspromkelijlie zin ,,wleg-"uerklaard" iq en Jpzus feitelijk het tegpnovergestelde zou hebben sereEd, van wat IIij gezegd heeft.
Inderdaad, van dit stanitrpunt gezien, heeft noch wetenschap noch
godsdienst enige invloed. Dooh ide ootrzaak hi,ervan is in de elleree,rsbe ptraats gelegen in het feirt, 'dlat rile werke'lijke waarden van

beide indruisen tegen de aard van de rnens, waarop dan deze laatste
alles in h,et werrk stelt uitvluchten te vi:rden, om niet ,,onwet€nschappefjk" of ,,ongodsdienstig" t1e wortlen genoomd. Doch zodra
w'etens4lrap en godsdienet gaan w€Elken op een Wtze, die niet meer
,,tegen de strroom ingaat", integendoel, de mens gaat steunen in ziin
jagen naar rijkitrom en macht, door riliverae ;bel,etselen uit de weg
te ruirnerl dan zal m€n eens zien (en heeft men rteetls gezien), hoe
gauw die mens hierop reageert. Maak van de w'etenscilrap een verlionrdiger van de dwaesheid en nuttelooeheid der moraal, ven de
onwerkeliiklhpiil van alle waarrtlen d,ie ,borven trrct alledaagse rijkdom.
en maclrt verzamelen uitgaan, van de d,waasheid zieh in zinnelfkheid en I'evensdorst te beperken, en men zal pens zien lroe gauw ile
massa wetenschaprpelijk Eaat wor.den. En ftretzelfde geldt voor de

go&tlienst: wortlt .deze laatste e€n excuus voor hadvocilrtighieid,
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wDectlhei4 gelaldrorst, zinnelfikheid, en immonnliteit, dam fu over
een krsart eeuw de hele mensheid buitengewoon godsdienstig al fu

het cr dan oo& enn godsdienstigh,eid naar. Eet kmt er sl€rhts op
aan, Iue nnen ,ile menslreid Bpet te paklrcn.
En hitr liet de gFote fout zowel van de zilide der wetensolup als
van ,ilie van de godsdienet. Zii hrebhen tle menShpid verkeerd begreperu in de allereerste plaats mndat zii geen helder besef hebben sehad varr eigen rroeping. Irrpleats ygn facto'rellr te ziin die,;tegen de
stroom ingingenl', die hogere wraarden yoorstonden, hpbben zii zich
aangepast aan de laa,g-bij.,lde.gmndeheid van firct geheel, en als zodanis ziin zii ve,ra,ntwoordeliik vom een grroot deel van ,ile ellende,
die overifu hedendaagse mensheid wordt uitgegoten. Zii ziin in de.
zelfde richting der zelfzucht neegetroperL ook al moet worrilen erkend,
ilat drtt verwijt nog mrer de ghidsdienst dan de wetensclup trcft
Iloch onr bij de laatete te besinnen, wat ,lreft zfi gedaan? Iniler.
daa4 zii heeft ons rreel ffennis biiseb/raoht onrtr€nt allerlsi orrderwetrIren; zii he€ft onze begrippen omtrent nrct h€elal vermimd, oms
een inzicht gegeyen fur de daarin aan het werlk ziinde krachten en
webtert' enz. Eet is hoogut wiaarsahihliik, dat ,aI frrarc uitkometen
waar ziin; er valt weinig in te brengen tegen dinEen die gezien zfin
mJet telcsoopen en microscopen; tegen mathematischre berekeningen,
enz. Dbch zii ls hi,elbt niet geblwen; hare concl r -ies strelrten zich
biina altiirl vBrder uit dan trret epva,l haal mogen zijn. Een sprekend
voor:beeld hierv'an irs de ttrcorie omtrent de onverni,etigbaarheid van
dE stof. Deze onverni,etigbaarheid hleek, tffrdens ile taatste ilrelft der
19de eeuw, uit laboratorische cxperimentten. Momenteel echtor ls
hst aan de chemici gelukt ilxe stof te vernietigen, inderdaad, door
haar op te lossen, om tn zatten, in energie, Dit nu toont wel niet aan,
dat stof inilerilaad vern:ietigbaar ie, ,iloch 'tooh zeer zeker wel, dat
rnen verkcerd deed, 6oen men die onverrmietigbaarrhieid haeeerde op
de uitkorrust van het cxperfunent En zn ml h€* altiid bUjven, aan
gezien de mens moEt werken met gebrulftige hulqrmirddelen, en met
een beperkt verstand- Men zal wel antwoord€n op lastige vmge[L
dat en pmblemen ziirU die niemand kan oploeeen, doch men weigert
aan rde and€re ,kant te erkennen daft de mens,elii&e rcde toch ni,et dat
alleslomvattenile ding is, watt lnen rerin zien wil. Ordersdreid naften
tumen het ,,,bovenr,eilellik<f ' en het onredeliike doet men ni,et. De
l9de-muwse geleerden zouden dogene, die,had wjllen en durren be-
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woren, dat er lrogere gradaties varr stof ziiq of dat stof strechts en
kristallisatie van energie is, en derhalve in energie kon worden op
gelost, voor krankzinnig h,ebben verklaard, aamgezien zii in hunne
labo,rra,toria zulks niet hadden kunnen aalgetoomd zien met hunne
toenmalige hulpmiddelen.
T,oen zij dan ook op grond van [uurne labonatoriscfie experimenten
beweerden dat stof, aaqgezien zfr orwernietigbaar was, ook nimrrer
geschapen had kunnen worden, gingen zij v,erder dan het experiment en de uitkomst daarval wel veroorloofden. Momentcel zien

de mannen der wetenscrhap zeer wel iru dat, inilien stof is op tre
in energie, 'het heel So€d mogrclijk is, dat uit ene,rgre ook w€er
stof geschapen wo,rdt, en inderdaad zijn zii rer reeds in geslaagtl dergel{jke scheppingen op zeer kleine schaal tot stand te hrengem. Doch
hunne vorige conclusig die veel verder ging dan door het expe-riment was gewettigd, was dat stof eeuwig \vas, en d,erhalve geen
Schepper hail noodig gehad; volg€nde, nog veel minder gewettigde
oonclusie: er is geen Schepper, en derhalve ook geen God.
Maar deze verklaring daalde wel d,egelijk af tot de massa, en werd
door haar mret graagte aanvaand, aangezien zij ,,met de stroom
m,eeging'r, inplaats van daar togenin. Is er geen Go4 dan ie er ook
gnen straf te vrezen, zo daoht men, indien men zich in zinneliikheid,
heerszucht, en getrdschrapen uitleefde; het wtrs juist een theorie,
die volmaakt paste in het kailer waarin het karairter van de mens
alles inlijsten wilde. Geen Schepper, geen God, g,een eeuwig:heiil, geen
bestaan na de dood, geen straf voor euveldaden; het kon niet heerliiker. Deze leer ging erin als ,,Gode woord in een ouderling". Datgene wat nog aarr godsdienst was ovengebleven, kon tegen een dergeliike ,,practisc,he leet'' niet op, ook aI ,onrdat diezelfde godsd'ienst
er m€€r,op ingestelil reos ,;rn'et de stroom m,ee te gaart'', dan ,,tpgen
de stroom in". Is er geen uitdrukking die zegt, dat ,, de eerste
vereiste voor €en godsdienst behoort te z[jn, dat hij practisch is"?
Ook'kwamen de ontdokkingen van Darwin, Lamarck, en anderen.
De werelil was ni,et geschapen in de zes tlagen val Geneeis, doch
het leven had zich lang'zamerhand ontwikkeld in de verschillende
vormen. En inderdaad, deze theoriin konden min of meer worden
bewezen, en zullen onk in hoofdzaken wel waar zijn; de bewfizen
hiervoor zijn te overstelpend en te overtuigend. Doch het is nog
steetls niet duidelijk, wat dit alles te maken heeft met het bestaan
Irocsen
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van een Godhcid; 'het ltkt nog altlid, of dat bestaan toch feiteliik
n i e t s te maken heeft met een reyentuele evolutie hier en elders
in het ,hoelal. Maar het eerste wat verrklaard werd door de mamen
dBr wetenschap was, dat een God niet alleen finaal overboilig wae,
dooh ook niet bestond, alsof het een yaststaand feit is, dat overbodige dineen, of dingen die wff vooralanog voor overbodig houden,
ook niet bestsaru
Ook de sterrekundigen kwamen met nieuwe ontdekkingen, en Btolden vast dat het heelal in stanirl gehouden werd door vaste wetten,
die over'eenst€mming ver'toonden met wat wii ,,wetten der mechanlca" zouden noert€n. Een natuurwet belrc€ft niet noodzakelijkerrijze
een ,,wetgevet'' te vemnderstellen; indendaad, doch men wrgat dat
uit het bestaam van €en ndtuurwpt of uit een compleet stel van
natuurwetten orrk niet geconcludoerd kan worden, dat een dergeliik
wetgeyer er niet is. Laplace ging nog verder, en bewrerde, dat rhii
mst ziine l,riikers het gohele heelal had afgezocht doah nergens
enig epoor van €€n God gevonrden had. Aangennanen, doch

ligt hlerin

enig bewrijs, dat die God er niet is? Na Laplace zijn nog vple vaste
sterren, en zelfs nog enkele planeten in ons zelfde kleine zonnestelseltje ontdekt, waarvan Laplaoe ook geen spoor seh[jnt gevonden
to hebben; zodat qti dus zouden mogen opmaken hieruit, dat hii
toch niot zo h€el erg nauuikeurig sohiint tc hebben gezocht. Ook
had hii, naar het schijnt, vergeten, drat reeds ide oudste hem bekende
oorkonden omtrent E€n Godh€id verklaarden 'dat due laatste niet
kon gezien wiorden, waarui.t hij hatl rnoeten kumren opmaken, dat
ziln ver,klaring slechts een bevestiging van die pude woorden was.
Eet zal altijd orunogelijft blijven aar te tonen dat er niets n i e t
is, aangezien steeds de mogelijkhei,il overrblljft dat datgene wat wii
wenser aan te tonen niet te zijq zich ergens anders bevindt
dan waar wij hgt zoeken. Men kan all,een bewijzen, en dat nog slechts
tot op zekere hoogte, d,at iots ,er we I is, aangezien men het door
middel van de zintuigen aan ie.mrand ,kan tonen. Iloc[ zelfs in het
Iich,t van de trredendaagse uit,kornsten der Iaboratorische experimenien, wie kan zeggen dat de stof, daar opgelost, niet moer IS? Zii
kan sleohts ni,et wmden aangetoonil, dooh g,een chemicus zal durven
ve klaren, dat zU absoluut heeft opgelrouden te bestaan, onder iedere
vorm.

Doch de m,annen der wetensehap schenen ruim driekwart eeuw
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geleder n,og niet zo wetenschappeliik ie ziin, dat zij wisten dat
,,iets ,et rkutmen aantonen" hsel iets a:rders is dan ,,trret niet-bestaan
van iets aan te ,tonen". Maken wii dan ook nu oen studie van de
allerlaatste resultaten der astronomische wetenschap, ilan zullen wii
hecl andere theoriEn vinden- Er schiinrt tenslotte tneh wel plaats
v(xlr eer God te ziirr, al i6 hct dan ook niet in d,e anthropo,morphe
vorm van de verschillende geloofe,godsdiensten. IIet heelal wordt
ons nu voorgesteld als het resultaat Yan een denken' wat men
,praflrcmatisoh" noem,t, terwriil wat zich daarin 'bevindt zoveel als
de fotnule is, waarmeile getraoht wordt n{athematische waagstukken op te lossen.
Dodh hct is niet gemaldrelilk te zeggen, hoeveel kwaad de wetenschap heeft gedaan door hare voorbarigp conclusiee. De mens aanvaardde al deze conolusies maar al te gaarne, aangezien zij in ziin
kraam te pas kwamen ELel. zal lang duren, voor de nieuwe gedaehte:
dat nret heelal iets is, wiat gedachf wnrdt, en waarin tlus weer sen
plaats aan oen Universeel Denken wotdt ingeruimd, onder welke
naam de sinds ongeveer honderd jaren op de mmthoop gedeponer e
Goil weer op de troon vertrrsven word,t ,- lrgt zal lang duren, zeg
ik, voordat deze gedachte is doorrgedrongen De reden Nervan is,
rla.t zii niet aangenaann is, dat zij onpraotisch is voot het d'aseliiks
leven, dat zi! niet bovorderlijk is aan het zelfvoldane stleven naar
zinneliike g€noegens, naar geld €n naar macht. IIet geld is een
zeer practisohe Gid; niet onzienLij'k, maar hcerlfrk rinkelend. Men
wE€t wat men eraan heeft. Ook macht is zo'n Godheid, en teYeng
een waarsoor men zie,h niert behoef't te schamen ervoor op de [orie6n
te worden aangetroffen.
De wetenscrhap verdreef het godsgeloof, en daarmgde hreel wat
hooggesternde aspiraties en idealen. Hierdoor w,erd zij verantwoordelijk voor vreel verw,ondin5 voor veel verdierliiking, voor veel rnisdaden en rclfzncht. Doch nimmer heeft zii kurmen bewtijzen, dat er
geen God is, dat er geen goden ziin, dat er geen gp€sten ziiru of iets
van die aard. Al hare aonclusies waren voorbarigDe wotenschap die men nr,et de naam van ,,theolog'ie" vere€rt,
begon een onderzoek in te stellen naar de verschillende bronnen,
w,aaruit de b{bel wag samengesteld. Het resultaat w'as inrderdaad
verrassend, en ik geloof niet, dat er enige aanle'idine of neden kan
beitaan, om die rresultaten in twijfel to trehken. Het "Boek der
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te ziin van oude Babylonische en
priesters
en sohriftgpleeriien Ya.r
andere legenden, waamede ile
IsraEl h,e€l aardig lrailden omg€sprongien om zioluelf ,een bevoor'
rreclrte positie te verschaffen; het Nieuwe Tresrtaraent bledk al even
weinig historisohe zekerheid te kunnen geven, terwiil hpt meer dan
sens wac gebleken dat de traditie iler Kemk in dit opzicht in h,et
gerlreel niet te vertiouwen was, aangezien hpt die Ketk in de loop
der eeuwen ook al om niet veel anilers te doen was gewe€st dan ocn
de macht; en tegen ffi aanbrengen van vervalsingen en firet ver'
ni,etigen van die gesctrrriften, waaruit die vervalsingen ftonden btii'
ken, had zii ninlnr,er enig bezwaar gehad. Kortom: het gehele ,,Bo*
der Boekenl' bleek aan elkaniler te hangen van opzettelijke en onop'
zetteffike vervalsingen, vprrich,t in het vooldeel ener belanghobbende
klasse, die ,iler priesters, zowel onder de ,,Ouile" als orraler de
,,Nieuwe BedeUngi'.
Er zullen 'rnomentecl weinig thmlqgel zfin' die, wanneer zii
inderdaad een grondige studie hebb€n gemaakt van de uitkometen
van de Bijbelcritiok, er niet van overtuigd ziir\ dat de Biibel inder'
daad is, wat dre critici zeggen dat zii is, en dat ile overlevering
iler Kerk niet meer is, dan het kunetig geweven klee4ie waaronder
men de vervalsingen zoeld te betle,[&en" I]at zii niettegenstaanile
ilit toch doorgaan met prediken alsof zfr nog volkomen in de authen'
ticiteit en ,,inspiratie" van dat boek geloven, is hunne zaak; deze om'
etandigheid kan slechts aantonen, dat llet huidige geslacht van
priesters en prredikers volgt in het voetspoor van hunne voor'
Boe&en" bleek een samcmraapeel

gangers.

Maar wat ook al wmr niet kan worden bewez,en langs d,e weg
van bffbelcdtiek, is, dat er geen GotI is, of dat er goen Gotlen zijn
Men zou terder kunnen zeggen, ilat het feit ilat er zovele bo€ken
ziin, die voorgev€n op goddelijk geztg te zijn geschreven, naast
de Biibel, 26nls de Zenil-Aveeta (waarvan het gtootst,e deel verloren
is geraakt; de huitlige Avresta is slechts een betrekkeliik klein bock
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vergelijking met datgene wat vro€ger ervan bestaan moet
hebben), ile Koran, de Veda's en tientallen andere, eer hcenwiist
op een oorspronkelilke herinnering ohtrent het wel beeltaan var een
of meerdere godheden, dan dat aangetoonile ve,rvalsing een bewijs
kan z[jn voor het tegendeel. IIet is gemakkelijk aan'te tonen, dat het
scheppingsverhaal van Genesis ontleend is aan ouale Babylonische

legenden, doch zulks verklaart ni€t de oorspnong dezer legenden,
en bew;ijst tevens in het geheel niet, dat ,er nu ook geen God is.
Itret is te dwaas om lcs te tropen, wanneer m€n, na te hebben aangetoond dat een of ander schilderii geen reohte ,,van Dij'k" of ,,Rennbranilt" is, nu tevens zou gaan beweren, dat geen van boiden ooit
soleefd hobben.

Maar opni,ouw, de mensheid nam al deze beweringen maar al te
gaarne aan. Alles redenen te meer' om te kunnen handelen naar
eigen goeddunken, Alles wat men aan de mens vertellen kan, en
wat hem sterrkt in zijn rulfztchl, ziin drang naar zinnoliike lust'
zijn streven naar hezit en macht, wordt met graagte door hem aanvaard. En het was Xrierom, dat aI deze voorbarige conclugies zo'
veel kwaail deden.
Nu zal men hiertegen kunnen inbrengen: ,,Ja-, maar als het nu
toch eens tle waarheid is? Als de uitkomsten 'der wetenschap, zoals
ge schlint te erkennen, iuist zijrq waarrom dit dan niet ruiterlijk ook
efkerd tegen de gtote massa? De,waarhei, is toch zeker het hoog'
ste, en de mensen moraal laten ibetrac,hten, door hen in een [eugen
te doen bli;|ven geloven, is tensl,otte rtocfir immoreel?"
Mijn antwoord hierop is, dat zij die zo spreken, volkomen gelijk
hebben, doch laten zii eerst oens aangeven, wat zii onder waarheid
verstaan! De uitkomsten der wetenschap in.de vorige eeulv, toen
het lreelal verklaard wer,il als een bnoot mechanisrne, en gehoorzamenil aan de wetten d,er mechanica? Of de tegenrrmrdige bescftouwingen hiero,rntrent, die het Univeranm 'iloen kennen als zuiver
Demken? Tevens, ik verwiit de wetensohap niet, dat zij hare uitkomsten aan de menslhpid heeft medegedeeld, doch dat zij haar voor'
barige oonclu,sies heeft verkolltligd ! Geen enkel fei't' ttroor haar ge'
vonden, sluit het bestaan van een God, van een hierna, van de
geest, van een leven na do dood, uit! Wanneer zeker geluid, uit een
kam,er komende, kan bewezen worden niret afkomstig te zijn van een
typewriter, doch van een stofzuiger, is hirerm.ede dan aangetoond
ilat er in die kamer tevens geen tlpewriter is? Neen immers? Het
enige, wat bewezen is, is dat een gevolgtrekking verkeerd is ten
aanzien van de oorsprong vart zeker geluid, dach verder niets'
Ik wil mii hier niet bezighouden met die afgezaagde argumenten,
zoals de oorspmng van het leven, enz. Het is zeer wel rnogeliik, ilat
deze op ile iluur alle zullen kunnen beantwoord worden, zonder
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dat hret noodzakeliie wordt er een

Glod

bij te halen. Doch aI

deze

oprhelderingen ruimen toeh niet de m,ogellikheid voor het bestaan
van e€n fu uit de weg. Alle gntilel&ingen van de mees[ materiaIietische wetersch,appen kunuen volkouren juist zint doch dit zal
nimrner kunnen in:Irouden" dat ;het bstaan van e€n Godheid onmogelij,k is, nog afgezien val het feit, dat de hulpmiddelen waarmede
de wetensohap heden ten dege werkt, v€rrre van volkomen zijn, tervriil zij zelf mroet toegeven, dat er dingen ziiru die aan het menselljk

verstanil en aan de menseliike rede ontsnappen. Waarom zou het
bestaan van een C.od niet een dezer dingen zijn?
Maar, zoals ik reeds zeide, het is niet de wetenschap altreen die
Bchuld draagt, in verband met de ellende, towreeggebracht door de
z*lfzucht .der menslrreid, Ook de godsdienst heeft het zijne hiertoe

bijgedragen, en gaat nog dagelijfts voort zulks te doen.
En hier o,pnieuw geldt hetzelfde wat hierboven g:ezegd werd in
verband met de wetenechap. lndien,ro€n aan de,mensen iets brengt,
wat tegen hunne materialistisclrc belangen ingaat, dan zal dit weinig of geen indruk maken, dan alleen op de enkeling, die eehter dan
onmiddellfrk zal gaarr trachten, het ,tot meteriEle doeleinden aan
te wenden. Vertelt men hun echter iots, wat hen sterkt in hun
wer.elds jagen en streverg en beleeft men ile godsilienst op zn'n
manier, dat de ,,hoorder des woords" aan de levenewijze van de
,,verkondiger" kan zien, dat het toch eigenlilk ,;niet zo nauw enlp
aankornt", dan zal men zien, dat een deraeliik aspect van de gortrs-

dienst heel gemakkelfflk iloor de eena wordt beg:repen, en in zijn
dageliiks leven vBrsrerkel [jkt.
Laat ons eens nagaan, hoe de godsdienst zieh heeft ge&weten
van zijn taak ten opzichte van de natuur van il,e mens. Waar het
materieel zo voorspoe ige Wasten vrij elgempen het Christendom
aanhanglt, zal het wetrlicht het besrte zijn, de invloed te testuderen,
die deze religie trreeft gehad. En dan zullen wij ,tot de volgende
oonclusies moeten komen:

Het Christendom, indien men tenminste hieronder wil verstaan
ilatgene wat de EvangeliEn ons zeggen dat Jszus heeft geloerd en
bevolen (in dit verband kunnen wii de vraag omtrent de echtheid
dezer evangelie-vprhalen, en de resultaten der bffbelcritiek buiten
besohouwing laten, aangezien de priesters en predikers der Christenen liefst niet hebben, dat hunne ,,'kudde" iets daarven te weten
:f

komt), ie een religie, die welliaht nog meer tegen de stno'wn ingaat
dan Jodendom lof Islam. Wat Jezus wiltle, is in onze mat'erialistiscle
tid i,ets zo volkomen onmogeliiks voor de strever naar wer'elds
bezit en ryereldse m.acht, dat ffi voor een dergelijk goloof nooit ,'te
strikken" zal zfin, tenzfi men tlet h€m zo smakel{k maakt, dat hli
,prin vliegt". En zelfs dan nog zal hfi alle mogeliike voorbehoud
rnaken ten aanzien van het volgen der voorschriften door de ver'
onderstelde Stiehter van het stelsel gegeven.
Iminers, zoals J€zus zich Ziine volgelingen dacht, zullen 'er wel
weinig wensen te ziin. Denkt slechts aar de volgenrile woorden:
,,Zalig, fit g[i, armen, want uw€r ie het konfu*ir'dik der hemelen !"
Een al te,eigenaardige leer voor x[€nsen, 'die menen dat het geluk
in rijkdom is gelegen. Toch sprak hun Meester m (Lucas 6 :20).
,,Zalig zijt gij, ilie nu hongert !" Nog nimmner hoorde ik een Chris
ten tcr oorzake van dit wloord naar hon'gerUj'tlen verl'angen' I[el
zffn de vervalsers bezig gew,eest, en hebten deze *oorden, in een
later ,evanigelie, dat van M,attheus, veuwakt in ,,armen van geest",
waaritroor dus de idioten zalig ,ges;pmken worrden, en hun het riik
rler hemelen ibeloofd wordt, terwijl voor hen die hongpren, een hon'
geren ,,naar de gerechtigheid" wordt voorgeschreven i hoe GraeooIogen nog nimrner de dwaasheitl ervan hebben ingezien, dat in het
daarop vnl,gende ,,want zii zullen verzadigd worden", beloofd wordt
tl.at zij zich ,,zat zul\et eten" (want 'dat is de betekenis van h'et
Griekse woord), fu mff een raadsel. Men zou tach minstens mogpn
verwadhten, ,tlat aan hen ,,die hongeren en dorsten naar de gerech'
tigheid', iets anders in het uitzicht gestel'd wordt dan zich ,,zat te
eten".
,,Zalig zijt g[i, wanmeer u de mens€n haten, en wunnoer 4i u afscheiden en srnaden, en uwen naam afs kwaad ver$Ertr en, om des
Zoons des m€nsen wil" (Luik rs 6 : 22). Dit is erg moeililk overeen
te brengen met de,eis der hedendaagse priesters en predikers, die
zich ,,Eerwaarde" willen doen noernen, eerbiedig gegroet willen
worden, zich gaarne ,,erkend' willen zien, en het hobben over ,,de
waardigheid van hun ambt", in overeenstemming met welke ,,waarrtigheid' zii behandeld wensen te worden. Het heeft er alle sch'{n
van, alsof zij niet erg veel vertrouwen in ilie bijzondere ,,zalighreid"
hebben, welke het gevolg is, volgens des Meesters woorden, van
laster en vervolging.

Nu zal men mii voor de vo,eten werpeq dot ik zelf, d,mr zo over
priestere en predikers te schriiv€n, inderdaad toon ilie mensen t€
haten, hen af 'te sclreiden en te smaden, en hun naarn als kwaaal
te verwerpen. Afgezien nog van het fei.t, dat ik niemand haat, aangezien het mii niet hrst af te dalen tot het standpunt waarop die
pri€sters en predikers hun God naar beneden getrokken hebben,
rldat zii zelfe duren verklaren dat IIii Zifure vijanden haat, mu ik
nrog op iets anders willen wfizen. Dee zaligspreking geldt, volgens
de woorden van de tekst, w.annaer zij worrden gehaa! afgescheiderq
en g€sm,aad ,,om dee Zoons,al€s mensen wil,,. Wannreer ik hier echter
dingen van hen zeg, die hun nriet aangenaarm in de oren klinken, is
dit green smaden ,rom des Zoons des mensen wil-, d,och juist omilat
zii de woorden van de Zoon des mensen nict volgen, en allerlei uit.
vluclrten hebben vezonnen, {rm aarr te tonen, dat die woorilen nu
juiet niet noeten worden begepen op de wfrze zoals Jezus zo
gezesd heeft. Men vieaklaart al dergelijke uitdrukkingcn ,,wegr', orn.

dat ze raiet pasen in frct dageliiks leven; zii ziin nist in overeenstmming met de algeunene gang van zalken, cnet de natuurliike
zelfzuoht, met het jagen naar p,ositie, naar maolrt en naar geld;
en hierin lfut tevens de verklaring, waarorm deze en andere uitIatingen van de Grcte Il{eestcr nimmer enige invloerl gehail hebhen
Een lcer die ons ragt, ldlat qii odk de Iinkenwang moeten hieden,
zo m€n ons op de rechtrerwang slaat; dat men ziine vii.anden mnet
liefhebben; dat men moet zegenen hen die ons vloeken, en moet lief_
hebben degerren, die ons haten; dat men alles moet opgeven, indien
men Jezus wil volgen; dat men alle moet ve,rlkopen wat men be.
zit, en ,ile opbrrengst prvan aan de armen geven, zo m€n Zij[ discipel
wll wezen; kortorn, die algehele zelfopoffering vraagt, een zelf, opoffe,ning die in tet geval van t,we znll uifliep op een gewelddadige dood (nog eens, het komt er hier nipt op aaru of de esangelieverhalen letterlift waar z[in; zii wor,ilen in ieder geva] door dc
hsdendaagse godedienstletden etrs waar goleerrd ! ), hccft begdipeIiikerwiis nimmer enige invloed op de mensheid kunnen uitirefenen,
€m zelfa de allerrnmmetcn zljn niet berqiit, dch op werketiike wljze
aan hare yoorschriften te houden. Beter al die voorschrlften ,,wegvctdklaard" l beter zeggen dat het zo nooit kan berloeld ziin, wa.nt dat
een religie practisch moiet ziin (allpen geld en macht en aanzien
v€rwerren, is practisoh), dan in ovemenstenmirg ermede te leven.
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Nu zou dit all,es nog besriipelijtk geweest zijn van de zijde van hen,
aan wie het Christenilom gepred,ikt werd. Men kan niet eisen van
een samenleving die er hel,emaal op ingestelil is, geld en aanzien
te verwerven, dat hare lerlen zioh ineens, all,een door hpt w'oord
van enkelen, door schmre beloften" die aan het volgen der verschilIende voolschriften zijn verbonilen, in vertrouwen op dat woord,
gaan veranderen; hume vijanden gaan liefhehben; hun buurman
niet gaan doodooncurreren; niet moer gaan hopen op salarisver'
hoging; niret rnmr door middel humer politieke partij zullen wensen
omhoog te klimmen; de arme behoorliik zullen behar:delen; enz.
Wil men deze begtippen ingang doen vinden, dan is er iets meer
nodig van de zijde der kerken darr alleen maar preken. De leiilers
iler kudtlen zullen zelf in overpensfemming m,et datgene wat zfi
leren, moeten gaan leven,

Nu scffint het echter juist rlit te zign, wat te allen tiide angBt'
vallig is vermeden door diezelfde leidens. De Joodse p,rofeet Ezechi6l
ondervond reeilLs hinder ervan in ziin tiid, en dit gaf hem aan'
leiding tot de volgenile niet zeer aangenaam klinkende woorden
(Ezechi6l 34 : 2 w.) :
,,Mensenkind, profeteer tegen de herders Isra6ls; profeteer en
zegt tn,lt hen, tot de herders: Alzo zegt de Here IIERE: Wee de
herderen Israills die zichzelven wreiden ! Zullen niet de herilers
de schapen weiden? Gij eet het vette en bske€dt u met de wol; gij
slaclrt h,et gemeste, maar de schapen weiril Sii niet; de z;w'akken
sterkt glj niet, en het kranike heelt gii nffi, en het verbrokene ver'
bindt gii niet, en het we,ggedrevene brengt sij Eiet weder, en het
verlorene zoekt gii ni,et; maar gii heerst over hen met strengheid
en met hardhtid. Omdat miine schapen geworden ziin tot een
roof, en miine schapen al het wild gedierte de velils tot spfrze
gewo,rden zirjn, omilat er g€en heriler is en rrijnre hprilers naar mijne
schapen niet wagen, en de herders zichzelve w'eiden, maar rnijne
schapen niet w,eiden, daarom, gij herders, hoort des Ileren woord!"
Ilier wordt het niet in de alleroerste plaats aan de sohapen gewe.
ten, wanne,er zij ,,al \et wild gedierte des velds tot spfrze" wordeG
doch aan de herders. Of, ilat de hedendaagse Christenheid zo ge'
makkelijk ten prooi is gevallen aan het materialisme en het atheisme'
is niet in de allemeerste plaaLs te wlijten aan die Christenheiil zelf,
en zelfs niet eens aan die wilde dieren. Wanneer een tiiger een

karbouwenjong verslindt, orndat de opzieht€r ni,et attent genoeg.geweest is, zal rnen weliswaar de tiiger opjagsn, doch tevens de op
zichter een flinke schrohbering geven. Laat de wetenschap gedaan
h,ebben wat z[j wil, maar het bfffft ,een feit, volgens de hi,erboven
gegeven wloorden van de oude Joodee profeet, dat de voornaarnste
schuld ligt bij de herders. T[ant wat hebben zij g€daan? Letterlijk
hetzelfde als de schapen; zij hebben gegraasd, zichzelven geweid,
doch niet om de kudde gedacht. TVat niet als fout kan aangerekend
worden aan de schapen der kudde, namelffk zich weiden en grazen,

is wel een fout in de 'herders.
Ook in onze dagen had men y,axr dp herderg, de priestcrs en de
predikers, mog€n verwachten, dat zii niet h,etzelfde zouden ziin
gaan doen, als de schapen hunner lkuilde. Met andere woorden:
waruroer de mensen voortgaan zich te bewodigen door het verwerven van rijkdoun, wereldse positie, macht en aanzien, door zich uit
te leven op alle mogeliike wfizen, dan houdt ,tlit niet iq dat ook de
voorgangerc der kerken hetzelfde behoren,te doen. Zij staan voor
een geheel andere taak; z[ hebben het opzicht over de kud,rle. Zii
behoren zich niet te weiden, zoals de schapen wellieht .rrrijeliik
kunrren d,oen.

Maar de kerken en hunne voorganger€ hebb€n gefaald, op meer
dan een wijze. In de allereerste paats hebben zq zl,ich niet gehouden aan de voorschriften van de veronderstelde goddelijke Stichter
van lre,t Christendmn, die leerde dat arrnoede en verguizing tot de
glootste beloningen voor Zfrne volgelingen behoorden tp worden
ger€kend, De priesters en pnedikanten van onze tij,d ziin evengped
ols hume ,,sclupen" uit op materieel gewin, op een gnode nositie,
qp rger en aanzien, op een behoorlijk salaris, op ,een r:r,ooi huis orn
in te wonen, en dergeliike dingen rreer. Het moge voor de schapen
nog te verontschuldigen ziin dat zii grazen, aangezien het nu eenmaal ,,in de aard van het beestje" ligt, dioch in geen geval voor de
herders.
Evenals politi,ek, handel, scheepvaart, enz., is ook ,,godsdienst"'
een .midelel van bestaan geworden.

IIet is een ,,betr,ekking", priester
dominoe of zendeling of iets van die aard te ziin Niet dat het
veriheerd is, een dergeliike betrerkking ook als ,,tut.**f.i"g" te zien,
doch het ma.g geen betrelfting wonden in dezelfde zin, waarin de
,,leek" zijn betrekking ziet. Laat de l,eek zich vrijelijk ,,weiden", doch
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voor ile herder past iets anilers. Hii heeft in de eerste plaats als
opdracht ,ide schalren te weiden", en toe te zien, dat deze niet ten
prooi vallen aan het wild gedierte van ongeloof en biigeloof.
Doch hoorde men ooit van een predikant, die een berpep aannalo
van Amsterdarn naar Yoorschoten, of van Den llaag naar Norg?
Bii miin weten, nimmer I Een dereel;jke handelwijze zou ni,et pr0rtisch geweest zijn. Prattisch zijn betekent ,,grazrett', evenals dd
schapen doen, ,,zich zelven w,eiden". Een n ooiere standplaats, een
grot€rje gom€€nt€, met de lrieraan verbonden ho.gere e,molumenten'
een betere kerk met meer leden, enz. Prornotie makerq betere kanEen, meer inkomen, mger €er en aanzien I rnaar geen ar, noede, gBen
hongerlijden om Ohristus' wil, geen smaad en verguizing terwille
van des mens€n Z,oon ! Eet is heel lang geteden, dat predikers dcrze
laat^st,e dingen vefkozen boven een vette parochie.
Godsdienst is een brroorhrin ring, evenals 'ile handel en tle politiek.
AIs m,en zich afwaagt, wat ,,die jongen worden rnoet", neemt rnen
het priesterannbt en het predikaatschap everr€erur op onider de ',be'
roopen", vraarrnede iemantl ,,zijn bnood verdient"; met andere woor'
den, waardoor iomand zicltzelve kan weiden, Het is tevens een zaak
van belang voor de kerken geworden, hun veld vanr activiteit zoveel mogelfik uit te breiden, teneinile geregeld te ftumen voldoen
aan de toevnoed van wenkers, die zich aanbiedenom in de gods'
dienst hun brood te verdienen. Wanneer men spleekt over het feit'
dat de velden wit zijn om te oogsten, dan hoeft men in de tegel niet
lang te wachtcn, of er hebben zich voliloende ,,arbei ers" aangemrelil, vooral als de vooruitziChten niet al te slecht zijn. De geldaan'ragen voor'het ondersteunen van missie- en zendingwerir hebben
in de meeste gevallen ten doel, otn nog we€r rnaer "werko€kenden" aan een bestaan te helpen; tevens, hoe ,m,eer albeiders in de
speciale wijngaaril des lleren, gevormd door die bfizondere lterk of
secte, die meer arbeiders zoekt, hoe gtoter het aanzien van die secte
zal stijgen, en hoe m@r geld er zal binnenvloeien' IIoe meer geld,
hoe meer macht; en hoe lmeer macht en aanzien voor de kerk of
de secte, d,es te m,eer macht en aanzien ooh voor de individuele
priester en prediker. Maar veruaking, zelfopoffering, volgens de
woordcn van Christus' Bergredet is hier maar erg weinig te vinden.
Het treikt .dikw{ils de aandacht, dat door v,erschillende zendings'
verenigingen er 2o herhaaldeliik de nadruk op gelegd wmdt' dat elk

nleuw geopend zendingsveld zic,h ten spoeiligste zelf moet kunnen
,Tbedruipeni', met een Enge}s woord ,rself-supporting" moet ziin
Eoe minder getril men erin steek! des te beter, en hoe oeriler het
,self.supporting" is, des te m@er ,,wer{uoekenden" Lunnen er worden
geplaatst, Op deze wijze wordt ,,z,ending" een belegging, waarvan de
rente binnenkomt in de vonn van salarissen en levensonderhouil.
Is het nooit eens opgevallen hoe weinig Christeliike liefdadigheidsinstellingen in I anden waar zii geen pr'opaganda
meer behoeven te makerr, voor niets doen? Hst ver.
lenen van gratis hulp wordt bewaaril voor die landen, waar deze
wifze van ,,schapen weiden" als rcclamemitldel gebruikt kan worden,
zoals in Oosterse gebioden, waarvan men de bewoners'toch zo gaarne zou willen dopen. Doch in die streken, waar men reeds voldoende
bekendheid heeft als religi,eueahilantropirsch lichaam (eens bekendheid verrkregen door w6l kosteloos te helpen, mogdik gemaakt
door de giften van anderen), laat men degeneno die hulp zoeken,
6f betalen 6f werken; men wil niet te kort komen. Nu zou men kunnen zegge& dat rtit nog al logisch is, aangezien hier op deze wereld
niets kmteloos kan ver*regen worden, doch dit is onjuist; organisaties als die wrelke wii hier,bespreken lontv angen de ur iddelen waarui,t kosteloze hulp kan worden verstrekt, en gebruiken
deze dan ook inrderdaad ten dele om zoer goedkope hulp te verlenen, doch aan de andere kant om Een zo gtoot en sterk rrogeliike
organisatie op tc bouwen, waandoor aanzien, eer en maoht worden
ver*regen, niet alleen vmr de organisatie zelf, d,ooh oo& voor hen
die er deel van uitmaken, en hun levensonderhoud erdoor verd.ienen.
IIiet moge dan waar ziin, volgens de woorden van Paulus, dat de
aibeider zfin loon waardig is, doch dit nr,ag nimnner betckenen, dat
hii, ilie op zich neemt ,;de schapen te weidenl', dit doet m€t hot oog
op het daaraan vcrbonden ,,meegrazenl' en sc}BrenEr behoeft weinig,rneer,te worrden gezegd om,trent de wiize waarop
ile l{erk in de Mlddelpeuwen getoond heeft een rnaohtsinstituut te
ziin- Voor haar geen armoede, honger, of verguizing. trots alles
wat ai t.e dezen aanzien m,oge beweren, en hoe zij zich ook mnge
beklagen over de verschillende aanvaltren, ilie zlj in de loop der
eeuw€n te verduren gehad heeft. AItfid h€eft zfr getoond lreter in
haar rol te zijn als aanvaller da4 als aangevallene, Dat zii maeht
wenete in plaats van de zaligsprekingen van Christus, wordt duide28

lijk in verschillende uitspraken harer vertegenwooriligers, zoals o.a.
van Claudianus, die zeglt: ,,Waarom zal niet de Bomeinse Kerk als
moeder van het Christendom worden erkend? Waarom behoren niet
alle nati€n als hare kinileren te worden aangemerkt, en haar gezag

wet?" En wil men een uitspraak te dezen aanzien uit
me€r mrodetne tiiden, wehur, op 9 October 1.864 schreef Kardinaal
al;s de hoogste

Manning: ,"Een :bur,gertrijke macht etken ik niet; ik ,ben van gpen
vorst onderdaan, en ik verlang nog meer. Ik begeer van de gewetens
der mensen de hoogstc rrcchtcr en leider te zijn. Van de landman die
zijn veld bearheidt, en van de vorct die op de trroon zit, van de par'
ticuliere woning zoryel als van de wetgev,er, die koninklijke wetten
uitvaardigt. Ik ben de enige, de.laatste, de hoogste rechte;r over recht
en onrecht. En daarorm verLlaren, bevelen, bepalen en verkoniligen
wij, dat het voor het heil van altre menseliik sohepeel ooilig is, zich
aan de bisschop van Rom,e te onderwerpen ! "
Behalve het hierboven aangevo,ende verwijt tegen de godsdienst,
namelijk dat hii, hehalve het predike& niets heeft getlaan om de
mens te onttrekken aan de invloeden van materialisme en ongeloof;

dat de predikers zelf zich onthouden hebben van te leven in over'
eenstemming met tle eisen hunner neligie; dat zij hebben meegedaan
met het ile mens aangeboren jagen en jachten naar aanzien, macht
en bezit, zodat het voor de volgelingen ortmogelijk \ras te geloven,
dat men inderdaad naar Christus' voorschriften kon I'even - be'
halve dit alles, zeg ib hebben de iliverse kerken zich nog aan een
grote vergissing schuldig gemaakt. En een verg:issing begaan onder
omstan:digheden als die, welke door de vertegenwoordigers van het
Christenilom ontler de ogen behoorden gezien te worilen, is weinig
minder dan een misdaad.
Inplaats van r,egelend en ordenenil op te treden ten aanzien van
de verhoudingen der mensen onderling, ten aanzien van de verhou'

ding tussen de Staat en het individu, ten aanzien van de verhouding tussen Wietenschap en Godsdienst, hebben de kerken zich
bezi€:gehouden mct het opbouwen (1) van een hierarchie' en (2)
yan een onwrikbaar en green wijziging toelatend I'eerstelsel. Was het
eerste het logisch gevolg van het zoeken naar macht en bezit, het
tweeile was minstens even fnuikend voor de geestelijke toestand
der menigte.
Reeds vanaf de eerste tiitlen d'er Christ'eliike kerk vertoont zich
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en zotlanige wijze vast te leggen, dat er
in te ftrfrgen is. Het eerst openbaart zid zidr bii Paulus, wiene brieven reeds aantonen, dat hij de leer val Christus
(Die hll nimrner had ontmoet, en omtrent wiens leer hij een opde neiging om de leer op

geen beweging

vallende onwetendheid vertoont; volgens zijn brieven weet'hij alleen
dat Jezus het Heilig Avonitrmaal h,eeft ingesteld, is gevangen genomen, gekruisigd, Opgestaan, en ten hem,el g€varenr doch nergens
vinden wij enige verrnelding omtrent enige I-,eer, door I{,em verkondigd ) wenst vast te leggen op alle mogelijke dijzen, zon:der enige
melding te rndken ogotrer* de woorden van Zijn Meester, doch
alleen zijne ei.gen meningen naar voren brengend. De Kerk is later
deze werknebhode nauwkeurig gevolgd; zil stelde dc leer vast, ver"
vaardigde of vervalste nieuwe of oude geschriften, om hare decreten
kracht bil te zetten; op deze wiize verkreeg de Chrisielijke Ieer
dat onwtihbare en onlogische karakter da zii heden ten dage bezit,
en waardoor zii, zolang de Kerk op deze weg bllift doorgaan, er nim"
m€r in slagen zal de w,etensshap met zich te verzoen€n.
IMaarheid is niet dood, en kan niet worrden vastgelegd; zij is integendeel levend en dynamisch. Wat de ourde profeten mogen gezegd
hebben, is.vloor hunne rekening; zij spraken overeenkomstig de toenmalige kennie der feiten, alhoewel erkend moot worden, dat zfli som.
tiids een verrassende kennis toonden van geheurteniss€n en omstandigheden ,itie eerst later plaatsvonden en tot stand kwamen. Ook
hield de Kerk zioh niet bii de oorspronkelijke leringen van J€zus;
vele andere dogmata w,erden hieraan toegevoegd. Wie heeft ooit

Jezus inlichtingen horen verstrekken over de betekenis van het
priesterschap, over €en altaar in Christelilke kerken, over een uitverkiezing, oyer een ,,onbevlekte ontvangenis", over de Vijf Artikelen
tegen de Remonstranten? Wie heeft IIem ooit stichtelilke preken
horen lmuden over de Heidelbergsc catechismus? Of over de dui.
zend-en-een andere treer:stellingen van de honderden christeldke
secten? Ziline leer was een geheel andere. IIet was die leer, die zo
uitermate ,,onpractisch" is, tlie zelfopoffering, afstand docn van be.
zit en aanzien, armoede en verguizing van zfin volgelingen vraagt.
Maar tcen men daarvoor ;,bealankte", moest men wel iets anders
v€rvaardigen, en liefst iets waaraan de massa geloven kon, zonder
dat het noodzakelijk vmr haar werd ,,tegen de strooqn in te gaan",
en zich te onthouden van genot en bezit en aanzien te zoeken. Nu mu
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hiertegen op zichzelf niet het rninste bezwaar geweest zfin; immers,
de massa als zodanig is zo onzeggelijk onintelligent, dat alles wat
men haar geeft om ov€r na te denlken, nog altljd goed genoog is,
mits niet rechtstreeks in strijd met de waarheid. Cr€eft men haar
echter dingen te geloverq die naderhand, door middel van de ont.
deHringen der wetensehap, wornden weggeslagen, dan is diezelfde
massa, aangezien zii geen onrdersc,heid weet te maken, odr ineens
a I I e s kwijt, ook die dingen, die z[j beter gedaan had te behouden.

:
En dat was fuer het geval.
Men leerde de mensen niet alloen lmt bestaan van €en God, van
engel,en, van een hiernamaals, enz., doch propte hen tevens vol met
de grootste onwaarschijnl[j,kheden als wlonderen, verricht door de
heiligen; een oosmologie die nergens naar leek, en naderhand
het zuiverste ooemische provincialisme bleek te ztn; een godsbegrip, wat zo belaohelijk menseli.jk was, dat hst niet eens rneer
de verwondering opwekte te horen dat God ogen, een neusr, een baard,
een mond, en z,elfs een achterwerk had (Exodus 33 :23), in tegenstelling met de woonden van Jezus dat God geest is (Johannes
4 :24; & Griekse tekst kent het woordje ,,een" niet in de zin waarin het hier gebruiht is, em verklaant $I'echts dat ,,God is Geest");
voorts, e€n tiidrekening, oniUeernd aan de oud€, herhaaldelijk doot
priesters bfgewerkte en veryalste honielen der Jodeq enz., e\7*
Al deze dingen werden de mensen geleerd als heilige, zuivere, en
goddeliike waarh,eid, terwijl het werd voorgesteld' als een zontle
tegen de Godheid, indien men de uitspraken der priesters niet letterl{k zo geloofde. Werden hier en daar dan door geleerden en
w'ijsgeren schuchtere pogingen gedaan, om tot een ruirnere en
grootsene opvatting on{trent God en Zijn werk te komen, .ilan eindigden zulke marulen hun leven op schavot of brandstapel, welk IM zii
in de memte gevaltrpn rndt hunne wrefken deelden. Impners, w€,rd de
,,leer" in gevaar gebracht, dan kwam mk de positie der Kerk in
gevaar, en daarrnede ootk de positie en de broodwinning, alsmed,e
de eer en het aanzien der priesters, die in die Kerk het mooiste
middel gevonden hadden om ,,zichzelf te wcidenl'.
Begon dan ook, tegen het einrile van d,e l8ile en gedurende d€
gehele 19de eeuw, tot op onze tiid toe, ile wetensohap te schudilen
aan dat zorgwuldig opgezette gebouw van onzinnige en belachelijke
leringen, dan was het gemakkelijk te voorzien ,wat het gevolg ervan
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ziin. Hier kwam nog bii, dat zich een lettel*unde begon te
ontwikkelen, die zich ten tloel s@lde, zo hard mogeffik op de uih
kornsten der wetensdrap vooruit te l,open. Zei ten geleerde, dat er
gpen bewiis voor het bestaan van €en God kon wotden gevonilen,
rlan kon men in de merken van zeikere schrfivers lezen, dat er geen
zlortt

God besbond. Yerkondigile de wetenschap, dat het gehele universum

zich bewoog overreenkomstig vastgestelde wetten, die het bestaan
yan B€n Onderhouder en Bestuurder overbodig maakten, de schrij'
vers van zogenaarnd ,rpopulair-,wetenschappelfike" wer;ken en werk'
jes maakten hi,ervan dat er goen Onderhouder en Beetuurder wezen
kon. D,och niets kon aangenarner zljn in de oren van het glote en niet
diepei doordenkende pu,bliek. frumers, hoe dit ptbliek ook had getracht de .voorden van Jezus in de vuilnisbak te stoppeq zodat het
niot rneer nodig was zelfverloochening on zelfopoffering te betrachten, zfi zaten toch nog altffd ,,opgescheept't met een Goil die vanuit
h,et hiernamaals dreigde, en die een ioder zou belonen of etraffen
aI naar dat zijnp handelingen hier geweest zouilen ziin. De menigte
hegon rmaan vast met het ,,nemen van voorschot" op de uitkomsten
der wetensehap. Er lras geen schopping gewecst binnen een tfrdperk
van zes dagen, doch een evolutie; nu was er ook in he,t geheel geen
Schepper meer. De aarde was niet het midilelpunt van het heelal,
terwille waarvat alle andere hemellichamen gesc,hapen waren, dbch
slechts een etofje in de ruimte, en oneindig klein in vergelffing
zelfs met sommige anilere planeten van ilitzelfde stelsel; nu ilit zo
was, kon men ook rneteen God ,,aan de diik zetten". Het heelal
gehoorzaamile aan vaste en berekenbare wetten, dus nu waa P,r ook
ineens goen l,even meer na de dootl. Er tw,as niet elechts 66n enkele
zon, itroch millioenen zonnen ibevonden zich in de uitsestrekie ruimte; ilus er was voor een God geen woonplaats meer, en derhalve
kon IIij er niet zijn En al deze ,Jmapheid" wrerd aan de mensheiil
opgeiliend door een lettet'kunde, die het voor hate roeping seheen te

ile uitkomsten il,er wetenschap niet nauwkeurig weer te
geven, dooh de imeest voorbarige conclusies te treken. En deze oon'
clusies sloegen in, want men is var niets spoediger overtuigil dan
houden,

van datgene wat men toch zo gtaag zou willdn geloven. Op deze wtze

raakte de massa haar Godsgeloof kwfft en kreeg et enkele Yerwrongen wetenschappellike theorie6n voor in de plaats.
Maar het zal duidelffk zfin dat, indien de vertegenwoor igers van
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de godsdienst aan de massa iets anders gegeven hadden dan,,ste.
nen voor hrood", diezelfile massa nooit zo grif aoru hebben aange.
nomen, dat alles wat haar geleerd was, onwaar was. Nim:rner toch
had de religie getoond enige wer,'kelijlkheidswaarde ,te bezitten. Intee€ndeel; zij was de oorzaak ge\fieest van Kruistochten, geloofsvervolginlen, godsdienstoorlogen, en d,ergetijke rampen ; de menigtc
begreep ook wel, dat zij er in vele gevallen beter aan t,oe geweest
zou zijn, indien er nimmer godsdiensten of kerten gelwe€st zouden
zfrn. Nergens had de godsdienst iets gedaan om lij.den te verzachten

dan alleen in heel enkele uitzonderingen; en het waren juist dikwijls die uitzonderingen g€w,e€st, die door de ,officiEle kerken werden gelaakt, van ketterij besohuldigd werden, en op schavot of
brandstapel terecht kwamen. Er,was aan het te gronde gaan van
kerken en priesters niet veel verloren. Ook de l,eerstellingen waren
niet veel waard; indien zij aI niet als onwaar werden aangetbond
door de mannen drer wetenschap, dan toch wprden zij dwaas en
bijgelovig in het licht der gewone merwel{jke rcde.
Indien Europa sleehts gezien had, dat de godsdienst inderdaad
,,een kracht Gotls tot zaligheitl" gewie€€f was, dan had het materialisme nimm,er om zich heen gegrepen zoals het in de laatste
honder,d jaren deed. Doch de godsdienst was slechts gebaseerd op
dezelfde wereldse en nateridle waarden als waarop h'et alledaagse
l,even van de gewone mens gevestigd was, namelijk het zoeken van
verrnaak, zoatr niet hier dan toch in een hemel, waar men to,t in alle
eeuwigheid zou doorgaan met het zingen van Zondagschoolversjes
en harp spelen, plus wat vervelend mruiven rnet palm,takken; tcvens
zochten de ,,bedienaars des Goddeliiken Tfoords", eyenals de gev'une
mensen, eer en aanzien, ver,betering van positie, materieel lrczlt
enz Gotlsdienst was niet iets geworden dat hoven het alledaagse,
boven het plat-gewone, hoven het laag.rbii-de-grondse stonil. Gods
dienst had de betekenis ge,kregen van Zondags naarile kerk gaan,
van de Catechismus leren, van veel mooie preken horen en veel
spreken over de Bergrede, zonder dat het nodig was in ovrereenstem-

ming ermede te leven, van tegelijk met de Tien Geboden ook het
,,Gij zult niet doilen" op te zeggen,.doch het ,,verstandelijk voorbehoud" te maken dat zul.ks niet golil voor de,,vijanden", ook al
had Jezus dan gezegd, dat men zijne vijanden m,oest liefhebben,
enz- De kern der Leer van de Grote Meesfer was ,,wegve klaard",
oo

en wat men overhield was of overbodig, of nonsens in het licht van
de vorderingen der wetenschap, Was,het te verwonderen, dat men
nu ook met tet badwater me{€en het kind wegg,ooide, en alles wat
godsdienst heette, over 66n kam sclloor, en op ile mesthoo,p wierp?
T[at had men met ile Ohristus gedaan? Niets mreer of minder dan
weggeOnoffeld

! Het whs in het

geheel niet te verwonderen, dat de

rvoorden iler wetenschap, g€vulgaris€€rd door een zogenaamd ,,popu.

lair-wetenschappeliike" Ietterkunde, m weinig moeite hadden met
het kleine beetje geloof wat er nog in de massa was owrgebleven.
Het was, godurende al}e eeuiwen van Ohristeffi&e prediking, juist
zo gegaan als bij de lbegrafenis van de Meester zelf; men had een
dode Cluistus in oen graf gelegil. Het P,aasevamgelie had weinig
mreer te betekenen; het was alleen nog het constateren: ,,Eij is hler
niet; zie de plaats waar zij Hem gelegd hebben" (Mankus 16 :6).
In het leven der Christeliike volkeren was nooit iets waar te nemen
geweest van enige Christel,ijke g€est, en in het leven.iler enkelingen
was het aI niet veel lrcter geateld- Trots kerken en kathedralen,
predikingen en rqiidinpuren, bidden en vrroompraten, was er nooit
ergens i,ets te vinden geweest van een levende Christus. Men hail
elkander gehaat, beconcumeerd, bespot en vernederd. Ook heden
nog weet men in gezelschappen n€rgens, boter over te praten dan
over de fouten en g:€breken, werkelijke of veronderstelde, van
anderen. I)e enige levende God is het harile, ,koude goud, op het
bezit waarvan de een zioh verheft, en wlaardoor de ander ten gronde
gaat. Hier kan niet anders gelegd zijn dan een dode Christus;
imm,ers, indien de Christus van de christen ,een l€yende wprlkeliikheitl geweest war€, zou het ,er anders hdhben m,oreten uitzien.
Men mu zelfs nog verder kunnen gaan: de Christus was l,evend,
doch men had IIem vermoord. De Farizee€n en Schriftgeleerden van
onze tijd konden Itrem niet gebruiken, aangezien, zoals wij hierboven
. zagen, elk woord, elke gedachte van Ifum niet klopte met hun eigen
Ieven, niet paste in hun systeem. Zoryel de enkeling als de Staat
in zijn diverse uitingen en instellingen zljn genoodzaakt Hem te
veroordelen, aangezien Z[jn woorden en leringen niet passen in het
-*tels,el, daarin niet bruikbaar ziin.
De Christelfi,ke Kerk van hieden teert op hare herinneringen uit
de oude tijd. Ons wordrt verteld dat in de allervroegste t{jden der
Kerk Christus leefde in Zijne Gemeente; dat Zijne levengevende
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kracht aanwezig w,as; dat men in die dagen geen dode, maar oen
levende Christus had, die d,e vreugile Zijner volgelingen was' en
de blijdschap der toen nog slechts zeer klc,ine Chrietelfike wercld.
Dit nu moge zijn hoe het wil, dooh 66n ding is zeker, namelijk dat
er heden ten dage niets meer te zien is van die blijdschap deri
Christeliike werel.d, en ni,et alleen nu, doch dat die bl[idschap al
ongeveer zestien eeuwen pas,itief zoek is. Datgene wat men heden
de Christelilke wereld noemt, gaat gobukt,onder lijden en ellende;
zfi nrcht en weent: ,,hot hart der mensen teqwijkt van vrees en
velwachting dei dingen die het aarilrijk zullen overkomen" (Lukas
21 ;26), En het is alsof op de rraagl ,,Wat w,eent gXi?" h€t antwoord klinkt: ,,Omdat zij rnlin Itreer weggenomen hebben, en ik
weet niet, waar zii Ifum gelegd hebben !" (Johannes 20 : 13).
Itrebben dan zii, die Hem brengen moesten, flem weggenomen? Is
het waar, ilat de wereld zucht naar vrede en wiendschap, naar
Iiefde en mededogen, naar heil en vertmostin g? 7"o w een Hoer
van Liefde geweest is, Die een bmdsohap van vreile en hqil ert
bevriiding heeft gebracht, waar he-eft men Itrom tlan gelaten? \{aar
is IIii dan nu? \Yat heeft men dan rmet Hem gedaan?
I{et schijnt aldof men slechts een ,ilooil trichaam begtaven heeft.
\[eek na week weerklinkt een dode prediking, met veel theologische
pienterheden, maar zonder leven. Inderdaad, men heeft zeer schone
cerremoniEn in elkander gezet, ..welke door de menigte gedachtieloos
gevolgd worden, maar wat heeft men met de Christus gedaan?
Zou ik, een niet-Christen, mogen vragen: Priestprs en predikers,
wat hebt sfi met de Christus gedaan?
,,Christelijke-' regeringen, wat lwht gii rnet de Christus g€daan?
Vorsten, Presidenten, staatslieden, gij allen die enige maoht bezit ,,bii de grattie Gods", wat hebt gij met de Christus gedaan?
Iierkon, Christeliike genootschappen, zendingsvetenigingen, giti
allen die u tooit men Zijn naam, wat hebt gij met de Christu$
gedaan?

Waarom hebt gij de Heer weggenom€n, zodat er niernand meer is,
die weet waar gij Hem hebt opgeborgen en weggesl.oten?
Christenen der aarde, vromen van all,e landen, wat hebt glj met
de Christus gedaan? Waar hebt gij HerIn gelegd?
Voor de enkelen die II,em zoeken, niet op de een of andere onmogeliike mystiehe w,ijze, rnaar in 'de pract[fk van het dagelijks

leven der Christeliike mensen, der Christcliike volkeren, is Hij nergens mser te vinden. H[j is begraven onder stelsels en dogma-s,
onder w,etten en verotdeningen, onder pauselijke bullen en besluiten
van conciliee en synodes, onder offeranilen en oorlogstuig, onder
schavotten en pijnrbanken. En niemanid weet de plaats waar zii Eemt
gelegd hebben terug te vinden oniler al ile vunze romrnel, waarondet
men If,em bedotrven heeft.
Ik ken velen die Hem gerncht, hehben daar w,aar ffi behoorde

te zijg in het,midden Ziiner kerk, oniler de volkeren die zich bij
Zfrn Naam rulerl€n, in de gezinnen die zeggen dat zii llrean bezitten,
maar zij hebben Hem daar tot op hoden niet gevonden. En toch
hebben zij ernstig gezocht..
Alles wat heden ten dage zieh Christeliik noemt en denkt, heeft
mede geholpen lfem weg te moffelen, en itre arme, uit duizend wonden bloedende mensheid ls blijven zitten met in Zljn naam gezegende
kanonnen en machinegeweren, mot gew ide vaderlandse en andere
vlaggen, m,et kerken en torenspitsen, met amuletten en patroonhulzen, rnet woorden en leuzen. Maar waar is IIil? ...Ach, ik weet

niet waar zfi tl,em gelegd llebben !
En dan durft men nog verwonderil te staan, dat diszelftle wereld
tenslotte alles overboord werpt, wann€el allre praatjes en leuzen,
in het licht van datgene wat men ,,de moderne wetenschap" noemt,
norsens bliitken te zijn? Men rnra zicn' moeten verwonderen, dat datgene wat men Christendlom noemt, nog zo lang is geloofd gebleven,
dat de mensheid er zich niet al veel eerder van bevriid heeft.
Is er ook maar 56n grot€, waarachtige, g€€.stietiike waarile der
mensheid, die door de geesteliikheid op een zodanige wijze naar
voren gebracht is, dat d,e massa ervan doordrongen weril? Laat ons
eens zien

!

Zfin het

predikers ge1wieest, die de Vrede hebben verkondigd,
de onmin en de twist, z,owel op tJreologisch als op
ander terrein? Op de kerkvergaderingen, zelfs reeds in de eerste
eeuwen, was er niet alleen onenigheid, die met wborden uitgevoehten
werd, doch de vuisten kwamen er bij te pas, zoals op het Concilie
te Efeze in 449, toen Paus Flavius zodanig door bisschop Theodorus
werd getrapt en geslagen, orndat hii naast Eusebius stmrd met be. treldring tot het l,eerstuk dat str in Christus twee naturen waren,
een goddeliike en een m€nselijke (,een dogma sedert dmr de Iierk

of

minden

itre

zii

aanvaard en geleer.d; die h,et niet gelooft is een ketter; en liep in de
Middetreeuwen gevaar

ver rand iof geworgd te worden), dat hii

enkele dagen later aan deze bewijzen van broederlijke liefde over.
leed.

Voorts was het de Kerk die verantwoordelijk was voor de l{ruistochten, voor de geloofsvervolgingen, voor ongehoorde martelingen

en pijnigingen, voor verschillende godsdienstoorlogen, enz., te bekend, dan dat ik hier erlover behoref uit te weiden. Ook zijn h,et de
geestelijken der Kerken die de verdelgingsinstrumenten tijdens de
oorlog zegenden. Inderdaad, het is niet de Kenk gew,eest, die de
Vrede en de,broederliike liefde gepredikt heeft.
Wat genechtigheid en recht ,befureft, staat de zaak er al niet veel
beter voor. Wanneer de geestelijkheid aan haar God rechtvaariligheitl toekent, is dit in de zin van Iiefale tot wtaak, en voor recht
zegt d€ Christelijke wereld niBts anders dan ,,macht". Niet all,oen
dat men tot het verkrfigen van recht duur betalen moet, doch imen
is nog verrder gegaan, en heeft van ,,het Recht" een biizon'dere studie
gemaakt die men, om toch maar de gedachte te kunnen kwijtraken,

dat Recht Enig en onvc,randerlflk is, of tenminste behoort te ziin
in een Christelfike samenleving, die der ,,R,echten" heeft genoemd.
Y[at trouw betreft, de enige herinnering, die de Christelijke
wereld nog aan dit woord heeft, is dat het een zeer lastige deugd
omschreef. De hcidense Genmanen van voorheen hadilen hogere
opvattingen omtrent trouw, dan de Christeliike volkeren van WestEuropa van heile n.
'Wat waarheid aangaat, wel, Multatuli schr€ef eens:
,,De waarheid is zo goedkoop, dat er niets voor betaald wordt; doeh die haar
leveren hebben geen buik !" Waarheid is wel het laatste lwat men
wenst. TYaarheid in de politiek, waarheid in zaken, waarheid in het
ilagelijks leven, waarheid in de verhouding tussen man en vroutt,
stel u voor; het is iets, wat nu eenmaal niet gaat. Men heefrt liever
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dan waarheid.
Dan ie er nog dat ,rnooie woolrd ,deugd". IIet is zeer interessant,
eens nauwkeurig op te mer,ken, wat daarvan is overgebleven. Niet
alleen dat hij die deugdzaaln is, dat in de m,e€ste gpvallen alleen
is uit hoop op loon in een hiernamaals, of uit vrees voor straf, doch
men heeft bovendien noE een spreekwoord moeten ui,tvinden, wat
zegt: ,,eerlilik duurt het langst!" I{et geestigste is, dat zelfs dit

niet eens g€h€el en aI paar is, want er zijn schatten
verdiend door oneerlijkheid. Maar toch rnoet een dergelijk spreekwroord er zijrl want indien de mensheid er achter zou kornen, dat
,perl[jk het kortst duurde", dan zou er niemand zijn, die zo'n slechtbetaalde deugd zou beoefenen. Men wenst de deugd niet; men wenst
alleen de beloning.
Wat aangaat li,efde tot God en tot de m'edemens, het is moeiliik
spr€ekwoord

hiervan iets te vinden in de ChrisneUjke wereld. Overal geldt het:
,,Dit volk eert Mii met de lippen, doch hun hart is veme van Mij!"
De ,,fatsnenlfjke" en ,,practischC' mens toch heeft alleen zichzelf
Iiref. Zelfs indien hii een kerkganget is, zal hii tiidens ziin gebeden
denken aan zijn speculaties, aan zijn winste4 aan zijn pfomotie en
financiile kansen. God wordt geilerd nrret de tong, en laet geld met
het hart. Dit laatste hebben de Christenen van heilen hartstochtelijk
lief, inderdaad; zfl koesteren het, vertneerderen het, dragen het
dag en nacht bij zich, en, om de huichelarij de kmon op te zetten,
stempelen zij er tevens nog Gods naam op.
Mensenliefde wordt beoefend, wanneer het dnidelijk door anderen
kan worden gezien, en in sopnmige steden ziet men zelfs lrordjes met
,,Arrnen?org" erop aan de poeten der deuren, zodat toch rnaar
iedereen zal rkunnen zien dat zii, die daar wonen, maandelii,ks een
kwartje,of een gUlden aan de arrmen, aan hunne,med,emensen, geven,
uit liefde, zeggen ze.
Een ander eigenaardig versch[jneel is dat men hot ryoord ,,vroomheid" heden trn dage al niet veel anders ilan slechts simalend in
de ntond kan nemen I het schijnt hot fatsoenlilike woord voor
,,huichelarij" geworden te zijn.
'W'at hebben de Kerken, wat hoeft
de godsdienst, hier uitgericht?
Heeft de .menigte ooit kunnen zien, dat de hierboven genoemde
waarden inderdaad Christelijke ,,Waardenl' zijn? Is de geesteliikheid
ooit voldoende ,;tegen de stroom ingegaan"? Of heeff zii meegedaan
aan,alles wat de wereld als zodanig wilde? Wat voor Christend,om is
er ieigenlijrk gebracht?
Iloch, is het dan, tenslotte, ,te verwondere& dat een maatschappii,
die zo weinig doordrongen waa rran de waarachtig Christellike
geest, die in hate geestelijke leidera zo weinig Christelijke zin zag,
rneende geheel en aJ rnet Gotl te kunnen afrekenen, zodra de wetenschap begon te tornen aan het kunstmatige geborlw van dogma-s
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en wondergeloof? Die rnaatschappij bezat niets, wat als tegengif
dienen kon! W'aarachtig Christendom had zii nooit geleerd; een
levende Christus had zii nfunmer bezeten. Maar vroom gekwezel
en gehuiohel zoveel te ,meer! Zolang til,e basie van ilwaling en vergissing, van vervalsing en leugen, nog ,onaangetast gelaten weril
door de moderne wetenschap, kon men met dat gekwezel en gehuichel

een heel eind ,komen, ook aan de zijde der geestelfikheid. Doch
nauwelijks werd aan die dogmatische stutsels van het systeem geschud, nauwelijks vielen de Schepping in zes dagen, de belangrijk-'
heid van dit kleine planeetje, de tijdrskening der Joodse geschriften,
en andere oppervlakkigheden weg, of het ganse systeem viel in dui'
gen, ,omdat er niots anders was ,om het overeind te hro,rltlen. H€t offici€le Chtistend,om bezat geen Heracles orn zijn heelal op de schouders te nenncn. En het resultaat was, dat het alleen nog maar aalrhangers bleef houden oniler (1) hen, die niets van de nesultaten
der wetenschap afweten, (2) hen, die van de offici€le kerken en ge'
zindten rnoeten leven, (3) degenen,,ilie zo gehecht zijn aan traditie,
dat zij de uiterliikheden nog bliiven 'be,hor.lden, doch zonder enige
diepere waande aan de Leer van Christus toe te kennen, (4) enkele
goede, ibrave m€nEen' die niemand ,,hoogvliegers" zal noemen, en

blijven, tomdat zij ,erop hopen wellieh't 'eens in
de hemel te komen; want ,,je kan,tocilt nooit weterL he,t moest
eerut Itraar ziin!" En de and:eren, die nog aan het officiEle Ohristeniloun blijv'en vaethouden, Zou tmien' w,anneer men hun leven
guod nagaat, onder een of mBerderre dezer vier categmiin kunnen

,di,e ,,vroom"

plaatsen.
Zeide ik in het,begin van dit hoofdstuk, dat zowel wetenschap als
godsdienst schulil had,ilen aan de snelle venbl,eiding van he,t materialisme en van d,e atheistische levens- en wer.eldbeschouwing, het
zou nu, na alles €ens nauwkeurig onder d,e ogen te hebben gezien'
toch zoer stellig niet overdreven zijn, hot grootste deel dezer schuld
op de schouders van de laatste te laden.
De lezer zal, hoop ik, in het oog gehouden rehben, dat het vmr'
gaande geen beslissing geeft inzake de vraag of er al of niet een
God is. Hierover zullen wij in de volgende hoofdstuktrren spteken'Wat ik tot dusverre heb willen doen, is sl,echts aantonen, dat men
niet de menigte, en de wetenschap niet in de allBreerste paats' de
schuld mag geven van h,et overal om zich heen griipende ongeloof.
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Z\i, die in de eerste plaats hiervroor verantwoordeltk ziirU ziin ,de
herders die zichzelve weiden, e4 niet de schapen".
Gezien de natuur van de nrens, belust als hii is op bezit,.op zinnelilke gienoegens, op te€r en fi)orn, op macht en aanzien, mu men
kunnen z*gget\ dat iedere religie, die in dit opzicht niret ,,tegen de

stroom ingaat", geen wer.kelijte waarden brengen kan. IVat de leer
van Christus geweest zii, of Hil ooit gel,eefd heeft, of IIii de Zoon
van de Enige God of de pnige en Eguwige Zoo! Gods was of ie,
dit alles zfin wagen, die hier niet in aanmerking behioeven te komen.
Over de peraoon van Jezu,g heeft de geschiedenis nog niet haar
Iaatste v/oord gesproken, en het is nog €en open yraag, of dit laatste
woord wel ooi gespr.oken worden zal. Er schijnt tc weinig zekerheid
te zfin omtrent Ziin historische persoonliiklrreld, en omtrent datgene wat Hii inderd,aad geleerd heeft. Doch zii, die Eem in dpze
wereld hebben willen vertegenwoordigen, die in Zfin dienst ,,het
vette hebben gegeten, en zich met de wol hebben'bekleed, doch de
schapen niet hrehben gewei,d", zii gaven voor, alles omtnent Hem
thet zek€rheid tc weterq positief te geloven aan de verslagen, die wfi
in de EvangeliEn omtrent Hem vinden. Iladden zij geleefd en geha:ritreld in oviereenstemmirrg met hunne woorden, dan mu een dergel[ik
I,even een krachtiger bewiis voor de waarachtigheid hunner boodschap geveest ziiq dan nog tien Eva,ngell€n hoven de vier, die wii
nu bezitten" Doch ile wereld heeft van e€n dergelijk bewiis nidts
gpzien, en het is de vraag of zii er mit iets van zien zal. Laten
derhalve zii, die IIem rrillen prediken, docilr niet in overeenetemming
met Z[ine voorschriften ]w€ns€n te leven, doch eer en aanzien, getd
en'positie wlenrrcr te bezitten, hun oordeel over degenen die ertoe

hebben meegewerkt het ongeloof populair tc maken, en aldus de
pooitie der g€€steliikheid te ondermiinen, op zichzelf van toepassing

den{in
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C,OD

EN GODEN

Zodra de m€ns voor zichzelf de overtuiging heeft verworven, dat
bii de dood alles voor goed is afgelopen, dat er geen enkele verrekening is, dat alles wat men leven noemt, zich bepaalt en beperkt
tot de horte periode, die men hier op aarde doorbrengt, zal hff ook
de noodzakelijkheid gaan gevoelen, van dit aards€ leyen het beste
te maken, wat er van te maken is. Dit niet in ile zin yan het v€rrichten van schone en edele daden in dienst der mensheid, doch in
de betekenis van zich uitl,even, genot en vermaak meken, riikdorn,'
macht en aanzien veriwerven, het geilurende de zeventig of tachtig
jaren dat hlj hier let.tt, zn groed mogelijk te hebben.
Dit echter heeft niet hdt geluk vall sen geheel ten g€volge, en
is vocr dii geluk zelfs zrr;r schadelijk. Inilien ik de kans schoon
zie, mij te verrljken, en daaldoor mijn eigen levensgenoegen te
verhogen, ten koste val iem,and anders, waarom zou ik het niet
doen? Indien ik een vrouw wens, die een ander toe ehoort, waarom zou ik haar niet tot de miine maken, en op deze wijzc die ander
benadelen en wellicht ongelu,kkig maken? Waarom zouden de glote
en machtige staten Eiet de kleinere en rw.akkere beoorlogen en tot
buit vertklaren, zodoende macht en aanzien vestigende yoor de staat
als zodanig doch tevens voor diegenen die, ten koste van het bloed
en de tranen van anderen, znlke ,,schitterende ove wfurningen" hebben behaald? Kortom, waaftm zou mer niet het geluk van anderen
met vo€t€D treden, om zelf bster te kunnen ,.g:tazetf' en vet worden? Er kan geen reden ter wereld bedacht worrlen, \raarom merr
een andere riohltimrg zou inelaan !
Nu zou men hiertegen kunnen inrbrengen, dat toch vele atheisten
en materialisten inderdaad hoogstaande mens€n zijn, die wel tcrdege rekening hou,ilen met de belangen van and€rerl Ik ben blii, zulks
te moeten ierkennen. Ook kan Ben dergelijke levenshouding, indien
aangetroffen bij ongelovigen, niet alleen worden verkl.aard d,oor persoonlfrke aanleg. Ook agnostici hehhen regels voor moraal gegeven, die dikwiiils niet minder schoon ziin dan die welke men van de
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kansel hoort. Iloch miin bezwaren gelden ni,et in de eerste plaats
deze inderrdaad hoogstaande m&nnen, die moraal en mensenliefde
kunnen betrachten, zonder hiertoe te worden godrrwen door hoop
rop een hemel of vnees voor €en hel. Wat echter wel m,oet worden
bedacht is.ilat de massa als zodanig van een heel ander kaliber
is. Er zijn millioenen ie nimmer liefde gekend hebben, die nooit
recht hehben ondervonden, wier leven vreugdeloos voorbij gaat; zij
kennen geen and,ere genoegens dan die dor passie, dan die van de
drank en de vaak daarbij behorende ruzies. Het is nidt in een dergeliljke omgeving dat innerlijke adeldom groeit; hot is niet uit zo'n

milieu dat belangeloze nroraal voortkomt, zoa-ls wlii die wel aantreffen,onder ongelovigen uit de betere kringen. Indien omgeving
en omstandigheden ook maar i,ets vermogen, dan zal men toch in
de allereerste plaats moeten aannemen, dat het slop en de steeg
niet de beste opvoeders tot moraal z[jn. Men behoeft zelfs nog niet
eens tot de acherbuurten af te.dwalen; de grootste menigte als zodanig kent geen andere moraal ilan die d,er emoties en hartstochterl
wat gemakkeliik is waar te nemen rij zulke gelegenheden die de
massa iets te zien geven. Zij is berei'il alles toe te juichen wat indruk op haar maakt, zowel een razend en tierend volksmenner, als
een Eerste Minister. Zrt Leett op hare emoties; prikkel die emoti,es, maak dat de menigte zich,,prettig aangedaan" gevoelt, en ge
hebt haar gevangen, niet alleen voor het hoge en edele, doch ook
voor het allerbruutste en sehunnigste wat men zich kan denken, De
versohillende redoluties geven hiervan de meest sprekende bewijzen.
Op zichzelf is die massaeen grote aanklacht tegen. de godsdienst
zoals die gepredikt is en wordt. Wil een prediker ,,beroemd" ziinn
wil h[j ,,en vogue" komen, ilan zal hij verplicht zijn te coquetteren
rnret de betere standen, en zich ver moeten houden van het slop.
Men kan het ilegenen, die geen zon in hun leven hebben, die slechtg
Ieven van de ene dag op de aJndere, die niets anders kennen dan
harde arbeid, een akelige, arnoedige woning, en een onophoude-

lijke vrees voor ziekte en brodeloosheid, niet kwal[ik nem€n, wanneer
zij dee Zondags liever naar de kroeg of de hioscoop dan naar de
kerk gaan; het zal moeiliik zfin vol te trrouilen dat rnen zich in
laatstgenoemde plaats nu zo buitengewoon 'kan amuseren. Het zou
dus logisch zljn, te verwachten dat, indien ,,de berg niet tot Mohamrned komt, Mohammed tot de berg gaat"; doch dit is juist wat
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niet geheurt. Zodra ,een priester of d,ominee (het rnoet erkend wor'
den, dat op dit gebied de Roomse geest€liikheial beter haar plicht
kent dan die der andere gezindten) oonnecties met betere kringen
hreeft aangoknoopt, zal hii niiet m,eer op bezoek gaan bii de arme
leden zijncr gemeente, verondersteld al, dat arrnen zouden worden
toegelaten als liil der zelfde parochie als waartoe ook de deftigen
behoren. Hij stuurt zijn armverzorger, ,of laat het gehreel over aar
zogenaamd wijkwer.k, of aan het Leger d'es lleils, welke organisatie
wellicht nog de enige gurrstige uitzondering maaLt op het geheel.
Deze achterbuurtwereld Ileeft geen laoEere aspiraties dan,,ibrood
en s6relen", en er is niemand, die haar zulks ,kwal{jk kan nemen.
Toch zal men in diezelfde werelil nog een zeker half onbewust, instinctief Godsbesef aantreffen, wat hare bewoners terug zal houden van al te grove uitspat0ingen. Pompt men deze mensen nu echter
de votrkomen onbewezen onmogelijkheit! van het bestaan van enig
Gotl in, dan neemt men ook h,et laatste ihek van de dam. En wat
dan gebeurt is te zien in de holen der Parijse, Londense en New'
Yorkse onderwereid.
Betekent dit nu, dat men dus in zulhe mensen moraal mpet trachten aan te kwehen en aan te houden door een leuget? In het geheel
niet! Het betekent alleen, dat men geen onbewezen ontkenningen
behoeft te propageren; dat men aan de eenvoudigen van geest niet
hun laatste steunpunt moet ontnemen, en daardoor hun eigen on'
geluk en dat der wereld in het algemeen lmoet vererg€ren, door hen
iets;te brengen wat niet is bewezen, en ook nimmer bewezen wolden
kan !

Doeh men zal zeggen: ,,Ja, maar zullen zij ni,et zelf d'e noodlottige gevolgtrekkingen maken, wanneer men hen in kennis stelt
rnet de uit,komsten der m,oderne wetenschap ten aanzien van evo'
Jutie, van bijbelcritiek, enz.?" I{ier,op antwoord lk, dat men er nog
nimmet aan gedacht heeft de bewon€rs der asht€rbuurten in ken,te ,stellen met de stelling van Pythagoras, rnet de resultaten van
de matihematische wetenschap, met 'de moderne atoomtheorie, of met
de w{jsbegeerte van Hegel of van Kant. Vanwaar al die haast en

nis

fiver om hen wel kennis te doen nemen van die soort van wetenschappeliike resultaten, die noodlottige g:evolgtrrekkingen kunnen
veroorzaken? Lrjkt het er niet op, alsof hier niet de drijfveer is,
kennis te brengen, doch slechts om agltatie te voeren, en de masssa
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te gebruiken tot eigen, voorlopig nog niet nader omschreven doel?
En waarom onbewezen stellingen te brmgen? Die van Pythagoras
kan nog bemezen worden, doch laat men mij 66n enkel bewijs leveren
voor de stelling dat het bestaan van een God of van Goden een onmogelilkheid is, Zo men zegt, dat de stelling dat Hij wel bestaat,
berust op een vooroordeel, wil ik dit gaame toeg€ven, wellicht, doeh
hetzelfde is waar voor de tegenovergestelde venklaring; ook Hij, die
alle Godsgeloof uit de weg ruimen wil, doet dit, gedreven door
zeher vooroordeel. I[anneer Vivian Phelips beweert, dat de godsdienst het geluk der m€ruren in do weg staat, heeft hii vol'komen gelijk, doch alleen voor zover dit betreft de ,,goorganiseerde godsd'ienst" van heden Theologiedlre ilrarlrliglreilen, hel- en wraakverko,n-

digingen, allerlei onbenullige leerstellingen, tlreoriEn omtrent een
,,praedestinatie", omtrent het verdoesnd z[in van zuigelingen indien
zii sterven alvorens gedoopt te zlin, inderdaad, @e dingen staan
aan het geluk der m€nsen in de weg. Doch toch ze€r stellig ni€t
in de I'eer l/an eelt liefderijk Vader aller mensen; en evenmin de
leer van Chridtus, dat men God en ztn naaste mo€* lieflr€bben;
zich voor anderen moet opfferen, zich aan de dienst van het
gehreel nr,oet wij.den, en eigen belang op de aehtergmnil stellen. Het
is duideliik, dat de hedendaagse ,,godsdienst" verantwoordelijk is
voor heel wat lijden, zdw,el lichameliik als g:eestelijk; dat hij beter
vandaag dan morgen de weg van aIIe oude en vergeten religies zou
kunnen gaan; maar hret ie nog steeds n i e t duidelijk, wat dit alles
te maken heeft met de leer dat God de Yader der mensen is, en dat
Ziine kinderen elkander ovcr en weer rnoeten liefhebben.
IIet hovenstaande ,behoeft niet in te houden, dat de prediking inzake het bestaan van leen Gi'od een gebied€nale noodzakel{ikheid is.
Integendeel; het eigeneardige is juist, dat er altiid zeer wcinig
moeite nodig geweest is, om de mensen in het bestaan van goddeliJke wezens te doen geloven; het seltiint, alsof de m€rs €€n instinctieve kennis ibezit omtrent het daar-zlin van hogere machten. IVaartegen ik bezwaren heb, is fegen de krachtdadige verkondiging van
de volkomen onbewezen stolling, dat die instinctieve
kennis geen kennis is, dooh een vergissing en fatale dwaling. Men
behoeft niet de na ruk te leggen op cnig Godebestaan, maar men
heeft ni,et hot recht, vooruitlopende op resultaten der wetenschap,
om ftef enige oontact wat d€ ongelukkige mens nog m,eent te hebben

met iets wat h€m boven de alleilaagsheid en ellende van het leven
kan verhpffen, gehcel willekeurig te verbreken, zonder dat men
enige gmnrdige reden kan no€mefl, waarom men zulks doet.
Ile diverse dogma's der kerken zijn gevallen, toegegeven ! Ook de

authenticiteit en inspiratie van het ,,Boek der Boekenl'is aangetoond te berusten op vergissing en dw,aling; het Boek zelf schijnt
aan elkander te hangen van vervalsing en priestprpolitiek. De mens
is gaan weten, en dan l,oopt het met Kerkcn en priesters op een einil,
en ik zal de laatste zijn, om hot voor deze overblijfselen uit een
d.uisber en beschamenil verletlen op te rremen. Het is niet nodig dat
er 66n enkele kerk, 66n enkele kathsdraal bliift bestaan, dat nog
aan 66n priester of prediker de gelegenheid gegeven wordt, zich
te weiden op de grasvelden van anderen, tenzii hii erin mocht toestemmen zelf ook ,,sdhaap" te worden. Met dit alles kan worden
afgerekend, en hoe eerder zulks gebeurt, wellicht des te beter. IIet
is ni,et nodig een vermolrnd gebouw overeind .te houden, alleen terwille van oude tradities van tranen en van bloed, terwiil het een
gevaar voor de omgeving vormt. Doch dit alt€s h€eft tlch zgker
weinig te maken met het aI of niet bestaan van God en Goilen; en ook
niet met de verhevenheid ener l,eer die zegt dat rer anilere schatten
z[jn, die gunstig afsteken tegen de voorbilgaande bezittingen dezer
wereld.

Dat geen enkele nu bestaande sect€ of kerk enige verbetering
hierin brengen kan, zal duideliik zfin- Zi zullen zich toch altiid
weer baseren op de furhoud van een boe'\ dat aangetoonil i's, ten
hoogste onbetrouwhaar te zijn voor het ,eruit putten van onaantastbare leerstellingen. O<rk zullen zij zulke dogma's weer hebben bewezen door zich te hechten aan zekere uitleggingen van uitspraken
in datzelfde boek, dat niet m,eer als bewijs zal ,kunnen dienel. Hij,
die ziin bewiizen voor €en schepping dor weneld over,eenkomstig
het Mozaisch verhaal uit de Bijbel put, kan evengoed deze bewijzen ontlenen (,of trachten te ontl,enen) aan de oude Babylonische
legenden; het enige verschil zal zgn, dat men hem in het laatste
geval wel voor geleerrder, doch tevens voor dwazer zal houden. Ile
kerhen, en daarmede de geloofsgodsdiensten in het algem,een, heb'
ben hunne onbruikbaarheid grondig bewezen; nooit en nergens
hebben zij geluk gebracht; altijd en ovreral zijn zff de vertegenwoordigers der meest verfijnde zelfzacht goweest, terwijl hunne
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priesters en prsiliker:B door rnidd,el .iter terh getracht habben tot
aanzien, welgesteldheid en rnach.t te ger:'aken. Er ziin velo rreligieuze
lichameru die betere geldbeleggingen zouden blijken dan smtmige
barftinstellingen of spoorwegmaatschappiien.
Wannoer ik beweer, dat ile geltoofsgodediensten ven heden hun
tiid gehad hebben, verkondig ik ni,et iets nieuws; integendsel, het
ligt in de aaril van alle dingerq ook van goilsdiercterL ,ilat zii voorbij gaan en vergankeliik ziin. Ook is het Christcndom niet de enige
rreligie, die getraclrt heef zidh te handhaven door het vermoorden
van diegenrorg welke een gevaar voor haar vormen Men liet Soeratcs de gifbeker ledigeru omdat hii ,reer god€lasteraat'' was; doch
waar is de eredienst gebleven, die destiids zulke krasse maa$,
regelen nam? De Griekse goil,en ziin uog slechts syrnbolen van
schoonheiil, en figuren in de rhetorica; rer is ni€mand m'eer die
eraan denkt, de verhalen, oantrent hen gedaan door Homerus en
anderen, voor geinspirreerde w,aarheid te houilen, en Plato geeft
het in het Zde en 8de hoek zijner ,rRepubliek" reeds een staaltje
van ,,hogere critiek" en tekstctitiek op de oude rdidhters, wat de
tegenwmldige bij,belgeloviger wel eens tot nailenken rmocht bren.
gen, met betnekking tot de toekonrst van huri eigen gelioof, vaarvan de bronnen aarr rrog grondiger critiek ,ondei'worpen ziin. Doch
trots dit alles, is m,en er toch niet in geslaagil het Godsbesef bii ile
mens uit te roeien, evenmin als het gelukt is de hoge idealen van
onzelfzuchtigheid en modedogen, verkondigd door de veronderstelde
Stiehter van het Christendom, geheel te doen verble&en.
Het zal mijne lezcrs nu wel zo langzamerhantl ,rtuiilelijk gewotden
ziin, dat ik er hunne aandacht op wens te vestigen, ,ilat het m,ogelijk is Goil en Christus l,os te maken zowel van gotlsdienst als van
biibel, en dat het geluk der mensheid er zelfs ten zeerste door gediend zou zilrq indien deze algehele lo.smaking zo spoedig mogelfik
plaatsvond. Christus ataat voor de Iloogste aspiraties en iilealen,
die de mensheid ooit heeft gekoesterd, of hopen mag ooit te zu[en
koesteren, terwijl God het ,bewustzijn vertrgenwoordigt van iets
wat hoger is dan qfi, van iets wat ons tezamenbindt, ons verenigt,
in welke vereniEing lwii kunnen trachten onze idealen te vrerwezenliiken, en meer geluk te verspreiden zoniler de officiEle gotlsCiensten, dan ooit met d.ie godsdiensten verspreid is.
De geschiedenis kan ons tonen, hoe onbetekenend het is, of gorls-

diensiten m kerkem en seotcn te gronde gaan, in verhouding tot
het godsgeloof. AIle volkeren hadden hunne goderl en de daaraan

verbonden stels€ls van erredienst. Nu is het zeer m,erkw,aardig, dat
toen die stelsels verdwenen, toch niet het geloof aan eefl 6iod of
aan meerdere Goden tegeliikertlid verdween. Men kan nog zo vaak
herhalen, dat God een uitvind.ing der priesters is (aI zou men dan
nog moeten verklar€n, hoe het mo,g€lijk mu kunnen zijn dat er priesters waren nog voor er een god was uitgevonden, aangezien toch

de uitvinder aan z[jne vinding vooraf moet gaan), het kan niet
worden ontkend dat, ook al zag men het bedrog iler priesters in,
men wel nrret die priesters en met het door hen vprtegenwooriligde
stels€l afrekende, doch et met het godsbegrip als zodanig- Dit
laatste sOheen irets te zijn, wat dieper geworteld was dan alles wat
priestrer en stelsel wensten te beweren of uit te vinden.
Nu zal men hiertegen mogen inbrengen, dat de vele goden der
hgidenen toch inderdaad verdwenen zijn, en plaats gemaakt hebben
voor de ene God van Jodendlom, Christendom en Islam. Doch dit
is slechts schijn, aangezien men alleen met enkele woortlen heeft
gespeeld, doch geen werkelijke verandering kan vinden, die de outle
stelsels van de tegenwoordige ondersclrreidt. Zou het er erg veel op
aankomen, of men de heiligen der Rooms-Katholieke Ker,k, de Engelen zowel van deze als van 'ttre andere gezindten, de Sephiroth van
de Iiabbafla, enz., aanduidd,e modt de naam van ,,goden" dan wel
met die wetrke men lren heden geeft? Is er enig werkelijk ondersclr,eid
tussen de Vader, Zoon, en Heilige Geest van tle Christelilke reli.

gie, en de Sch,epper, de Onderh,ou.der, en Oplosser van het Geschapene, zodat weer nireuwe vormen daaruit geschapen kunnen worden,
val de oude IndiErs? Is de Heilige Maagd voor ile Kerk van Rorne
minder werkelijk en minder verheven dan Isis voor de Eglptenaren?
Spelen de aartsengelen van Jodend,om en Christendom een andere
rol dan de mindere godheden der Grieken en Romeinen? Het gaat
slechts tom een woorrd, niet om e€n \ erkeliikheid. Indien men hiertegen zou inrlrrengen, dat God beveelt, volgens de bijbel, niets of
niemand anders met de naam van God aan te duiden, dan antwoord
ik, dat de Godheid, toer. Zij dit zeide, toch zeker geen Hollands zal
gesproken hebben, en dus niet het Nederlandqe woord ,,Gad" al
hebben gebruikt. Onze voorvaderen h bben h,et woord, wat zij bezigilen om hunne diverse goden aan te duiden, e.veneens toegepast op
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de God der Joden, toen deze, na door het Christendom.te zijn geadopteerd, te vuur en te zwaard aan hen wcrd opgedrongen. Eet
enige wat uit de Bij,bel te bewif zen zal zijn, is, dat de God der Joden
niet wenste, dat men andere go'den met dezelfde naam zou aanduiden als H,em; zoal.s ik er ook,ernstig bezwaar egen ma,ken zou,
indien men Jan en alleman .met mijn naam zou aanspreken. Zijn
naam wds Jahve, en die naam mu niet worden g€geven aan enige
andere god. Doch zelfs de vrome Jood ertkende andere goden, erkende tenminste dat er and€re goden bestonden, ook al bestempelde
hli hen met de naam van ,,drekgoderf', een eletitel die de ,,lreidenen
van rond'orn" op hunne heurt ook rwel weer aan Jahve zullen gegeven
lwbben. Doch wanneer wij Jeremiah (1 :16) horen zeggen, dat de
Jioden andere goden gerookt lrehben (hun offers hehben gebracht),
is er g,een enkele reden om aan te nsmen, dat hij bedoelt ,godert''
die slechts in de verbealding bestaan. In het tweede hoofdstuk van
deze zelfde profeet (vens 8) vinden wij de erkenning, dat Baiil
eveneens pmfeten inspireren kon, dus niet slechts een droombeeld
was. Men komt hier niet af, door te zegger\ dat d,e goden slechts

houten of stenen beelden waren, ovsr€€nkomstig de beroemde
satyre van Jesaja over dit onderwerp, want noch onder de hoog
ontwit*elde Romeinen, noch onder de beschaafde Grieken zal er
iemand geweest zijn, die het beeld zelf als de Godheid beschouwde,
en ni,et als een symhool van Een, die op de Olympus of in de hemel
woonde, op dezelfde wijzc als heden ten dage g,een Rooms-Katholiek
inderdaad gelooft, dat z[in beeld van ile Heilige Maagil ook inderdaad Maria zelf is, hem horen kaan en iets voor hem kan doen. Behalve onder de meest primi,tieve volkeren srtaat het beeld voor het
symbool, en niet als de rwerkeliikheid. Wanneer dan ook dezelfde profwt zegt (2 z 28); ,,Naar het getal uwer steden ziin uwe Goden, o
Juda!", dan zijn hier niet slechts heelden bedoeld, dbch werkelijtheden, tenminete wetkelijkhedren in het oog van de prof€st zelf, al
kon hij ilan ook niet goedkeuren, dat deze Goden v,eroer'il werden
naast de God, T[iens boodschapper hij was,
IIet staat zeer te,bezien, of de Joden rnonotheisten waren voor de
Babylonisohe hallingsehap. Niettegenstaande de mioeite, die een geirfieresseerde priesterschap zich gegeven heeft, om de oude kronieken zodanig te bewerken, dat hieruit zou kunnen blijken, dat alleen
Jahve de God van Israel was, zijn er, in diezelfde boerken, bliiken te

over, dat laast Jahve ook andere goden vereend werden. Het is
niet nodig, hier alleen maar te denken aan de bei,ile kalveren, opgericht door ,1de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israel
zondigen deed", te Dan en te Bethel. Het ganse Oude Testament
wernelt van vingerwijzingen omtrent een overal verspreide verering van allerlei soort goden, zoals rle goden,.de terafim, ilie
Rachel, wanneer Jakob vlucht met modeneming van zijn bezit, van
haar vader steelt; het is nooit iemand in de gedachten gekomen, om
Rachel een afgodendienares te noemen, en haarilaarrom naar de
hel te verwifzen. Het heeft er alle schijn van, of de jaloersheid van
de Joodse Jahve zich niret uitstrekte tot zulke onbenullige godjes als
de huisgoden of terafim, die bij de Joden dezelfile plaats innamen
als.de Laren en Penaten der Zuid-Europese heidenen
Overal leest men in lrret Oude Testament van heilige stenen, van
heilige,eikcn, van hoogten waarop geofferd werd,,ook al werd zulks
door een latere overhoersende priesterschap tcn felste veroordeeld.
,,Ebenhatizet'' werd een steen die hulp verleend had; en daamm
srrerd Beth-EI ,pen huis Gods", ,orn de reden dat zo een steen er zich
bevond. Vooral een nauwkeurige bestudering van lret boek van de
profeet Jerremiah g€eft zreer belangwe[&ende bljzonderheden orntrent de goilsdienst der J,odon voor de ballingschap. In hoofdstuk
44, vetzen 16 tot en met 19, bliikt aat het offeren aan de ,,Koningin
des llemrela" (de Statenvertalens schijnen geschmomd te hebben het
woond,,Melechethl', Koningin, te vertalen, Xr,oogstwaarscffinliik om_
dat zij de indruk niet wilden vestigerg dat cr behalve de
-Koning des
IIBmels" ook nog een koningin zou dn!) reen algemene practijk was,
die door Jeremiah wel wordt veroordeeld, doch zonder erblj te vermelden, dat een dergeliike Koningin er niet is. Deze Melecheth des
Henoels was ,,Anaflr", een Semietische godhei.d, nauw v€rw.ant aan
Jahve als de Heer der Esmelen. In de Biibel komen w,[i versc]rillende
plaatsnamen tegen, waarin haar naarn voorkomt, zoals Beth-Anath,
Beth-Aloth, en Anatoth.
Heeft het tevens nirnmer de aandacht getrokken dat Jahve vmr
zich de titel opeist vanr ,,de God der goden?,' Dit kan toch moeiliik
betekenen, dat Hij de eer wenst, te hebben de god van de stenen,
houten, gouden of zilveren beelden te zljn, of van zulke goden als
slechts in de verbeelding bestaan. Hier worden de andere goden
erkend, doch er wordt aan toegevoegd, dat Jahve de ll,oogste van

wij hiermede tcgeliikertijd daar, waar wii wez€n will€n, namelilk, bii de slotsom, dat, indien wij, ook onder de Romreinen en de Grieken, de oude Germanen
of de Perzen, een speciale Godheid vinden aangebeden, die als de
hoogste erkend wordt, deze vau ilezrlfde doort is, als de huidige
fuhoid der Joden, drer Christenen, en der Islamieten. I)e andere
goden komen dan de plaats te verrullen van de tegenwoordige heiligerq engelen, cherubirq enz.
Het homt er dan ook weinig op aan, met welke naam merr een
dergelljke Opperste God aanduirdL Ook ile God der Jod,en heeft
zich niet altijd bekend gernaakt onder de naam die Eii hoden draagt.
Wij vinden in Exodus 6 :2: ,,En ik ben Abraham, Izak, en Jakob
verschenen als El-Schaddai, doch met miin naa,m Jahve ben Ik
hen niet verschenen." De betekenis van deze laatste naam wordt duidelijk uit wat fffi vinden in Exodus 3 :14, waar sezegd wordt dat
de naam van het Goildeliike wezen dat zich aan Mozes openbaart,
is: "Ik ben die Ik ben!" Doch ook in het Egmtischre ',Boek der
Iloden" vindt men deze zelfde naam voor een Egyptischie godheid
gebruikt, terwiil in de Avesta Arhoera-Mazda zich ,tot Zarathoestra
richt met de woorden: ,,Ik ben die Ik ben, Mazda !"
Ik bedoel niet,met hret bovenstaande, aan te geven dat ik geloof
dat de Opperste Godheid zich inderdaad heeft geopenbaard op Ben
zo sfoffelijke wiize als de heilise boeken der verschillende godsdiengten wensen ts beweren. Of het rmogelijk is, dat verschillende lagere
godhederg of engelen, of andere wezens, wier bestaan wel kan
wtonden betw,ijfeld, doch niet afdoende kan worilen be"strede& zich
goopenbaard hebben, en dan dikwiils vermaak erln schepten, zich
voor te doen als de Hoogste en Enige, wie zal het z,eggen? Het liikt
zeer waarschijnliik. Iloch het enige wat ik wens aan te tonen is, dal
wii hdt begrip van een Oppefite God teru,ffnden in alle soorten
van religies, zowel monotheistische als polytheistische, onverschil'
lig of men dan die God aanduid,t met de naam van El-Schaddai,
Zeus, Jutviter, Jahve, God, Eeere, Allalu A,hoera'Mazila, Brahma,
Odiq enz. Ooli is in di't verband de ',Konins der Goden" uit de
Boeddhietische Canon niemand anders dan ,,de Heer d,er heirscharen" van de Bilbel.
Of nu daze Opperste Godheid de Sclrepper der wereld is, mag
reeds op grond van het Mozaischre Scheppingyerhaal betwijfeld

dgze allen is, de God ,iler Goden. En dan zijn

word€n. Hier immers wordt ons getrlgd; ,,In de beginne schiepen
de Elohim de hemel en de aarde !" Wrelke latere verklaringen nu
achterat door ,een belanghebbende priesterschap, in de mond van
Jahve gelegd mogen rorden, het bUjft een f,eit, dat de Christelijke
theologie ons geen oplossing geeft van het vraagstuk, wie deze
Elohim zijn; de vertaling van it woord door ,,God. is absoluut
fout; trouwers, de Statenvertalers hebben op mreerdere plaatsen de
namen, die aan de Godheid der Joden worilen toegekend, op een dusdanige wijze in hdt Nederlands iovergebracht, dat de gewone bljbellezer ,een geheel verkeerde indruk krffgt, Iloor ,,El-Schaddai,? te
vertalen met ,,God, de Almachtige", inplaats van met ,,God, de
Vernieler", ruimde men een overreenkomst met de Hlndoese Shiva
weg, er door Elohim" €€nyoudig over te zetten als ,,Gorf' berlierf
men reeds van meet af aan de indruk, dat men €en getrouwe vertaling van het ,,Boek der Boekenl' wilde geven. Indien men ,,E1" of
,,Ael" (de naam van een zeeroude Semietische goilheid) wil vertalen
met ,,God", dan zou hiermede nog genoegen te nemen zijn, doch wan
neer men dan net eender doet of men er niots van menkt dat in
de ltrebr.euwse tekst achtcr hef woord ,,E1" een ,,h" is geplaatst,
waardoor het vrouwelffk gemaakt wordt, om er dan nog eens de
uitgang van het mannelijk rmeervou,tl aan toe te voegenn zodat het
geheel komt te beterkenen ,de man-vrouwelijke godenl', dan moet het
rcspect der vertalers voor het ,,Woord Gods" toeh wel ni€t €rg
diep gezeten hebben, wanneer zii al dez* bijzonderheden van het
wcord ,,Elohim" maar ongemetkt vootbijgaan, en het niet de moeite
.waaril vinden, hiermede,,de gelovigen" in kennis te st€llen. Indien
er waarheiil ligt in het wooril yan Jezus, dat geen tittel of jota van
de wet voorbijgaan zal, dan kan ik niet inzien waar ile Statenvertalers, en bijna alle andere bilbelvertalers, het recht vandaan gehaald hebben om de uitgang ,,him" achter,,El" doodleuk te verwaaflozen.

I)och, zonder hier nu v,erder op in te willen giaan, het moge uit
het voorafgaande blijken dat datgene wat m€n aanduidt met monotheisme,'l slechts in zeer betrekkeli$ke zin kan worden onderscheiden
van veelgodendiendt. De overreenkomst tussen de heidense en de
Joodse,- Clrristelijke en Islamietische religies is groter dan men op
het eerste gezioht wel zpu menen. Vindt men ornder de veelgodendienaars toch ooktle gedachte aan 66n Opperste en Allerhoogste,
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in de tradities der rnonotheistieche religies treft men overblflifselen
aan, die aantonen dat ook in die rcligies de Godheid vele aanzichten heeft en gehad heeft, terwljl er weinig onderscheid kan
worden gezien ussen de ondergeschikte goden en godinnen der heidense pantheons en de heiligen en engelen der eengodendienaars.
Doch, tot welke conclusie zal ons dit moeten brengen? Is er wel
enige andere mogelffkheid ,ilan dat ,allcs wat wii in het verleden en
heden als godsdienst kennen en zien, ontsproten schiint te ziin uit
66n oerbegrip, uit 66n oorspronkelffk sodsbesef? Lijkt het niet, alsof men, met een kleine variatie op het bekende woord van Augustinus, zou kunnen zeggen dat de ziel des mensen van nature roligieus
is? Is een anilere orplossing denkbaar?
Nu ken ik zeer lwel de vierschillende, elkander op bijna alle punten tegensprekende, theoriEn d'er agnostische en rationalisfisehe
literatuur, welke bewijzen willen dat godsdienstig besef in de primitieve mens ontstond, doordat hij zich tegenover de verschrikkingen der natuurkrachterq en de voor'hem onoplosbare raadselen
van de droom geplaatst zag. Doch, niettegenstaanile al dergelljke
theoridn nimmer afdoende bewezen ziin, is het niet rij zonderling,
dat mwel de raadselen van de droom als de verschrikkingen der
natuurkrachten overal hetzelfde gevolg hebben gehatl? Eet ver,eist,
dunkt mij, leeds €en hogere gtaad van beschaving, om uit een onweder of storrn op te maken, ,ilat er goden zifq die deze werkingen
veroorza&er1 dan zich, zonder verder ov,er het hoe en waarrom na
te denken, priegen te beveiligen. Het eers0e verondemtelt een primitieve soort van wfrsbegoerte, het laatste is de zeer natuurlilke
reaotle, zowel van de beschaafde mens als van de wilde. Hebben rrii
enig recht de wilde op deze Fvtiiz,e fiot, een wijsgeer te maken? \[aarom zou hii niet hetzelfde gedaan h,obben, tiidens een zwaar ouweder,
als het witrde ,ilier, waarmede ffi tczamen de bosgen bewoonde, hetzelfde wat oo'k wti doeu wannreer wii door een regenbui worden overvallen, namelijk schuilen, zonder ons nu dirrect af te vragen, welk
buitengewoon nattigheiilJiefhebbenil twezen ons deze biizonilere
regenbui toezendt? Voor zover w$ wdten, is de wilde veel meer
,,,matter-of-fact" dan wfr; hij waagt niet onuniddellfik naar het hoe
en wa&mm der dingen; in de mceste gevallen accepteer.t hii ze,
zonder er verder over na te denken. Toch zien wij, dat hfi een godsbesef heeft, en dat hii zelfs, mals momenteel het geval irs onder

de Papnea's van Nieuw-Guinea, z[in weentandsvermogen verlieet,
indien het hem mrmogelijk gemaakt wordt aan dat godsbesef, op
zijn wijze, uiting te gevcn- Tevens, hoe komt het dat, hoe verder
de beschaving voortschrijdt, dat primitieve godsbesef, wat, volgens
sommigen, het resultaat van onkunde en gebrek aan beschaving is,

niet verdw{jnt voor liet ,,hetrilere licht der ,weterschap", doch zich
integendeel heeft veredeld, en v,erhevener gewordon is? Zoals wij
hiervoor recds zagen, het zal der wetenschap onmogelijk bliiken, hoe
zeer zij ook geholpen wordt door een niet rroor haar taa.k berekende
priestersc,hap, het godsbesef uit te roeien, vprondersteld al dat zij
zulk zou willen, wat niet het geval is. Hoe komt ilit? Waarom, indien dat g,odsbesef slechts het nesultaat is van onkunde ten aanzien
van de wetten en de krachten der natuur, yerdwijnt het niet. zodra
volkomen helderheid over die wetten en krachten v,erkregen is?
Waarom wordt het an juist edeler en verhevener, in plaats van
op te houden? IIot komt mii voor, dat de populair- ratilonalistisehe
letterkunde hierop nog steeds geen antwoord gegeyen heeft, en ook
wel uinrrnr,er in staat zal zijn een antwoord te geven.
Itret enige, wat de oploesing van bovenstaande vragen geven kan,
is, desnoods voorlopig,als qerkhypothcse, aan te nemen dat er de
een,of andere duistere verwantschap bestaan moet tussen de mens
en zijn Gotl; een verwantschap, waarvan die mens, zonder het zich
bewust te zijn, kennis draagt, en die zich aan hem opdringt in de
vorm van ,,godsbesef". Meer nog: hlet zal noodzakelijk zljn een dergeliike verwantschap te aanvaarden, want er is anders niets wat
d,e hardnekkigheid r.an dat godsbesef verklaren kan.
IMij zagen rpeds dat indien het slechts het resultaat geweest ware
van onkunde en verschrikking, het gods;besef zou hobben m@t€n
verdw,[jnen, zij het ook zeer langzaam, als gevolg van het steeds
voortschrijden van datgene wat wii ,,beschaving" noemen. Doch het
tegendeel blijkt waar te zfin: hoe hoger het individu zich ontwikkelt, des te hoger ontwikkelt zich ook zijn hegrip omtrent een Godheid; des te edeler en verhevener wordt dat begrip, zodat het er alle
schijn van h,eeft dat de God van de mens deel heeft aan de ontwikkeling van de mens zelf.
Ook is het onrnogelijk de 'oorsprong van het godsbesef to€ te
schrijven aan de een of andete leer. I{oe zou het m,ogelijk zljn, dat
die leer niet alleen gedurende de vroeEste tijdpenken aan alXe wilde

er aapmens€n zou rprkoniligd ziirq doch tevens dat de trrerinnering daaraan zou zijn, liiven bestaan in een zo krachtig innerliik besef, dat lwt alle verandering en cetastrofen, tijdens de ontwikkeling van het menselijk ras, he€ft kun:ren overlev€n? Wat weet
men van de leringen van wiizen en profeten, die, laat ons z€ggenr
25000jaten geleden leefden? Nidts immers? Iloch zou deze ene
gedachte: ,,Er is een G.od"i tof ,,Er zfrn godenl', wel bewaarrd gebleven zSn? Indien, naast een dergeliike leer, pr geen ander€ factor
g€weest was, die het godsbesef zou hebben levendig gehouder! mu
er van Ben Iering in dit verband zeer stellig niets ziin overgebleven.
En indien er al iets van zou overgebleven zyn, uttt dat restant toch
zeker niet nog heden ten dage zo'n krachtige irnpuls in het Ieven
der mensen kunnen zijn.
IIet kan niet anilers, of ,tle mens rnqet onbdryust gewot€n hebben,
dat hij aan de godheiil verwant was, want alleen een der,g:elijke verwantschap kan een zo diep ingeplan't besef hrebben verroorzaakt en
gehandhaafd, omdat zfi pen werkelijkheid is. Zijn wlj zelf goddelijk,
was de primitieve m€ns z,elf goddelijk, in diepete inwezen, dan hebben wtij hi,erin de oplossing van alle hierboven qpgeworpen moeiUjkheden. \[ant dan is het goddelijke in de mens zijn wprkelljke natuur, zijn eigenliike aard, hoe diep de v'al dan ook geweest rnoge
zijn; en dan is het ook te begrijpen, hoe er altljd wel niet sen lrage
fulrinnering aan eigen afkomst gdweest is, iloch in ioder geval toch
we] de wens om tot de Glodheid te naderen, als het w6re tastenil en
zoekend om het verl,orene terug te vinden, ook al wist men niet wat
en hoe men verloren had.
Men hee ft er w,el eens op gewezen, dat het woord ,,religie" af komstig is van een Latijns woord dat ,,samenbindenl' betekent. [n
het uitoefenen van ziin godedienst zoekt de rnens, zowel de besehaafde als de primitieve, zich lnret de Goilheiil samen te binden,
te verenigen. Men mu kunnen ragget\ dat rnen verloren @ntact
opnieuw tracht te vesfigen. Doch hoe kon dit woor,il ontstaan? Op
welke wiize kon men het beoefenen van religie in verband met
,,sarnenbinden" brengen? Toch zeker orndat in de godsdienst de ,mens
trachtte ,,sarnengehondenl' te worden met ziin God? Doch laoe wist
hlj, dat het goed zou z;jn met die God ,,samengebonalen" te z[jn, indien er in zijn innerl{k niet iets was, wat men onbcwuste herlnnering aan een toestand van ,,2(Fsarnengebonden-ziln3' mu kunnen noostamrnen

mer? IIet waa hem, aleof hii tijdens de uitoefening van ziin godsdienst dichter bil huis was dan op .andere momenten, alsof hii zich
veiliger voeLde ,dicht bii ziin Goil" dan ergens elders.
I{et is deze gedach'te, die wfi in,de zogenaamil gewiide uitspraken
van alle rreligies kurmen aantreffen. David zegt dat ,,het hem gped
is, dicht bii ziin God te wezen"; Zara roestra (Gatha Ahoenavaiti
31ete Y,hsna) verklaart dat Ahoera de kern is van datgene wat wiJ
in ons als het beste voelen; de Chrieten zngt dat de aarde niet ziin
tehuis is, doch dat hii,een woonplaats heeft inile hiemel; de tndi€r
(Chandogya Oepanishad 3/14) dat hlj, hi,er vandaan gaande, tot het
Brahman zal binnengaan. Vanwaar deze eigenaar'dige oveteenstemming van gedachterq in religies, die op andere punten zo ver van
elkander verwijderd zijn?
Itret Christendom trrceft deze gedachte van ,'verwantschap" trach'
ten rweer rte geven door te zeggenb dat wii ,,kinderen Godi" ziin, en
dat Christus ,,onze oudste Broodet'' is. P,aulus zegt ilat ,,Christus
waarliik in u is" (door de vertalers verminkt, die er ,,onder ul' van
maakten), terwiil hii ,de lroop der h,eerliikheid" omschriift als ,,God
in ons."
Indien ,ileze verwantschap dus ,iloor alle religies wordt gevoeld
en geleerd; temriil de mens zelf haar eveneens erva,ren kan in
ogenblikken van diepste oyergave en toewijding, is hiermede
hdt gorlsbesef, dat zelfs in de meestprimitieve mens leef[ volkomen verklaard. De gedachte, voorgestaan door sorumige geloofsgodsdiensten, dat, onmiildelliik na de sehepping van de mens, een
openbaring gegeven werd, waarvan de mens nog heden ten dage
zich min of meer bewust is, moet op ziide wo,rden gezet in het licht
iler moderne wetenschap, die, al is zlj dan ook in gebre&e gebleven
aan te ton€n dat er geen God is, toch in ieder geval wel hewezerl
heeft, dat de mens, wat de lichamelijke vorm betreft reen product
der evolutie is. De grondslagen der openbaring, mals deze ons ge'
geven worden in de Berste hloofdetukken van Genesis, zullen of
anilers moeten worden begrepen dan in letterlijke zin, of op zffde
gezet moeten worde als legenden, zoals in Babyloni6, Pal,estina,
en antlere delen van Klein-Azi6, alisrnede in Egypte wellicht' in oml,oop waren ten tijde van de samenstelling van h,et verhaal, zodat
zii weliswaar niet minder, dcch ook niet meer saarde als geschied'
kundig materiaal hebben dan de scheppingshistories van Roodhuiden
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en Japannera. Geuesis behoort tot de my hologie der J,oden, zoals
het Nihongi tot die van Japan behoort, en zoals alle volkeren hunne
my,then hrebben.

Uit h€t voorgaande

rnogen

wij dus bosluiterq dat de mens aan
dit het geval is, dan

God, aan de Gbdheid, verwant is. Maar indien

betreft dit niet alleen de Eumpeaan, ni,et alleen de Christen, doch
alle volkeren en rass€n, aangezien zij atlen hetzelfde godsbesef bliiken te bezi,tten, wat, zoals wji zagen, het resultaat vEul d€ze verwantschap is. En tgvens toont zich hieruit dan ook nog iets anders,
wat weldra blijken zal een d,er voornaamste b[jzoniler,heden in dit
verband te zijn.
lndien allen, volgens de woorden van Paulus, toen hii de uitspraken der Griekse dich&ers beveetigde (Handelingen 1Z ,2g en

29), ,,van Gods geslacht" zijn, zonder enige uitzondering, dan zal het
duideliik zijn, dat een God die beweert de bijzondere God der Joden
tc zrjrU en opdrachf geeft tot het uitrroeien van oen groot aantal
andere natidrg zoals in het geval den Israelieten ten aanzien van
de bewoners van Kanaiin, nimlrner die Opperste en Allerhoogste God
ziin kan, aan Wie alle mensen verwant zljn, Wat toch zou men denken van €en vader, die aan een ziiqer kinderen" en dan nog tevens
aan niet eens een van de besten, de opdracht zou gsven, een aantal
ziiner broers en zusters om het leven te brengen? Het schijnt, dat
wii Jahve zullen te rangschikken hebben onder aI die alldere, mindere godheden, op wie hij herhaaldelijk jaloers was, en ,,aan wie
hii zijn eer niet wenste te geven!"
En deze opvatting bliikt in het geheel niet in strijd @ zfin met de
geg€vens, die ons in de Bijbel ter beschikking staan. W'ij lezen bijvmrbeeld het volgende:
Genesis 17 :1en 2: ,,Als nu A ram negen en negentig jaren oud
was, z,rr verseh@n Jahve aan Abram, en zeide tot hem: ,,Ik ben ElSchaddai; wandel voor nnijn aangezicht en ryees oprecht; en ik
zal -tn verbond stellen tussen Mili en u, en ik zal u gans zeer
vefmenigyuldigen-"
Idem:7: ,,En Ik zal miin v€rhopd oprichten tussen lVfij en u en
uw zaad na u in hunne geslachten tot een eeuwig verbmd, orrr u
te zijn rtot een God, en uwe zade na u."
Geneeis 28 220-222 ,,En Jakob beloofale een gelofte, zeggendo:

Wanneer God met mii geweest zal zijn en mii behood zal hebben op
i)h

en mij gegeven zal hebben brood om te eten
en klederen om aan te trekkerq en ik zal ten huize miins vaders
in vrede wedergekeerd z4n, zn zal Jahve mii tot €en God zijn, en
deze steen, die ik tot een ,opgericht teken gezet heb, zal een huis
Gods wezen, en alles wat sii Euj geven zult, daarvan zal ik U voor'
zeker de tienden geven."
Niet alleen, dat uit deze laartste tekst bliikt' dat Jakob Jatrrve tot God
kiest of kiezen za.I voor zich persoonlfi\ doch het wordt hier tevens
duidelijk, dat men met hem marchanderen kan. Jakob wil Jahve wel
erkennen als God, doch,op zekere voorwaa lerq waaraan deze laatste
te voldoen hoeft; ook zal Jahve dan l\Vo,kriiEen van alles wat Jakob
door zijne hulp velwerft. Ileeft men zich ooit afgevraagd, op welke
wij ze deze 10 7o afgedragen werden, t'oen Jakob naderhanil inderdaad,
il,oor ile goede'iliensten van J.ahve, naar hii meende (in werkelijkheid
was zffn bezit te ilanken aan het feit dat het spreekwooril ,,eerlijk
duurt, h,et langst" niet in Jakob's oode van moral'iteit was op'
genornen), rijk geworden was? Er waren toen nog, in'dien er ook
maar 'een schiin van waarlteid in het verhaal aanwezig is, nog geen
priesters, die deze tienden in ontvangst konden nemen, evenrnin als
Adventisten- of Mormonenpredikers, aan wie zfr honden worden af'
deze weg die

ik reis,

gedrageru Het waarschijnllikste is, da.t het ,,verrekend" werd in de
vorm van offeralden, de gewone wiize van iets ,,schenken aan de
goden" bij de Sernietische volkeren der oudheid. Maar hierin ligt
een grote moeilijktrleid ten aanzien van Jahve, namelijk deze:
Jaeob scheen te kunnen offeren, waar hij maar wilde; wii rinden nergens dat voor hem enige beperking wordt gemaakt, zoals
later voor tle Joden, die alleen op Zion,off,eren mochten, in de tem'
pel. In Exodus 20:24 en 25 vinden wii tevens nog de volgende
woordenr ,,Maak mij een altaar van aarde, en offer daarop uwe
brandofferen en uw'e danrkoffererq uwe schapen en uwe runderenl

aan alle plaats, daar ik miins naams gedachtenis stiehten zal, zal
ik t,ot u komen en u zegene* Maar indien gij rnij een stenen altaar
zult maken, zo zult gij dat niet houwen van gehoqwen steen; zo gij

uw houwijzer daarover verheft, zo ztrlt sii het ontlreiligen."
IIet schijnt deze Jahve vrij onverschillig geweest te zijn, waar
ffi aangebeden word't, en waar altaren voor hem gebouwd worden;
echter, zo wij het Imek I),euter:oniu.rn lezen, vinden wii iets geheel
anders, wet te begrijpen is, wanneer men weet, dat dit laatste dateert
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van niet lang voor de Babylonische battingschap, tcen de priesterschap rneer en meer dre macht in han en begon te lrr$Sen, en geen
concurrentie van allerlei plaatselfrke altaren wens.te,. Doch indien
men dit resultaat der biibelcritiek nie.t wenst te aanvaarden, hoe
komt het dan, dat de God, itie bij herhaling zich doet voorstaan
op zijn onveranderliikheid, eerst de Joilen toestaat, overal altaren,
mits van aarde of ongehouwen steerg op te richten, en later eist,
onder bedr,eiging met de strengste straffen, waarvan de gehele geschiedenis der Joden wemelt, dat rnen hesn alleen offenen zal'in
ziin tempel? Liikt het niet, alsof hier die bnveranderlijkheid wel
een weinig in het gefuang kumt?
Doch Iaat ons het argument verder opnemen. Wij zciden dat,
indien Jahv,e, de god van de bijhel, ztch an streng bepaalt altreen
tot het Joodse volk, met uitsluiting van alle andere volken en ras.
sen, wii in hem nimmer de iAllerhoogsfu en Opperste God zullen kunnen zien, aan wie lret gehele rnenselidte ras verwant is.
Nu mag het van algemene bekendheid heten, hoe Jatrrve wenste dat
het speciaal door hem beschermde en geleide volk Zou optleden
tegen de oorsprronkeliike bewoners van Pahstina. Totaal mo€€terr
die worden uitgeroeid, ztals btijken mag uit de volgende te,ksten:
Ileuteronium 7;21 rw.: ,,Jahve uw God is in het midden van u,
Ben groot en vreseliih God, en Jahve uw God zal deze volkeren voor
uw aangezicht allengskens uitwerlren; haastelijk zult gij ze niet
mogen tenietdoen, opdat het wild des v,elds niet tegen u vemnenigvuldige. En Jahve za,l t* geven v(x)r uw aangezicht, en z,e verschrikken met glote verschri'kking, totdat giX ze zult hebben verdelgd.,,
I)eutreronium 20 ;16: ,,Maar van de steden dezer volken, die u
Jahve uw God ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat a.dem
hpeft."
Jozua 6 : 21: En d v,erbanden, ( pee: vertnoordden) alles wat in
de stad was, van de man tot de vmuw toe, van het kind tot tle
oude, en tot d€ os en het,kleine vee toe, en de eze! door de schetate
des zwaards."
1 Sa,rntuel 15:3: ,,Ga nu ,henen en sla Amale\ en verban (vermooril) alles wat hij heeft, en versehoon hem niet, maar dood van de
man tot de ymuw to€, v.an dp kinderen tot de zuigelingen, van de
ossen Uot de schapen, van de kemelen tot de ezels toe!,'
Inderdaad, men zal moeten toegeven, dat de God van de biibel
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hi,er nu niet direct verschijnt als de liefderiike en genadige, zooals
men hern zo gaanre wil voorstellen. Als hij de schepper der mensen
is, is inderdaail het schepsel ve.el en vieel beter dan d€ schepper.
All,een reeds de oprichting van een vereniging ale ,,Het Roile Kruis"
is een beschuldiging tegen hem. Wat zou men denken van een opperbevelhebber, die ziin solalaten zou op ragen alle vmuwen, kinde'
ren, en zuigelingen in een statl te vermroorden? Voorzeker, Jahve
is een verschri,kkelijk, otn niet te zeggen: een eJschuweliik en wreed
God, en toch zeer zeker ni,et ov€ne€n te breng:en met een li,efde'
rijken vader .der mensheid?
Ook schijnt hij zich een volk te hebben uitverkoren wat aan hem

gewaagd was. Zo lezen wij van David, ,,de rnan naar Gods hart"
(dit traatste is alleezins begrijpeliik, in het lich.t van het volgende),
in 2 Samuel 12 :31: ,,Het volk nu dat daarin was, voerde hij uit, en
Iegde het onder zagen en onder ijzeren d,orsw,agens, en onder iizeren
bijleru en deed ze door de ticheLoven doorgaan; en alzo deed hii
aan alle stpden der kinderen Ammons. Daarna keerile I)avid, en aI
het vrolk, weder naar Jeruzalgm."
Men kan bovenstaande gruweldaden, gepleegd door,de man naar
Gods hart"i niet verontschuldigen door be z,eggell., dat toen de tiiden
zoveel ruwet waren, aang€zien David niets anders'deed, dan de
bevelen van zijn God, die gezegd had dat het gehele Iand moest
worden gereinigil van ziin inwoners, en dat man noch vrouw, kind
noch zuigeling, mocht worden gespaard, ten uitvo,er brengen. IIot
waren dus niet in de allereerste plaats de tijden ilie wrreed en ruw
waren, doeh wij hpben hier te maken met een Giod' die onmenseliiker
is dan qij orut nu een mens kunnen voorstellen.
. Wij kunnen het hierb[j laten; alle gewflde geschriften der Joden
w,emelen van dergelijke wrneedhedeq in het bijzoniler de psal,men'
w.aarin wij uitdrukkingen 'ninden als: ,,Laat hen lpvend tar helle
varen!"
,,Tirelselukz alig zal hij zijn, die uwe kinderkens gtlipen
en aan de steenr,ots verpletteren zall" Op welke wiize ,,de rnan naar
Goils hart" hoopt dat het ziln vijanilen Yrergaar zal, is te vinden in
Psalm 109, en zo zouden wii voort kunnen gaan. Men u)u' na een
grondige studie van het Oude Testament te hebben gemaakt' tot
het beslui:t moeten komen, dat het de Christenen niet tot ere sttekt,
dat zij geen betere god hebben kunnen vinden'dan de tazende en
onmenselijke Jalwe der Joden, die geen gelegenheid voorbij laat
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gaan, om te bevestigen, dat alleen Israel ziin volk is, en dat de
volkeren ,,van rond,om" niret de minste waande rroor hem hebben.
En nu zou men ors willen wijsmaken (1) dat de God, waarrar
sprake is in de Bijbel, ,,zonder verandering en schaduw van {rmkering" is, en tevens (2) dat hii nu opelelrs de liefderijke Yader van
alle.mensen mu geworden zijn, die niet de dood des zondaars wenst,
volgens de woorden van Ezechiel, doch integendeel wil, dat de zon-

ilaar leeft en zich bekeren zal! Hoe ziirr dez,e twee gezichtspuntcn
mot relkander te rijmen?
Dat een mens veranderlijk is, toegegeven; dat de tiiden veranderil
zijn, reveneens; doch dat een God, die herhaaldeliik beweert, dat
hii de onveranderliike is, die ,,nooit zal laten varen h.st werk zijner
handen" (en derhalve vandaag aan de dag nbg eyen z,o druk bezig
moet zijn met het uitrmien varr roalmen, vrouwen, kinderen en zuigelingen als vroeger; immers, e€ns met i,ets begonnen, laat hfr dit
werk z[jner handen niet varen!), toch wel zo geheel van inborst
veranderd is, dat hij nu ineens zich als een tiefh,ebbend vader voordoet, is een te grote tegenstrljdigheid. Een van beiden: of de God
der Christenen is niet dezelfale als ile Joodse s amgod; of hiet Chris.
tendom ttacM ons een geh,eel verkeerde inilruk van ileszelfs God te
geven wanne€r het hem als,een liefderiik vader voorstelt.
Doch er is nog cen derde en schonere moseliikheid, namelijk deze:
dat alle goden, door de mensheiil vereerd en aangebeden, slechts
voorstellingen van het denken ziin, geboren ui,t het hierboven genoemtl innerlij,ke godsbesef, en dat men zich deze voorstellingen
maakt al naar gelang de eigen aanleg en d,e omstandigheden van het
ogenblik zfrn; doch dat de werkeliike godheid, de Opperste, de Allcrhtoogstc en Grootste, aan wie wij ons v€rw,ant gevoelen in onze
beste en heiligstc ogenblikken, even v€r boven al deze goden en
godjes uitsteekt als de mens boven een ketel.dier.tje.
En indien dit laatste het geval is, dan list hret in de natuur d€r
dingen, die alle vergankeliik zijn, dat ook Jahve en de God der Christenen vergankeliik zijn, hoe men ook moge trachten .ileze laatste te
naturaliseren als Engelsman, Duitser, Nederla:oder of Amerikaan.
AI dez,e volken \ebben ,een ,,Lord our God", €en ,,unser liebe alte
Gott" (waarom Ieggen de Duitsers eltoch altiid zo de nadruk op,
dat hun God oud is?), een ,,God van Noderland,, (die destijds speciale winden liet waaien om de Spaanse Armada te l-ernietigen op de
60

kusten van Schotland), of reen God die hun land tot ,,Gods own
country" verklaarrt. En op deze wijze krijgen wii inplaaLs van 66n
God, ,een hele menigte van goden, evenals de vloegere goden der
Babyloni6rs, det Egyptenaren, der Filistljnen, der Jebwieten en
Amorieten, en hoe alle volkeren il,er oudhei'd geheten mogen heb'
ben. En dan is het ook helemaal ni,et noeer onbegriipeliik, hoe, in
geval van oorlog, iedere natie haar god kan aanro€pen' om haar de
overwinning te bezorgen; want de J,oden, de Rorneinen, en alle
heidense volkeren 'deden en iloen hetzelfde.
Doch de goden der oude volkeren ziin voorbijgegaan; niemand
gelooft mreer in Bel en Nizroch, in Wodan en Osiris. Welke reden
is er om aan te nemen dat ile nationale goil d,er Joden, de nationale
godheden van onze tiid, bliivend zullen zijn? Zii allen schiinen
slechts wezens te z!in, van kortere of langere levensduur, doch geen
hunner is eeuwig, ook al vetzekercn z[i het bij monde hunner priesters gedurende vetre eeuwen. Ook is geen hunner de Gotl, aan wie
de mens zieh verwa:rt wreet, en van wie hil in zichzelf ervaart, dat
allB eigenschappen en vertelsels, die men aan'de verschillende goil'
heden, inclusief die van de biibel, toeschrijft, niet op IIem van tocpassing kunnen zijn.
H,et is deze God, die door ile wetenschap nimmer zal kunnen
worden aangotast, en evenmin door de populair'wetenschappelijke
pers. Itret is de Grod in ons; die ons mret zichzelt verrrulil h'eeft, die
door ons werkt, leeft en ademt, cn in wie ,,wij leven, ons bewegen,
en zfrn!" I{ij isite Naamloze, omalat Hij onder geen enkele naam
te vatten is. IIii woont niet in,een denkbeeldige hemel, of in Ben
hoek van het heelal, ,rloch Ht vermlt de ganse schepping, en open'
baarrt zich in ,ons.
Voor degeng die het goede liefheeft; die de d,eugd wil beoefenen,
niet volgens iieze of gene voorschriften van moraliteit, maar uit
eigen vritie wil, uit liefde tot alles wat hem omringt; tlie groot en
edel wenst te zijrq en alles wat leeft ztin broeders noemt; die vrede
en recht wenstl voor hem is geen enkele gotl goed genoeg, en in
geen geval de ,,gFote en weselfike God" van de biibel. Eij weet dat
er een anilere godheid is, die alle door ile tnensen getr"okken schei'
dinplljnerg ten aanzien van land, van ras' van volk, van gndsdienst'
van huidskleur, omspanrt en te boven gaat.
Drez-e god hceft geen priesters of zenilelingen nodig, noch altaren,
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want een ieder kan zljn priester zijn, terwiil iedereen hern in eigen
hart en leven een a]taar kan oprichten, vraaDop geen bloedige slachtofferen en brandofferen gebracht worden, en ook niet de offers
van onnoemel$k veel wee en liiden, vermengd met het bloed en de
tranen der overlyonnenen in rle oorlog, maar eigen zelfzucht, pigen
'w'errs€n en begeerten, eigen ondeugden en verlalgens naar bezit,
macht en aanzien.
Het is deze God, die het Christendornr in gebreke gebleven is te
brengen; het was deze God, die Jezus trachtte te openbaren, en
waarqmtrent wij in de Evangelie-verhalen hi,er en daar nog iets
kunnen vernemerq hoe men IIem ook verborgen heeft onder aJIe vervalsingen, waaraan de oudste vgrslagen mntrent hst leven en werken
van de Grote Meester hebben blootgestaan. IIii is aan ons verwant,
en wfi aan Itrem. H[ is de grondslag rran het godsbesef, da,t in Ben
iedef, onzer leeft. Bii deze god haalt geen Jahve, noch een ZeusJupiter, noch Ahoera-Mazda, noch Allah. Voor z,oaer dtro Iaatsten
werkeliiklrreid gewtest zijn, waren 2ff, evenals wii, slechts delen van
de Opperste God, en voor zover zii nog leven, ziin zij heilzelfde.
Itret is deze geilachte, die wii wellicht nergens schoner vinden uitgewerkt dan in de oude literatuur d,er Ilindoes. In de Bhagavad
Gita vinden wljr ,,Ik, Goedakesha, ben hret ZeIf, verborgen in ieder
wezen Ik ben het begin, het rflidden en het einde... Dit ganse heelal
doordrongen hebbende met €en deel van mtzclf, bliif ikzelf onged€€Id."

in all,e wezens, alles doordringend,
innerlffk I*lf in alle wezens, de heer van alle werk, in alle
wezens verbliiyende, de Getuige, die zuiver Denken is en onstoffe,,De ene godheid, verborgen

Irret

lli\ de enige Zelf-bestaande onder velen, die het ene zaad openbaart,
'en dien de wiizen aanschouwen in zichzelf" (Shvetashvatana
Oepanishad).

Etu h,b€ eigenaardig het ons ook liikt, h€t is tevens deze zelfde
God, die door de moderne wetenschap wederom op ile troon gezet
wordt, hoe ijverig z{ ook gedurende de vorige eeuw moge bezig
gewpes0 zijm, altre gedachte aan enige God te bannen. Wii lezen de
volgende woorden van een der bekendste geleerden van onze tijd:
,,Wij kunnen Taggeln., dat wii reeds ongunstig gestemd ziin ten opzichte van de mogeliikheid dat het he€lal het resultaat is van de
plannen van een bloloog of van een ingrnieur, Te oordelen naar
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het intrinsieke bewijs Ziiner schepping begint hret er nu op te
liiken, dat de Grote Bouwmeester van het Ileelal een zuivere mathematicus is... Indien rlit alles zo is, dan kan het heelal he[ bestr
ornschreven worden, alhoewel nog Bteeds zeer onvolkomen en niet
gelrcel scherp g€steld, als beStaaade uit zuiver denken, het denken
van iets wat wli, aangezien wij goen veelomvattender woord bezitten, een mathematisch denker zouden moeten no€men... Dp modrerne wetensshappelijke theorie brengt ons erto€ de schepper te
denken als werkende buiten ruimte en tijd, welke een deel zijner
sclrrepping zijn, op dezelfde wijze als de schilder buiten zijn doek is.,
Deze uitlatingen zijn te vinden in Jeanis ,,Mysterious Universei'.
De wetenschap heeft dus hare denkbeelden omtrent een Sch,€pper
moeten herzien. Doch deze Schepper is niet een der Goden van
de vergane pantheons der ouderq en ook niet de Jahve der Joden,
welke de Christenen menen dat zif hebben geadopteerd. Indien zff
zul,ks inderdaad gedaan hebben, moet in dit geval de waag in
Jenemiah 2 :11, die een orunogelijkheid wil veronderstellen, bevestigend beantwoord wprden, trmfiners, wij lezen daar: ,,Heef1 ook
een volk de goden voranderd ?" Want de vooretelling, die d,e Christenen van hun God wensen te geven, is wel zeer ver"schillend,
van die, welke wlj in de oude Joodse boekcn vinden. Of zou men
het kunnen toeschrljven aan de wet der vergankelijkheid, waaraan
zelfs de grden ni,et kunnen ontkomen, en waardoor de Jahve der
Joden, bii het naderen van de ouderdom, aan de vooravond van z[in
voorbijgaan, van zijn dood, vriendeliiker en m,eegaander van
karakter wordt, zoals wij dat ook vaak bij ouder wordende mensen
aantreffen? Wanneer hii niet de Eeuwige en Enige God is, zoals
hij de Joden en ook ons heeft willen doen geloven, doch slechts een
der oprijzende en w€er v,ergaande goden van de verschillende volheren, dan zal ook hij aan ouderdom en dood ten offer vallen. Zijn de
voortekenen hi,ervan reeds zichtbaar? Ileeft het in dit verband iets
te betekenen, dat Dani€l hem ziet als een ,,Oude van DagerI,', die
ziin heerschappij overdraagt aan een ander (Dani€l Z : lB-14)?
Wij zeiden reeds, dat in de Oepanishads waarschlinlijk wel het
verhevendste godsbegrip geleerd wordt, wat wlj kennen, en tevens
bevatten deze ook de enige opvatting omtrent de Godheid, waarmede wij ons, gezien datgene, wat wii hiervoor behandelen, zullen
verenigen. De oude geschriften der Ilindroes ziin vol van dergelijke

gedachten, waarvam

wii hielonder

enkele willen weergeven.

In

het

VigvakaranaJied van de Rig V€da vinden wii het volgenile:
Wat is het hout, wat is de boom geweest,
.Waaruit
heqel en aarile gehouwen ziln?
Gij wfizen, vorst dit na in de geest:
T9aarop heeft H|i zich gestetmd, als H[j het heelal schiep?
In een der latere Brahmana-s wordt hierop het volgende antwoord
^

gegeven:

Het Brahman is het hout, het Brahman is de boom geweest,
Waaruit herqel en aarde gehouwen ziin;
,U, o wijzen, in de geest navorsend, d,eel ik mede:
Hij steunt op het Brahman, en schraagt het heelal !

is ilit Brahman? Het is de Goilheitl, die inderdaad
Alles in Alles is, die niet alleen heef't geschapen, tloch aan ile
T[i,e en wat

sehepping verwant is, die een deel van zich in de schepping lrceft
uitgestort, en toch zelf ongedeeld bliift. Brahman wes il€ naam' die
de Indidr gaf aan het Op,perste en Allethmgste, niet te bena.deren'
niet te kennen, niet te ornschrijven, en ook niet uit de weg te ruimen,
omdat IIii niet altrecn buitcn, doch ook in de mens is. Ht ie het on
goorwaardeljjke Oer-Ziin, lret Begins€l der Werel'd, Die geen biizondere volkeren heeft uitverkoren, doch uit wie alles voortkomt.
Iloch IIii is ook Dezelfde, 'waarrarr de Brahmalr,a Oepanishad zegt:
,,Wat van Hem is uitgegaa& is vol van liiden!" En ik vermoed dat
iedereen deze regel wel bevestigen zal. Alles wafi uitEaat van dc
Schepper, is vol van liiden; dagelijks kunnffi ffi dit ronilom ons
hen bewaarheid zien.
Is dit mogelijk? En kan er een eind aan dit liiden gemaatr*
mrden?

SCIIEPPER EN SCHEPPING

De hedendaagse religies hebben zieh vgrsplitst in zovele verschill€nde s€cten en scholen, dat het vrijwel onmogelijk mag heten'
uit de warboel wfis te worden. Bij het zien van d,e ontzaElijke verwarring en verscheidehhei'il van meningen verschijnt de uitroep van
Pilatus: ,,Wat is Waarheid?" in een heel nieu\v licht. Natuurliik'
alle deze richtingen zullen verldarerq dat zlj het enig juistre antwoord
op ,ileze vraag kunnen geven, en dat alles wat ide anderen verklaren,
onw'aar en d,rraling is. Ook zljn er merse& die beweren, dat wij met
al deze secten niets te maken lrrebben, aangezien wij in het bezit
.Woord
zfin van het
Gods, van de Bijbel, welke ons ,,in alle lYaarheid zal kunnen leiilen", door middel van ile ll,eilige Geest.
De biibelctitie.k echter heeft aangetoond, dat het 'rnet dit Woord
Gods niet zo gesteld i$, als men wel gtaag zou willen doen geloven,
en dat er geen reden ter wereld is, waarrom .m€n aan dit boek cen
hogere plaats zou irtruimen dan aan de Avesta, de KorarL de
Veda's, of enig ander zogenaamd gewijd geschrift. Doc\ indien men
over alle moeilijkfuoden in dit verband zou willen heenstappen, diror
te zeggen, dat ook dre latere behverkers van d,e tekst ge'inspirgeral
waren, dat alle bijvoegingen en ogenschijnliike vervalsingen rran
oude heidense legenden, enz., toeh hrdt rw,erk van de goddeliike
Geest ziin dan staat men nog steeds voor dezplfde meiliikh,eid,
aangezien, zodra iemand bernerkt, dat ,er nog een bijzondere manier
is, waarop de een of andere duis,tere of minder duisterle uitlating
in de bii,bel nog niet is verklaard, hii onmiddelliik een nieuwe seete
begint, gebaseerd op het nieur,tje wat door hem is gevonden. Zo
ziin er sommige teksten in dat boek, die reeds aanleiding gegeven
hebben tot oprichting rrar rneer dan een secte; nauw,eliiks had
iemanil uitgevourden, dat Er nqg re€in tot iop lrrerden niet toegepaste
manier van verklarinE van dlte ttekdt b€stofld, of er was rreer sen
nieuw,,geloof" bijgokgmen.
Nu zou dit alles nog niet zo lreel erg zijn; hersengymnastiek is
iots, wat men niot geh+€l en al veroordelen kan Maar de zaak wordt
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ernstiger, wanneer dan de man met de spiksplinterni,euwe verkla-,
ring gaat beweren, dat alleen degene, die de dingen juist zo ziet en
Selooft als hii, ,,in de waarheiil" is, en dat de anderen dwalen,
allemaal. IIff, die onbevooroordreeld ,tracht het geheel te ovetzien,
zal tot de overtuiging moeten komen, dat het de God der Joden en
Christenen bl[irkbaar helemaal niet erom tc .doen is geweest, zichzelf duideliik te openbaren, aa.ngezien, in het tBgenovergeetelde
geval, er toch niet zoveel verschil van mening zou kunnen zijn
over wat hii al of niet bedoeld heeft.
Tlanner wii echter trachten ons godebegrip niet meer te realiseren door middel van de buiten ons in oml,oop ziinde leringen,
waaruit toch niet wiis te wor.den valt, dan zal ons bliiken, zoals
wii in het vorige hoofdstuk trachtten uiteen te zetten, dat er een
godshesef is, wat niets met uiterlijlihedrn te maken heeft, aangezien
wij het persoonliik in onze beste en lroogste momenten kunnen er-'
varen. God is, en wij zljn aan hem verr.ant; hij is niet alleen huiten ons, d'och in ons; en iiat hii buiten ons is, heeft feiteijk met ons
als zlodanig niets te maken, doch is ,een conclusie, die wij trekken,
nanreliik: aangezien hii in mij is, moet hii ook in de anderen ronils.m mij lreen ziin, omtla.t die juist zo zijn als ik ben. Is dtt lnzicht
verwezenliikt, dan is er,een basis gelegil voor (1) een godedienst,
die hoger staat dan enige andere vorm van religie, en voor (2) een
Iiefde tot de medemens, die uit ons innerl[ik voortkomt, buiten a]le
voorschriften van moraal om, onafhankeliik van beloften en bedreiginger; omdat wfr de Broederschap yan aI wat lreeft rri€t meer
zien a.Is een ideaal, doch haar begrijpen en doorvoelen als een Feit.
De bekende Hindoe-heilige der vorige ree{W, Sri Ramakrishna,
zeide eens: ,,Er zijn drie verschillende wegen om het ideaal te
bereiken: de weg Ik, de weg Gij, en de weg Gii-en-ik. Yolgens de
eerste is alles wat bestaat, wat ge$'€€st is of ooit zijn zal, Ik-zelf.
Met andere woorden: Ik ben, Ik'was, en Ik zal zijU in alle eeuwigheid ! Volgens de tlvreede weg: Gij zijt, o God, en alles is het Uwe!
En volgens de derde: Gii zijt de IIper, Ik ben Uw dienaar of Uw
zoon ! Aan het einde van elk van deze drie wegen wordt God ge.
realisoerd."
In dit lich,t wordt godsdienst dus: het Sodaleliike in zichzelf te
realiseren, tenwljl onzelfzuchtigheid komt te betekenen: dat wat in
mii goddeliik is, te doen opgaan in het Al-Goddeliike, wat in het
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Nieuwe Testament *rbr.dt omrschreoen met de woorden: ,,Hii moet
wassen, en ik minder i,rorden", en door J,ezus wordt aangegeven'il,oor
te zeggen dan w{j in l|em allen Een zijn, en daardoor ook Een met
de vader.
Volgens deze opvat[ing worden vrii dus het laatste vierde deel
van het ,,Rijk, het Hiogste, het Verborg€ne, waarvan drie vierde
delen geheim blilverf' (Atharva Veda 2-1), wa;t z€ggen wil, dat de
Godheid ons inderdaad te boven gaat (drie vierde delen blijven geheim), doch dat zij niet buiten ons is, aangezien wij zelf het andere
vi,erde deel daarvan ziJn, en derhalvg nauw aan haar verwant, welke
verwantschap, zoals wlj reeds trach.tten aan te tonen, de oorzaak
is van het onuitroeibaar godsbesef in de mens. H,et binnengaan van
het Riik Goils is dan ten slotte niets anders .dan oirze opl,ossing in
de geh,eim gebleven llrie vier,ile delen; gebeurt di,t, dan ztin w{i
,,thuis gekomen", dan aijn wii ,,6r6n met de Vader",
Deze opvatting vprklaart tevens, hoe het ,komt, dat in ,de loop
der eeuwen de godsopvatting van de mens hoger en schoner werd, al

naar mate zijn eigen ontwikkeling l'oortschreed, want, waar de
mens, in diepste inwezen, z,elf deel van het goitrdelijke uitmaakte,
ontwi'kkelde die GodhBid ziclnzelf in hem. Hoe edeler de volkeren,
hoe edeler hunne godsvoorstellingen, en tevens, hoe odeler hunne
goden en opperste God. Natuurlifk, want wlj zfn zelf een deel van
God, zilin z.elf God, dus: hoe odeler wlij, des te edeler onze Goil; en
dit zijn dan slechts twee termen, die feitelijk hetzelfde betekenen.
Doch hoe zijn wij nu gewonden wat wij zijn, afgescheidenheden,
afzonderlijke eenheden, entiteiten ? I{et antwoord op deze vraag zal
moeiliik anders kunnen zijn dan: op dezelfde lqljze, en uit hoofde
van dezreIfde oorzaak.als waardoor wij thans afgescheiden blijven,
namelijk Ik-zucht, zelf-zncht, in de Indische boeken ,,ahamkara"
genoemd. I{et ls door onze zp\fzrtcht, dat wii niet onze eenheid mtet
datgene wat rondom ,6ns heen is, kunnen beseffen, en het is deze
zelfde zelfzucht, die het ons onm,ogelijk maakt, tot 66nwording te
geraken met datgene waarvan wij deel uitmaken op een hoger plan,
nameliik met de Godheid.
Het zal m,oeiUjk ziirU zich een duidelijke voorstelling ervan te
maken, op welke wrljze deze ,,val" in zilin werk is gegaan. Verschillende wlsgeren hrebben getraeht, er een optrossing voor te vinden,
doch juist de diversiteit van aJ deze oplossingen maakt, dat er geen
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enkele fu, die uit.eindelii& voldoet. Volgens tei in ae Biibel, onilet
allegorische termen, g€gpven verhaal, at de mens ,in het ParaGis",
van zekere Boom der Kennis, waarran men ilan een Bom der Kennie d€s Goeds en des Kwaads maakt. Eieruit zou op te maken ziint
dart het zucht naar kennis was, naar Weten, die ons in d.e afgeschei'
denheiil dryef, zodat zelfzucht hier zucht naar kennis mu worden

Iloch laat lons trachten hret vraagstuk van een andere z[ide te be'
naderen.

Indien er een Goilheiil is, aan wie wij verwaat ziin in die zin,
ilat wij 'delen van Haar ziin, zodat zij ons tege[ikertijd te bnven gaat
en zich in ons openbaar! zich in ons tot openbarinE brengt, of,
nog a,nders gezegd: twii door onsz€lf in deze wereld der verscffin'
selen manifesteren, haar openbaren, dLan zal het onmogeliik ziin
deze Godheid te,ilenken sls €en PersoorL of als een wezen in ile zin
waarin w,[ het woord begriipen. Gotl houdt hier op, zelf ,eeD afge'
scheidenheid te ziin; rlii v€rbergt zich nipt meer in de een of andere
hoek van het Ir,eelal. Alte Goden, die zich als persoonliiliheden en
als wezens o,penbaarden, ziin, ten opzichte van het Allerhoogste,
niet van meer belang darn wii, welke opvatting berestigd wordt
door hret feit, dat hele panthoons van gloden en godinnen reeils v,etr'
dwenen zijn, niettqgenstaande zii voor hunne ver,eerders even gtot€
werkeliikhreden waren als Joden, Christenen' en Moslim in trrun
Jalwe of Allah menen te vinilen De geschiedenis toont ons, dat al
zulke groden voorbiigaantl ziirq en niet voor eegwig heers€n. Wii
vreatigden rreeds de aandacht errop dat er tekenen ziin' waaruit men
mu kunnen ogmraken, rtat de Clod van ile Biibel zich tevindt in het
tffdperrk van achteruitgang, aangezien men veranderingen in Ziin
uitingen kan wiaarnemen, die wel zeer belangr{ik versc.hillen Yan
die, *elke wii in de oude Jloodse geschriften vinilen- Hii is zachtru,oeiliger, vlerdraagzarner en welwillender geworden, een verscffin.
sel wat erop wfjzen karq dat IIii lnderdaail mreer en moer een ,,Ouile
van I)agen" woralt. Een zelide yelzwa:ktrring werd waatlgenomen bii
de goden van het verleden, in vroegpre tiiilen, en eirdigde dan altiid
met de dooil, met het loorbiigaan, van die godenDoch ile Goil, aan rle wii ons veawant gevoelen, is meer, aangezien
Eii geen Wezen of Persoonliikheid iq doch het Allesomva tende
Denken der Wetenschap, het Univers,eel BewusffitL het Ene Leven,
de Ene Grote Kracht, waartloor allres wat is' hot aanziin heeft, ook

wli, en ook de vergankelijke Goden, milrdere gotlen, hoge en Opper'
goden. Hii is het Al, en ats zodanig zijn wii niet alloen in IIem, en
bewegen wij ons en leven wii, doch tevens z{n wli zelf niets anilers
dan Eijzelf, doch in af,gescheiilen}eid, welke afgescheidenheid wij
harr,ilhaven door onze zelfzucht rof lk-zucht.
Echter, langs ileze weg voorf,denkende, komen wij tot ile ontilekking, dat dan de hoogste Yorm Yan zelfzucht niet gelegen is in
het trachten te verwerven van het beste en aange'naamst'e alleen
v(x)r ons z.elf persoonlijk, doch voor onszelf en Yoor anderen,
aangezien ook die anderen op dezelfde wijze als wij aan de Godheid
venrant zijn, en uit Haar ziin voortgekomen. W'aarachtige eigenliefde schijn't dus niet moieliik te ziin, zonder diezelf'de liefde te
hoesteren voor al wat leeft, of, z.oals Jezus het uittlrrrl'ken ?fitt,z'on'
iler anderen lief to hebben op dez.elfde wijze als wij onszelven liefhebben. Ook houdt deze eigenliefde dan in de meest onbegrensde
en onbeperkte liefde,tot Ghd, aangezien Hij ons Groter ZeIf is, en
wij dus weer in I{em onszelf beminnen.
Wanneer dus zlj, die een dergelijk inzicht bezitten, spteken over
de lieftle Gods, die alle dingen vult, krijgit dit een geheel andere
betekenis, dan wij geneigd zijn eraan te llech'ten, inilien wij ons een
Pemoonlijk Goil voorstellen:. In het geschapenp heeft de Schepper
zidnzelf lief, terwijl de mens op zijn beurt in h,et geschapene de
Schepper, en in de ScheppBr het gesehapene liefheef't. Opnieuw ver'
schijnt dus de algemene liefde niet als een ideaal, niet als een theorie, doch als een feit in de na,tuur.
Doch het is d,iezelfde lirefde tot zichzelf, die aanleiiling hieeft
gegeven, naar het schijnt, tot datgene wat 'wij als z.elfzucht in de
geworre dageliikse zin van hot woord zien. Li,efde, op deze wilze
bezien, houdt op ,,zelfloos" te zijn, en wondt slechts de hoogste uiting
der zelfzucht, welke zelfzucht fataal gaat worden, zodra pr afgescheidenh,eid begint te ontstaan, rndra et verschillende ,,zelven"
zich uit het Grote Universele Zelf gaan afscheiden. Waar de fudeliike LiBfde, zelfs w,anneer die uiigaat tot ile schepping, t'och in die
sclr,epping nog steeds op zichzell gericht is, daar zal het duideliik
zijn dat, zodra enkelingen, afzonderlijke individuen, rontstaan, uit
diezelfde ,,liefde tot zichzelf" veel grovene uitingen.van zelfzucht
geboren moeten wotilen. Hot gaat hier op dezelf,de wijze in ziin werk,
als ik eens lvaarnam in het geval van oen aantal slangen; zolang

deze dieren alle bli el,kander waren, kronlrelde en knoopte elke slang

afzonderllik zich om en door de anderen, op een dusdanirge wijze
dat men onmogeliik kon zien welke kop bff welke staarrt behoorde,
en ,omgekeerd, Naqwelfiks echter hed de koop,mp.n een der dieren
uit de grote hoop losgemaakt, of deze ,kmnkelile zich in en om
zichzelt.
Datgene wat in het gehreel Universele Lief'de is, aangezien het
Univetsele tcvens het Eigen Zelf is, ,wordt eigenlief de en zelfzucht, zodra er afgescheidenheid is, terrw[il het dan tevens diezelfde
zelfzucht ls, ilie ons ervan terughoudt terug te keren tot datgene
waarv&n wil zijn uitgegaan, waaraan wii verwant zijrq en waartoe
wij behoren. Zou het wellieht ook mogelijk zijn, Iangs deze weg,
uit te vindeq op welke wijze wii tot ,,afaonderlii'klreid", tot afgescheidenheid, t'ot individualiteit gekomen zijn?
Het zal in dit verband niet nodig zijn, alle versclrillende tlr,eoriEn,
die de diverse qiiryeren hieromtrent r&ar yoren gebracht hebben,
te. vergeliiken of te bestudereni ook behoeven wili niet de lange weg
der wetenschap af te leggen langs alle stadia van stoffel[jke
ontwikkeling. Over deze onderwerpen zijn uitnemende boeken
geschreven, zowel diep wetenschappeliik als in populalre vorm.
Itret is 'er ons hier slechts om te doen, ons enig begrip te
vortuen, op welke wfize wij uit het Universele ,,getuimeld"
zijn, en tot afgescheidenheden, tot afzonderlijke individuen geworden zfin.
Wij zagen hiervoor needs, dat God alles is wat bestaat, en dat pr
dus inderdaad niets buiten ILem zijn kan. Hii is de grcte, alles
bezielende krach! de wil; er is niets wat in IIom n[et aanwezig is.
Tot zelfs onze aigen zelfzucht vinden wii in tLie Godheid terug in
de vorrrn van Universele Lief.de, die echtrer niets andere is dan eigen-.
liefde, en univers,eel wrordt, aangezien datgene wat zichzelf liefheeft als Ctodh€id, het Universum zelf ie, en dat tevens te boven
gaat.
Aangezien het onmogelilik is, in ieder geval op het huidige Etadium
van onze onttwikteling, en zonder de Schepper de anthmpomorphe
eige[Bchappen toe te kennen, waarnqgde de geloofsgodsdiensten het
Godsbegtip hebben verduisterd en de Godheiil zelf hebben bezoedeld, een definitiet en alle tegenwprpingen ,het
opleggend
antwoord fe geven op de vraag; hoe deze ,,val,' in^,iigen
de afgescheiilen-
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heid in zijn werk gegaan is, zullen wij ons vragend verstand in
dit opzicht een vrerklaring moeten geven, die, alhoewel zich niet verdiepend in b{izonderheden, toch wel het geheel dekt, namelijk deze;
dat tle Oneindige Lieftle in en tot Zichzelf, aanwezig in en werkend
door geheel de Godheid, de vorm aannam van EigenliefdB in afzcn'
derlifke d,elen, zoals in en gtote draaistroom v'erschillende kleinere
draaikolken onts aan. Anders gezegd: waar de Godheiil zelf het
Ieven is, Universeel, en als zodanig eeuwige kracht en beweging,
vormden zieh hierdoor om zichzelf cirkelende bewegingen en krachten, op dezelfde wijze als men in de laboraforia de pmtonen van het
atoom zich ziet u;entelen in en oun zichzelf, als energie, waaruit
men de conclusie heeft getrokken, ilat stof niets anders dan gekris'
tallieeer'de energie is, die men dan ook w€er, zii hrot met zeer grote
m,oeiliikheden, in energie kan oplossen.
Wanneer ,u{f 'dan nu de kerken horen beweren, ilat God liefd'e
is, krijgt dit voor ons een geheel andere betekenis. Eii is inderdaad
Lief'de, en niets anders dan ilat' doch Liefde tot Zichwilt, en daardrxrr Li,efde t,ot all,s wat van Hem is uitgiegaan, orndat IIij dat
alles Zelf is, het tevens te boven giaande, welke laatste Eedachte
wii in rle A,tharva Vda vonden uitgedrukt rnet de woorden dat
,drie vienile ilelen van hret verborgen Riik seheim bl1iven". Doch dan
wil <xrk v,oor ons het liefhebben van onszelf in hoogste zin zeggen:
Gott Iiefhebben, en allee wat rondomi ons heen is, t'erwijl wii Hem
slechts in die hoogste vorm van liefile kunnen l'eren kennen. Liefde
is ilus inderdaail de beste en gemalkelijkste w'eg om t'ot de volmaakte
kennis van God te kornen, aangezien wii op die wiize net H'em in
volkqmen harmonie ziin.
Iloch hier iioet zich een andere eigenaardigheid v'oor, w'elke wii
r,eeds vonden aangeg€ven in de Brahmana Oepanishad, met de
woorden: \Mat van I{em is uitgegaan, is vol van liiilen. Wpliswaar
behoeft een dergeliik nesultaat ons niet xn'e€r te vemvonderen, aangezien het duideliik is, dat, wann€er datgene wat afgeseheiilen be'

staan verworven heeft, zich eveneens uiUe€ft in dezelfde eigen'
liefde, ilie ile volkomen omschrfrving der Godheid is, ileze eigenliefde
moeiliik een andere Yorm aatrnemen kan dan ,,zelfzucht", ik-zucht'
Wanneet rle Godlrciil zichzelf wenst lief te hebben in de vcelheid,
kan het niet anders of de onderschelden delen dier veelheid moeten
ook wensen zichzelf lief !e hebben, waardoor het Uuriversele uit lrct
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oog worilt v€rl,oren. Eet is op deze witize anze r,elfztcht, die onr.e
blik verduistert, en het onmogelijk v(rcr ons maakt voknaakte Liefde
te betrachterl met andere wroorden, het is die z,elfzueht die dis-.
hamtonie brengt in de Godheid Z,elf, welke disharmonie ,echter niets
anders is dan het logiech gevolg van twoe oorzaken: (1) de LMde
der Godlaeid ,tat Zichz,elf, en (2) de schepping als zodanig.
Niettegenstaanile de rweinig verredelende invloed, die Jahv,e heeft
uitgeoefend op het Isra€Iitisch denken, kunnen wfi tpch in de oude
Joodso geschriften hier en daar kl,anken beluieteren, die ons doen
vermloieden, dat iets omtrent de werketiike stast yan zaken min of
meer door de samenstellers dier boeken vlerd aangevoel d. Zo lezen
w,li bii voorbeeld dat God de wereld hail geschapen om ,,zich erin
te verlustigen"; ,tot Zitin eigen e.er; opidat :alie weueld Ilern verheerlfrken zaolt\ enz., alles aanduidingen die €rop hreenwiizen dat men
toch wel cnfur of meer begleep hoe elgenliefde, en daardoor zelfrucht
aan het ganse qerk der schepping ten gnmdslag lagen, ook al was
het een soort ya:r zelfzncht, die, doordat de Godheirt in diez,elfde
echepping zictuetf zoekt en zichzelf liefheeft, aangezien Hii die
schBpping zelf is, feitcliik aan onze individuele zr*lfnrclrlt tegenovergesteld ib. Hierdoor is het, dat, hoe meer wii onze eigen pe.rsmn-

liike zelfauclhit ten of{er bnengerq des te dichfrer wii tot de Ctodlrcid
nad€rcn; hoe meer wtii ons, om e€q geiikte term der Chrictelij&e
kerken te gob,ruikGm, errop toeleggen, oms eigen Ik te Iorrisiger\ des
te-didhtcr Ieven wif bii God, cr g€voelen wii ons kindsehap.
Godsdienst &riigt h,ier dus €en hoel aniler.e en hogere zin dan men
algemreen aan dit woord toekentr. Het is nfut langer godsdienBt, naar
de kerk te gaan, €en paar centen in de oo[ectebus te grooien, te
hi.dden voor en na het eten of bii trret naar berl gaau mooie preken
te horen, in de b{jbel te lezen, en vnoom te praten. Goilsdienst wordt
hirer: het liofhebben van God, het li,efhebben van Ziine scherpping
in al hare orderd€len, en.het liefhebben van zichzelf, doch dit laatste met een zo grote beperking en voolzicfoigheid, dat daardoor
onae liefde tot God en de werreld riet in h€t gedrang komL En dan
wordt werkeliik Christendom het volgende: te doen, evenals ons
worilt medegedeeld dat Christus godaan heeft, na.rnelijk de laatste
soort van liefde, ilie tort zie,Jnzelf, {4rgeven, en zich slechts bepalen
tot het Iiefhebben van God en van de werreld, welke lief.de haar
hoogtepunt yindt in volkomen zelfopoffering. Hoe ,men ook over
4'

Christus en Chrietendom moge denken, rnen zal toch altiid moeten
bUjven toegeven, dat er nergens in de geschieilenis der mensheid
een leven geweest is als dat van J,ezu$ zo vol van overgave en
liefde, met zo weinig zelfzucht en ik-zucht. Hij had reen eind gemaakt
aan de liefde trllt zicltz*lf, en ging geheel op in de liefde t,ot C'od
tot de wereld.
-enIndien
het religie is, (1) God lief te hebben ats God, (2) God lief
te hebben in Zijn schepping, en (3) C,oit lief te hebben in onszelf
dus, onszelven lief te hetr,ben, dan is voorz,eker waarachtig Christen
dom: deze laatste vorur van liefde op te geven, en zichzelf daardoor
ten volle te offeren aan de Godheid, en voor en aan de werelil.
Doordat Hij zulks deed, verdiende Hf ten volle de naam val ,,ZooD
Gods", aangezien Hii, door het doen ophouden iler Ik-zucht der
Godhei'd een vol derde deel van de weg nader kwam, en door het
offeren van zichzelf, terwille van die C.odheid als zodanig en in de
schepping, zich met Haar verenigde, op welke wfize wii Ziin
',op"
varen tot de Yadet''zullen hebben te begrijpen.
Anders dan op deze allegiorische vrizg zal de ,,Itrernelvaar1t" niet
kunnen worden verklaard. Hoe kan men volhouderl dat Jezus, toen
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,,ten hemiel voef', inderrdaad ,,naar bovcn" ging? Is de hemel
darr rergens hi,erboven? En waarboven? Boven Amerika of hoven
Europq boven Amsterdam of schuins boven het ouile J,eruzalem?
En als de heinel boven Amsterdam is, en de aarde is gedraaid, is
diezelfde hemel dan niet meer boven, mlnar benpdeq zodat de naaste
weg erh,een ilwars door de aarde is? Was op ,,Hemelvaartsdagi' van
hct jaar 30 onzer jaartelling de hemel juist precies boven de Oliifberg, zodat hiermede het ,,opvarenl' ten hemrel kan worden verklaard? Men zal zich verstri,kken in allerlei dwaas- en ongeriirndheden, indien men zich houden wil aan een letterlijke venklaring
der teksten, zoa.ls reeils herhaaldeliik, niet alleen tloor modernen
en esoteristen, doch ook door zeer orthodoxen wordt aangetoond,
bij voorbeeld in verband m,et het verklaren ,iler visi,oenen van Danidl
en Johannos, van de gelijkenis van,,de rijke man en de arme Lazarus'', volgens welke het reeds voldoende zoro zijn om rlik rnaar niet
slecht te zijn orn in de hel te belanden" cn arm en een bedelaar
iloch niot goed, ,om in de hemel terrec[tt te komien, enz.
Doch laat ons, na deze uitweidingen, nog eens onze blik op de
scftepping richten, en daarhfi de woorden in de Bralunana Oepa-
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niet alle€n Indisoh is, doch tevens hare weerklank vindt in alle
goilsdiensten der wereld. In het begin van dit werkje werd ook reeds

onze aandacht erop gevestigd, hoe altiitl en overal, wanneer de
mensen,elkander bezoerken bii biizondere gelegenh,eden, z[i elkander
geluk toewensen, hermede te kennen gevende, dat er aan dat geluk
inrderdaad heel wat ontbrcekt, en men er nimryer genocg van krijgen kan. De Christclijke weneld is volkmnen doordrongen van het
tekort aan geluk in ,,dit aardse tranendal". Ile geschieilenis der
mensheid is ,66n lang verhaal van lfrden en wcedom, en haar bestaan
66n groot martelaarsschap. Er is geen bladzijde in de historie, die
ni,et bevlekt is met tranen en blord. Was er geen ,oorlog, dan was er
honger, en was er geen honger, dan was er geloofsvervolging. ontbrak deze, dan waren er aarilbevingen, vloeilgolven, of anderie
natuurramp€n, en soms verschenen m,eertlere van d,sz,e kwellingen
tegeliik rop het tonpel. En hoe verder ile mensheid zich civilieatoriseh
ontwikkelde, des te ongeluktiger werd het individu, des te gtoter
verschtikking€n bracht de oorl,og, de honger, ,ile repidemie, de natuuramp, gezien eteeds groterre hoeveelheden mensen zicXr op kleinere stukken gtonil tezaanen voegden, en het leed van ile een steeds
meer h,et leed van ile ander werd.
Door het vergroten van de verschillende staten, waar'door een einde gemaakt werd aan de onophor.ldelijke kleinere oorlogjer tuesen elkander bevechtende graven en baronnen, kr"eeg de oorlog,tussen die
groterie staten €en van te vorin ongekende en ongew€ten verschrikkiqg, die in vier jaren kans zag mteer mens€n te doden en te verminken dan de kleinere oorlogjes in vierhonderd jaren hadden kunnen doen. Tenrgevolge van het beter organiseren van handel, verkeer,
en geldwezen, trof ,een economiechp catastrofe ineens het hele
we*ldgebied, waardoor armoede en werkeloosheid, revolutie en
onderdrukking, geen deel der aarde onaangenoerd lieten. Alles wat
de mens trachtte te verbeteren, wertl ook inderdaatl door hem verbeterd, doch het rresultaat was tregeliikertijd vergmting van het liiden, zodra er ook maar iets aan het kuneiig in elkander gezette
radersetk begon te haperen. In di,t opzicht is dd vooruitgang z€er
stellig gieen verbetering in de zin van vermindering van het liiden
ge\f,oest.

Dit voor zover het betreft het liiden in de werelil der mensen.
In die tler dieren is het al niet veel bcter. Niet alloen dat vrees
de voornaamste karakiertrek van het ilierenriik is, aangezien alles
in gestadige angst leeft, door het sterkere te worilen verelonden,
,doch tevens heeft de mens het in ziin hoofd gekregen, nog op alle

mogelijke wijzen het lffden van het dier te vergtoten Er leeft geen
beest in de bossen of in h,et veld, ,of de mens beschouwt het als ziin
wettige prooi, iaagt hst op, vermoordt het, en eet het op; ia' hij gaat
soms zelfs zover h,et diet nie alleen te jagen vcor ziin voedsel,. d'och
voor zijn geno,egen, en dit ,,edele bodrijf" bestempelt hij dan met
de naam van ,,jachtsport", het een ,,edel vermaak" noeniend. Het opjagen en doden van levende wezens voor zijn genoegen, voor zijn
vermaak, voor plezier, zonder enige aandacht te schenken aan het
feit, dat hij hier'iloor liiden uitstort over ilatgene wat door hem
' gejaagd wordt; hij zal het zelfs ,,ziekelijke sentimentaliteit" noemen,
indien men hem erop attent maakt. Nu is deze uitdrtkking, ',zie'
keliike sentirnEntaliteit", er toch een. die men Yan zekere z[jden
tegenwoordig graag gebtuikt hoort, Spreekt men over de verschrikkingen van de oorlog, over het lijtlen van zovele onschuldigen, over
al het blood en de tranen' die htet gevolg ervan zijrq dan noomt men
dit ,,ziekeliik sentinenteel"; het staat tegenwoordig ,,flink"' en het
is ,,moedig", om over h,et lijilen van anderen te spreken als 'over ie s
wat in het,geheel niet erg is. Men ziet er ni,et tegenop, lijden over
de w,ereld te hrengen in dienet van lteuzen en frasen; het ziin slechts
deze dingen die opgeld fl6,en, en het andere is van onwaarde' Een
volk kan totaal 'hebben afgerekenil met d,e deugden, w'aarvan de
kleurren der vlag het symbool zijn, d,och de vlag zelf, die niets meer
is dan een lap goed, zodra de deugilen, door haar ges!'rnboliseerd'
niet m,eer in het volk te vinden zijn, is heilig, en rechtvaardigt het
aanvallsr en verm'oorden van antleten. IIpt vaderlanil, niets moer
dan een verzameling van stoden, dorpen, straten, gebouwen, lande'

rijen, grasvelden, mijned fa,brieken, enz., waarbii ni'ets, il,och dan ook
Ietterlijk niets is, wat het eigend,om'van het volk is, zat in vele
gevallen hebben opgehouden het eigen volk in de eerste plaats te
voeden, terwille van lr]et maken van goede prijzen voor de uitvoer'
producten in het buitenlend' t€rmfrl het volk des lan'ds zelf rnser
heeft te betalen dan het dubbele wat het buitenland betaalt; toch
wordt dit vaderland,,of liever het woord ,,vaderland", aan h,et volk

in de dooil te jage'n,
laoogstwaarschiintiik mn oorlogsleveranciers en exponteurs te vriiwaren v{x}r verliezen en nog mooiere wirreten te tloen maken. Doch
hem, die dit alles ziet, en waarschuwt vcor de verschrikkingen van
voorgpldord€n als een ideaal om zichzelf voor

de oorlog, aangezien oorlog nog n i m rn ,e r enig: voordeel heeft gebracht, noch voor d1e soldaat die zijn leven gaf in het gevecht, noch

voor hem die verminkt terugkwam, noch v{or het land dat hem
voerde, doch all,een voor de enkeling dle eraan verdiende, terwijl het belangr[jkste en hardst gevoeldre resultaat
altijil ,,liiden" en nbg eens ,,lffden" was, hem, zes i,k, die de vrede
wenst en daarvoor wenst te werken, noerrt men ,,ziekeliik sentimenteel". Eeu logica, die aan het normale denkvennogen ten enen male
ontgaat.

IloclL waar rnen reeds zo lichtvaardig kan spreken over het liiilen
der mensheid, is het niet te verqronderen, dat men zich over ilat
drer dieren mef nog meer gemak heenzet. Ook is er weinig anders
te verwachten van €€n wereld, in stand gehouden d'oor eigenliefde
en zelfzucht.
Naast de srnart, veroorzaakt door het hierhoven genoemde, zijn
nog die onaangenaamlrcderq die verantwoordelijk ziin voor het lijden
van iedere dag, zoals ziekte, ouderdom, verval, en dood. Indien de
mensheid erin zou kumen slagen, zich zodanig te verheffen bown
de grofste zelfzucht, dat z1i geen oorlogen meer zou toelaten, hongersnoden zou weten tc vfi)rkonlen, de dierpnwerelil rriet meer zou nrishandelen en expl,oiteren, kortom, een wereld van harmonie en
schoonlrcid, van levensblijheid en vriendechap zou organieeren, dan
trog zou het lijden veroorzaakt door ziekte, ouderitrom, vervsl en
dood, niet z{in opgeheven, omiilat men, voornarneliik wat betreft
de laatste drie kwalen, oploopt tegen ile onverbiddelijke wstten der
na uu{, waarvan .de wet der vergankelijkheirl wel de voomaamste
is. Tevens, ,hef is deze vergankelij,kheid, die ,knaagt aan alles wat
ons hier nog vreugde en bliidschap kan schenken. Voor degene die
,,v,erder wenst te zien dan zijn neus lang is", bergt elke aange[ame
gewaarwording, elk,genoegen, elkre Ontspanning, de kiem van het
ophoudeq en daardoor van het lijden in zich. Er is niets, ook al
klenmen wij ons er nog zo stwig aan vast, wat bliivend kan worden
vastgehouden. Zii, die ons het Iiefst zijrq ontvallen ons, of wenden
zich van ons af. Dingen naar het bezit waarvan wij fuebben gestreefd,
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houden na ldortene of langere tiid op, onze aandaeht te hoeien, en
het behageq wat wij er aanvankeliik in sohepten, verdrjint, tenrijl
de herinnrering eraan o4a pijnliik aandcet. Man, vmuw, en tkinderen,
zij vormen een dagelijkse blon van mrg mldat ziektc en dood altiid
op het punrt kunnen staan het geluliikipte gezin te bespringen, tewijl
wij ons Br maar aI te wel van bewust zijq waar het onze kinderen
betref( gten onsterfeliiken tcr wierreld gebracht te hebben. En ver'
ondersteltl al, dat wij Brin slagen zouden, ons geluk te behouden
gedurende on6 ganse leverg ilan zullen wij toch zelf wegvallen
floeten, aangezien de dood niemamd versdhoont, en hoe gelukkiger
wij dan met onze naaste omgeving zfrn geweest, dies te gtoter is ook
het liiden dat het sterven veroorzaakt. Men zou kunnen z,eggpn: hoe
gtoter het geluk, dres te,groter het daaraan verbonrden en hret onverniiirleliik op ,ale voet volgende lliden.
IIet w,oord van de Brah nana Oepanishad beh lst dus inderdaad
de waarhBid: Wat van H,qn is uitgegaan, is vol van lij'den' Enr
gezien rdatgene waarvan alles is uitgegaan, namelijk de Godheid, is
het ook ni,et moeiliirk te begriipen, waaruit dit lriden zelf voortkomt'
namelijk uit diezelfde God. Liefde tot alles is mnivrerseel zolang er
geen afgesclreidenheid is, en liefde tot eigen zelf, wat slechts E€n
andere benaaning voor univer:sele liefde is, indien gebruikt in verband met tle Goilheitt, qrordt Ik-zucht en zelf -zuclrt zodra d.ie afzonilerlijkheid der individuen daar is. Doordat wri, evenals ile Godheid Zelve, orns zelven liefheb'ben, hebben wii ook onszelf lief in
al ffi amilere, en die soort van eigenliefde neemt een zodanige vorm
aan, ilat zfi alles, wat rondfln ons heen is, en wrat wii liefhebben,
tot onsz,elf tcrug brengt. In hen die ons lief zijn, hebben wii onszelf
lief, en daarrom verootzaatkt het liiden, wurrnoer ilat beminde deel
van ons z,elf ons ontvalt. Tlii kunrien het aan ons omtvallene niiet
rneer terugbrengen, niet terugyo€ren, op onszelf, en dat veroorzaakt
l{jden. Deze neigrng, onafscheidelijk verbonden aan ile Godilelljke
eigenliefrle, toont zich naar buitcn in zucht tot b€zit, in zucht tot
ervaring, in hebzucht en veronachtzarning va:r de rechten van
anderen- Daarorm ook, 'lroe besohaafder de mens wordt, hoe meer
zelfzuch,tis hii worrilen zal, en hoe geraffi,neerder hli zal trachten
aan die r*llfzucht te vol,iloen Ook zal, als losisch gevnlS alle vooruiitgang der beschavlng zidh hierddo,r kemrngken 'door het scheppen
van gFotene en beterre mrogelfr,hheden rtot uitbuiting van anderen,

en het ophopen van steeds gmtere rijkdommen voor het eigen zelf.
hetzii alleen of in vereniging met enkele bevoorrechte andcren:
Ook zullen deze grloepen van bevoo-rnech,ten, die in bezit toenemdn
door het exploiteren van anderen, in elkander eveqeens middelen
zien om ziehzelf te verrijken, wat tat resultaat zal hebben, dat zli

zich nauwer aaneensluiterl ogenschiinliik terwill,e van het belang
van het algpmeen, van de gEoep als zadanig, doch in werkeliikheid
,om, door middel van de andere leden dier groep, zelf tot zo groot
nlogeliike welstanil te geraken, en op deze wiize, behalve de indi.
viduen of ondergeschikte gro€pen die rnen exploiteert gezamerrliik,
tevens ieder voor zich nog de anrder uit ts buiten.
Op deze wijze verkeert zich dus de hoogstre ikaraktertrek der Godheid, nameliik Liefde tot het geheel, mndat Zii in dat geheel zichzelf li,efheef,f tot zelfzucht en haat, tot niid en tweedrac.ht, met aI
lrret daaraan verbonden Ig.den, in het enkele individu. De schgpping
als zodanig is dus gmnszins als e€n zegen te beschouwen. Inder"
daad, men kan zich veriheugen over €€n mooie zonsopgang, over een
heldere sternenacht, over het geza[g vaneen nachtegaal; maar de
oomaak van de tijdelfrke gevoelens van verlichting en berrrijding
die men dan ondervindt, is gelegen in het feit, dat men voor e€n
ogenblik even zichzelf, als Heine indisidualiteit vergroet, en in aanraking ktxmt met een groter gefuel, dat wrei ie waar eveneene in
het aanzijn gehouden wordt door dezelfde zelfzucht en eigenliefde,
doch waar deze factoren, aangezien zij oen groter arbeidsvreld hebben en ons ineluiten, ogpnschijnl;jk de futiliteit vau onze eigen zelfzuchtjes opheffen. Waar de mens €en deel is niet alleen van een
gtoter geheel, doch van het totaal, wel'k totaal de Godffid is, zowel het geopenbaarde als hrEt o,ngeolrenbaarde deel ervan, en eigcnliefde niet alleen wertkt in hat kleinste, doch ook in het $ootste,
zal hii zich, zodra hij zich even boven zichzelf woet te verheffen,
in aanraking brengen met die eigenliefde die in het geheel werkt,
en dus ook in het g:rotere. Deze eigenliefde zal hij voor zichzelf
voelen als liefde tot hen als deel ervan, waardoor hij voor ziehr.elf
komt te eryaner, dat God lieftle is, en hij'zich in die liefde geluktig
kan weten, beseffende ilat ,ile Godheid ziahzelf. ook in hem persoonI[k liefheefL
Doch zodra heeft diezelfrle mens zich v,ieer aan het gmtere geheel
onttrokken, of dezelfde neigrng, die hient zneven als Iielide voor het18

voorkwam, zal zich nu in h€m als liefde voor err tnt zichr.elf
openbaren. Het is dezelfde neiging, die in de Godheirtl aanwezig is,
en zlch daar, doordat tlie Godheid alles om'vat, als liefde tot dat
atrlee toont; rnaar bij het ilesl der Gndheid, dat het individu is' omva,t zij niet meer dan lrct individu persoonliik, en vBrkeert op deze
wijze in zelfzucht.
H'et is deze zelfzrtcht, d.ie de ganse schepping v€rsiftigt, en waarvan zij toch niot te bevrijden is, anders dan door ophouden. Realiseert dez,e individuele zelfzucht, dat zii een veel groter arbeidsveld
kan h,ebben, in het oplossen van zichzelf in en groter geh,eel, dan
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zal de indivi,duarliteit hieronder ldden, en tenslottc

gedwo.ngen

worden tot ophouilen om in dat grrotere geh,eel op te gaan. Doch zoIang niet de volkomen 66nw,orrding met de Godheid bercikt is, waar
zelfzr.lLe)rt en eigenlief'de tevens liefde tot het Af komen te betekenen,
zal altijd lijden veroorzaakt n{oeten worrden, aanr,gezien de krachten,
die werken in het geheel, ook in de onderseheiden delen daarvan
aan het werk ziiru
Dat zelfzucht, niet als sleehts een tertru doch al,s verschrikkelijke werkeUjkheird, de hoofdkaraktertrtek der natuur is, en tevers die
natuur als zodanig in stand houdt, zal door niemand kunnen worden
tegengesprroken. Do,ptriid om het bestaan" is de logische uitkomst
ervan; evenals het overleven valr de meest geschikte. Bekende natuurwetten, zoals die van de zwaartdkracht, de cohesie, en alle
anderg zijn slrechte openbaringen ersan, en vinilen hale vprklaring,
op de rneest tegenstriidflse en tevens rqteest logische wijhe, in de
Liefde die .de natuur der Godheid is.
Maar dan hebben wij hier tevens de bevestiging van de leer van
sonrmige Chinese wiisgetren, die verklaarden, dat in h,et All,erhoogste.
d'e tegenstellingen ,identiek zijn. f,nderdaad, wat ons voorkom,t als
de grootste tegenstellingen die men zich kan denken, n'amel{jk liefde
en zelfzucht, wordt hier tot identiteit. Zij zijn hetzelf,ile ding, en
alleen onderscheiden ttroor,hot feit dat ,er een schrepprng is, hestaande uit individuen. Itreeft de Godheid zichz*.lf lief in het AI, en bernint zij daardoor dat Al, in de afgescheiitenheicl heeft Zi zichzp-lf
"lief in het inrdividrq wat hierrdoor niet meer of minder dan gepersonif,ioeerde zelfzucht wordt, en zulks bliiven zal zolang het zich niet
tot grotere hoqgte heeft weten op te heffen. Een dergelijke verheffing is inderdaatl ceir verheffing in liefde, doch tevens in relf-

zuelrt. Aan deze laatste schiint geen ontkomen te z[in.
Het behoef,t dan oo& lnu gem verwnndertng m€er te weHren, lroe
de goil,en van de oude tiid zich soms kunlrcn voordoen als goedheid
en lief iler[i,kheid, doch tevens als hoogste uiting van egoisme. Beiden zijn de noodzatkelii,ke uitkomsten van hetzelfde glondbesircel,
en beide zijn goddelijk. Als Jahve erop staalt alleen ile H,eer te
zijn, alleen als God te worrden erkend, de gorlen der andere volkeren
wenst tle vernietigen, hele landen wenst uitgemoord te zien, dan
*londt hii Nerdoor niet nrinriler godrlelilk, ook aI zal men rdooten
toegeven dat oen minder kraehtige ontwikkeling van het rclfzuthtaspe.ct gewenst zl;lu z,fr\ en in g:een geval overbodig. I)e mens, zelf
liefde tot eigen zelf, kan zich green anrdere God denken dan ecn die
naaet liefde ook zelfzucht is, aangezlen d,eze beide f,actoren geen
tegensteltringen ih werkeliikheid zfiq doch sleehts tegpndelen, die
zich als tqgBnstellingen voordoen. Itret is niet alleen goddelffk,
liefderijk (s ziin, doch tevens mk janoers, iivezuchtig, een wre&end
god en een hater ziiner viianden. IIii voelt ni,et alleen, dat hii ziin
god moet liefhebben, doch tevens dat ,ttii zich mpt lremr m,oet verzoenen, zioh aan hem rno,et orderweryr, indicn hii hem niet te
duchten wil hebben. Waat ook die god is ingesteld op z*lftehouil,-op
zelfhandhaving; ten koste van alle arailere indivitluen, die d'e v€€lheid vormen. Hii ie hic.rdoor juist zoals.de rnens znlf is: wat zich
niet aan hem vril ontlerwerpen, miet voor hem wril buigen, moet uit
de wieg geruimil wonilen, hotzij ooncurlerend god, nati,e, of 4ens.
Slaa,gt de enkeling erin, z[in ei,gen itrriliviilualiteit meer of minder
rop te heffen, zich tc ,,otrtzelvetr", dan zal hii, al naar mate die ontzelying voorhschrijdt, meer en moer zijn goil als liefde gaan voelen,
mndat hii hoe langer rure- rneer binnen de sfeer der.eigpnliefde zijner
Sodhsid komrt. En lrccft men eerunaal ziclvelrr,e geheel ,,vernietigd",
zoalq volgens de wmrden. van Raulus, J,ezus ged,aan heeft ( Filip.
penzen 2:7), dan verschiint orts God niog slechte als de Liefderiilke V,ader, in Wien all.es is, en tot Wien at1es zol wederkeren. Het
is deze soort van schoonhBid, die gelegen is in zelfopoffaring, welke
indordaad een ,,opoffering van het eigen zelf" is, een opgeven van
omze indivirlualiteit, welke sen opgaatr in het hogere en gtotere
ten gevolge hebhen zal nu reeils.in dit leven, wuarin lemand, die
zulks gedaan h,eeft, meer liefde om zich heen verspreiden zal; en
welUcht straks na de dood in mcerdcre volkomenheid.
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Zonder ,ons in biimndere bespieselingen te verdiepen, zal uit het
bovenstaande duidel{k geworden zijn, dat, aangezien de m€ns €en
deel der Sodheid is, hii ook tcvens deelt in het leven drezer godheid'
waaruit volgt, dat mEt de ;dood niet allesl voor hem is afgelopen.

Is hii eelrter gestorven als indivi,ilualiteit, zonder 'delz,* tc verliezen
in het grotere gehreel dpr godheid, dan is er geen enkele reden om
aan te nemen, dat hij deze individualiteit ns d,e dood Wel verliest;
dit betekent, voor zover het betreft het hijzontdere deel der goildeliike Al-lsacht, wat zich in dat special,e intlividuele geval openbaarile. Met anilere woorderq ,er is een kracht, die zich voortzet, en
een mieuve stoffelijke openbaring in het leven zal rnoeten mepen,
ftetzff hier, in rlatgene wat wfi in het rdagplffhs spraakgebruik gewoon zijn rnet de naam van ,,stof" aan te duiden, dan wel elders,
waar wellicht anilere gradaties van stof gelden. Laat men desooda, ,in dit ve,rband, een langer of korter verbliif in een hpmelweneltl of in een hel aannempn; dit heeft weinig uit te etaan nret
hetgeen wii hier onder de ogen wens€n te zien. IIen, die nadere
inlichtinsen wensen over de wiize waar,op de Boeddhiet zich het
leven na de dood denkt mag ik verwijzen naar mijn andere worhen
over dit ,onilerwerp, in h,et bijzonder naar rlatgene wrat hieromtrent
worrdt gez,egd in ,,De Stroom fngegaan" en in ,,Ile Waanzin der
Evolutiei'.
Dat deel der goddelfike kracht, zich onophoualeliik vernieuwend
door en telkens ververst uit het oneindige krachtsrreservoir, dat de
godh,eiil zelve is, is voor zijn individualiteiit niet afhankelijk van het
ineenstorten va"n de een of andBme Btoffelijhe vom waarin en waardoor het zioh openbaardre tiid,ens hret ahrdse leven. Vroortzetten zal
die kracht zich in anilete vormen, in andere inidiriduen, waarbij
zich echter de eigenaardigheid voorrdoet, dat zoals wij dagelijks
ronilom ons hecn waarnemen, de wret der vergankelijkheid altijd een
factor zfin zal, waarmiqde rekening gehouden zal moeten worden.
Voor zm,er wff kunnen rwaarrremen en denken, is er niets wat zich
aan deze wet kan onttrekken. Laat,ilus geboorte van ieen nieuw individu, 'dat de voortzetting van het hier gestorvene is, plaatsrinden
in een hemelwereltl, tof in een hel, of waar ilan ook, altijd zal er,
toeh ook weer dooil z[irg dus: het wegvallen uit de ene bestaansvorm en het opduiken in de andere. Dit foch is de logische uitkomst
van een inzicht, ,ilat in alles eigenliefde en zelfzucht ziet. De hacht
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der zelfzucht, welfte niets qnilens is 'dan de ratuur der Gi'odheid, is
even goikleliik en durend als die Godlreid zelf. Tevens, waar deae
Iaatste zie.,h uitloeft in de vcrschillende afgcsoheidenheilen, in
do rpelheid, li,gt hierin opgpsl,oten ,ilat Zri zich niet van de wiis zal
laten brengen door het insenstortcn van de ene of andere bestaarsrrarn; inuners, dat deel der kracht, wat yen haar is uitgesaatL zal
zich altiirl binnen haar rnoeten hliiven bewegen, op welke wffze dan
ooli. Aan de Godheid, die AItres i.n AUes is, ontkomen, is een onmogeliikheirl. ILet is dez€ gedachte die iloor de pmfdten van het
Oude Testampnt onder woorden gebnacht wordt, in uitdrukkingen
als: ,,Al bedde ik mii in de hel, Gfi zfit daar'', en die in dre Gristelil}ke
sFnboliek wordt voorgesteld als het Alziend Ooc. De enige mogeItkheid, waanop de individualiteit kan ophouilen hinnen het berpik
der Godh,eid, is, door op t€ gaan in lret geheel, weartegen echter de
zelfzuoht, de dorst naar afgescheiden bestaan, het terug:brengen van
alles tot zicrhzelf, zioh verzetten zal, zolang niet het standpunt yan
de Christns is berei,[*.
Logischersijze valt zich derhalve niet een to€stand of 'een plaats
te ilenken, waar het individu zicll. tat in altre eeuruidgheid zou kunnen uphouden, individu blijvend, behalve ds de Mhreid zelf. Het
zal ouuqog€lijk zfrn, langs Iogisohe en redeliike w€g,ann te t,on€n,
dat een hemel of een hel niet aan de wet van de versankeliikheiil
ie onderworpen. Vergankelijkheid is de grrote karaktertrek van het
geheel; het is alles ontstaan en v€trgaa L gebo,ren worden en sterven, opbouw en vernietiging. Ook kan men hier niet het begrlp van
een door Gods Ahnacht geschapen eeuwige hetoel bf oeuwiEe hel
invoeren, aangeaien ftret onmogelijk is aan de Goilheid, die het A]
is, in de rrorm van Denken, of van Bewrnstzlino of van Lcven, of van
Kracht, attributen toe te schriiven, zoals rrechtvaardigheid, geneigdh,eid tot straffen en belonen, enz. Al deze attributen mogen van toe.
passing zfin op <IE vemchillende iniliyiduele gbilen, zoals op Zeus,
Jupiter, Jahve, Mazda, enz., doch zii gaan niet op ten aanzien van
het Onbegrensde, van het Onbepprkte. Zelfs, indien rnen dergeliike
eigenschappen aan d,e Alvader en Alvoortbrenger zr)u gaan toeschriiven, zouden het evenz,ovele lrcperkirrgen zijrq waardoor deze,
in plaats van al'[e individuen en indiviilualitoit te hoven te gaan,
zelf een individu zou wrorden.
Individualiteit echter iB de grootste bprperking, die men zich den-
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ken kan ten aa.nzien der g,odheid. trrruners, een indiviilu kan nimmer

tcgeliik€ttiid ook het andere individu ziln; het is alleen zichzelf,
en niete anders dan dat. De Onbeperkte fuheiil, de inderdaad
Alledroogste, kan dus niet alleen niet ,,wlonen in tem,pelen, door
mensenhanden gemaakt", aangezien zij ilie te buiten gaat, doch kan
ook ni,et ile draagrster van attributen ziin, welke alleen van toepassing wrezen kunnen op individuen Ook kan zij niet straffen of
belonen, @uwiig€ zaligheid schenken of yoot €eqwig verdoe.men.
Beloning en straf mogen al tot 'd,e beloft€n en betheiging€n van

ln ,ile Allerhioogste God beho,ren zii tot de
onrqogellj&heden.
De enige moget[iliheid schiint hier te Iiggen in hergeboorte, waarJahve behoord trrcbbeu

door het sterven van e€n individu hier de geboorte van een individu elders ver:oorzaakt op welke w.ffze de afgesoheidenheid van
die ffizondere uiting der goddeliike Al-kracht, van die ene speciale
persmnliikhcid, gehandhaafd blfift. Het is dan ook deze opvatting,
die wii gehuldigd vinden, nret rn;eer of minder belangriike afwijkingen in hijmnderheden, door ile ffisgeren van Indi€, rloor de
Bopddhisten, alffrc.h door verschillenrl,e p,hilosophen van Griekenland.

Op deze wlize gezien, is het goatraleliike in of van ile mens eerr
zwerver door vele geboorten en door vele werelden, doch altfid
binnen dszelfde Al-Godheid. Eet is de godheid zelf, zrrervende binnen zidhzelf. Zolang het indivirfualiteitsbesef zich niet hreeft opgeheven tot het kennen van @n gfotere eenheid; z-l aa4 dere zrwprftocht geen einde kunnen komen. Het ie in deze zin, dat er onil,grwerping moet ziin aail de wil des Vaders, dat de verloren zoon moet
wensen terug te keren tot het vader,huirs. Ileeft Jrezus door d,eze
vergeliiking reen andere les willen leren? [Iet is niet waarsehijn]{k I
Ilijzerlf voelde zich de krin de Vaders, die .tot ile Vader hieenging,
welk heengaan zo pmitief alle afzonderliike lndividualiteit ophief,
dat het IIem aanleiding gaf tict de woorden: ,,Ik en de Vader ziin
E6nl'. Ook was het deze eenheid, die Hij wenste, tlat Zijnd rrolselingen mudcn realieeren; zij moeten, als mvelo venloren mnen,
svenesns tot het vaderttuis terug&eren, wat door hen in een ver
verw{ideril verleden verlaten was. Het individu ia, zolang het nog
zijn afgescheidenheid handhaaft, a,ls hret van de kudde afgedwnalde
schaap. I)aarom is dit AEne schaap ook betransritiker dan de andere

ziiu daarom is ook
,ilie
n€gen en megentig
zondaar
zich
bekeert"
helangEiiher
,rdsn
,reen
rechtvaardig:e,n, die de bekering niet van node hebben". Imners, die
anilerc megen en negentig vorm€n trret niet gcbp€nbaarde deel der
reg€n en niegentig, die nifimer afgpdwsald

Godlrei{ de drie vierde delen die geheim r gebleven zijn van het
Verborgen Rfk. Er is geen enkele aahleiding, zich tre! die orgerust
te maken; er irs slechts lliilen in ,,datgene wat ya.n E€m is uitgegaalr", en niet in het niet-geopenhaarde dBel.
Derhalve werd oo& het hoofddoel van dd yogi's van Inilii: de volkomen verreniging mret hun Opperrste C'odheid, met het Brahman,
waarsan zii de eenheid met hun eigen innerldk zelf ersoeren en
waarram€n. Dooh er was 66n befanedik pu,nt, dat door deze yogi's
zowBl als ook door J€zuB v€iEeterr lwas.
Is het niet waarschijnliik, en zelfs zn g*d. als zeker, dat, evenale
w,ii reeils eens uit de A,l-God zfln voortgehomen, dit een twtrede en
dorilo maal zal plaatevinden; jq dat dit zelfs neeils meerdere malen
gebeuril is? Yoor de Godheid zelve maakt het niet veel onderccheid,
dooh wel voor dattgeme wat ui't Haar geborren wordt 'aangezien alle
individualiteit, alle afgescleidenlreid, ,,voil van liirrlen is'. I[as de
vBrloren zoon niet eerun'aal mede aangpzeten aan de tafel dins
vatlers, en werd deze plaats niret door hem verlaten? Wel&e garantie

was er, dat iets dergetiiks zich niet he,rhalen zou? Men mu rmg,
met betrel*ine tot deze geliitkenis kufiren zegEpn, dat de he,rinnering
aan de eenrnaal doorgpstare ellende hem van een tweede misetap mu
terughouden, il,och dit ,kan men niet van flqassing ,ilren ziin op
ileg€ne, die ,,hrengaat tot daar v,anwaar hii is geko,men', aang,ezien
,;Ircrinneringf' een attribuut iB, evenale bewwtziiq en derhalvre
in ile Goilheid niet kan worden aangetroffen. Waar ,,zelfheiil" ophoudt, houden ook lwinnering en bewuatziin op. Op welke wiire
kan rnem zich zeker stelleru dat een derseliike liidenswerreld niet op.
nieuw zal moeten worden doorwandeld? Opgaan in de natuur van
de Al-gpest scffint niet ,een uit+indefiike zekerheiil te bieden. Integrndreel, deze Al-Geest zal tnt ia alle eeuwigh,eitl doorgaan met
scheppen, orn zich in ziin schcppingen te ktumen liefhpbben De
dingen mogen vergaa& zii ontetaan mlc IVat te dioen, tenreinde aan
ile greep van een ilergeliike Godlpid, die Zich beleeft in Liefde tot
Zichzelf, te ontkomen?

BEYRIJD VAN DE GREEP DER GODIIEID
,,Bevrijd sijade, rveet ht, dat hi bewiiil
is; hI weet, dat gdboorte is opgehou-

den; het heilige leven is geleefd; wat
te doen was, is gealaan ; tleze wereld is
niet meer!"
(de Boedilha)
Het hieraan voorafgaande nog €ens nagaande, kounen qij tot het
volgende r6sum6:
(1) Het is de lwgtenschop, trots al hale ontdekkingen, nog nimmer
kumen gelukken hot b€Etaan der Godlrcid te looclrencm, in die zin
tlat z[j bewijzen naar voren zou hiehben ku rcn brrengerl waaruit
haar niet-bestaan onortstot€Uik zou bliiken: V9'at aan diezelfde
wetenschap echter wel gelukt is, is het schudden en omverwerpen
van de diverse geloofewaarden der mensh€id, voor zover der*
gebaseerd waren op oude gpschriften, vooroorded ien traditie.
(2) Dat nlettegenstaande het feit dat de wetenschap nimmer
het ni,et- bestaan ener Godheid heeft kunnen aa[don€n' toch ltet
ongeloof nret verw,mrileringwekkende snelheid unl zich heen gp'
grepen heeft, is te danken aan de vertegenwoordigers en predikers

der gel,oofsgotlsdiensten, die, in plaats van door hun eigen leven
t€ tomen, dat zij zelf goloof hocrlrten aan de hog:ene waarden, door
hen aan de meneen voorgesteld, zich h,ebhen ingestreld op jaoht naar
dezelfde wereldse lwaarden als nagejaagd werilen droor [ren, die hen
hoordeu. Inplaats van GotI en Christus te vellkondigen in eenvoud
en zuiverheid, wertl het voo,r deze verikondigprs hoofdzaak rtktlom'
rnacht, eer en aanzien te verlwerven voor hun respectieve organisa'
ties, en hierdoor voor zichzelf. Behalve deze f,out, besing€n zij ook
de grote vergissing, de Christel{ke godedienst vast'te lqggen in ombeweesliike gieloofsbeliidenissen; en aan het geloven van datgene,
w,at ileze ibelijdenissen zeiderg werd moer waarde gehecht dan aan
*rerkeliik innerlijk eeesteliik leven. I)e ilogma's dtr vemchillende

kerken werden hoofdzaah zodat trret niet te verwmderen was dat
de gmte menigte zich van alle Soihdienst onts.l,agpn achtte, toen
haar bleelr, dat deze lerinlen niet langer houdbaar waren in hpt
licht der moderne wetenechap, wielker uitkomsten aan het volk
bekend gemaakt werden, soms zelfs in de vom van zser morbarig€
oonclusies, door,een populair.wetensohappel{ike, angelovige pers.
(3) Dat rrloch wetenschap noch niet voor hun taak berekeude
priestcns en predikens erin grc€laagd ziin hiet godsbesef in de meng
uit te roeieru een beset iwat zich op ver:rschillende wiizen uit, hetzii in de prdmitieve toverii der wilde+ hetzii in de godsdienst der
mreer beschaafden, ,ilan wel in altrerlei soorten van biigeloof, die
merr zelfs aantrreft onder de meest ontwikkelden. Men zou in dit
laatste verband zelfs kunnen zeg:gen dat er vrelen ziirU die het to€val of het noodlot fllo een God op de troon ptraatsen. Ook komt de
wetenschap nrleer en meer terug van ile vrro€ger door haar verkondigde m,ochardetische opvattingen iuzake het heelal; en is zii
seneigil een Schepper te erkennen, bestaande uit zuiier Denken.
dan wel zuiver BewustziirU Kracht, Energie, of WiL Een dergeligk
God echier is geen Persoonlijktrreid meer.
(4) Da,t hefi godsbesef moret voontvloeien u,it een onbewust weten
van verwantsclup met de Godheid. Deze verwantschap bestaat, en
is dezelfde ten aanzien van aI wat leeft. De Eoogete Godheid is
inderdaail geen Pereoonlij&heid, doch het Grro,te Al; zii is zowel in
de schepping als daarbuiten; zii is identiek met het heelat, doch het
heelal is niet itlentiek met haar, aangezien zfi lrrlf, Absotuut en
Volstrelit ziinde, te buiten en te boven gaaL
(5) De wtzens, welke wli in de geschiedenis zien optreden in het
leven der vol&eren als grotere bf Heinere goden, ziin of producten
der venbeel'ding g:ewieest, of middelen tot uitbuiting der .massa, dan
wel (en dit is het waarschiinliikst) werkeliike wezens, die elkander
ond€rling haatten en booorloogden door middel der vol.keren waarov,er zii de heerschappfi wensten te voeren. Ook ile Goil der Joden
en Christenen behoort tot deze hlasee van wezens, zoals ziin uitlatingen, voor zoyer deze in de biibel te vinden ziin, duideliik aantonen. Univer:rseel is hii Diet, wat bHikt uit ziin ffimndere voorliefde vmr 66n speciaal volk, en zijn gruwzame wroetlheid ten opzichte van andere volkeren.
(6) Datgene wat in d€ Universele Godheid werkt al6 liefde tot het
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g€h€el, i6 inderdaad niete arders dan eigenliefde; deze eigenliefdc,
aangezien zii gericht is op allcs wnt tot het ,,eigenC' behoort' is

derhalve ook gericht op het Universum, wat in de christelii&e
teketen fr'ordt aangpElevm met de woorden: "God is Liefde" aan
de ene kant, terwfil etrders wordt beweerd ilat het helal slechte
geechapen is tot €€r en verh,eerlijhing van de fuheid' tn het
inrlividu echter wordt deze goddelffke eig€nliefde vdr het s€Ireel
angeznt in eigpnliefde ,,tot eigen geheel", dus tot zichzelf. Eierdoor worilt ileze liefde tot zelfzuch! wBlke zelfzucht de oorzaak
ervan ie, dat ,,alles wat uit de Godheid is uitgegaan, vol van
lijden is".
(7) De booilschap van Ohristus was €€n boodschap van onzelf'
zuchtigheid, waardoor het initividu erin mu kunnen slagpn ziin
eigen individualiteit op te offerlen ten bate van het geheel. Chrlstus zelf gaf het voorboeld van een duedanige zelfopoffering. Hii
omschrfift haar als een,,tsru€lkeer tot de Vadet'', als ,,een 66n'
word,ing met de Vadet'', als ,,een bimnengaan in het Konirdriik
Gods". Hfi bracht niet langpr, door *lfz'urel& gedreven, allee terug
tat ziahzelf, doch tot de Yader, ,,van wie Eii .vas atitgegaanr", en
tot wie ook Hiizelf wederkeerde. Het ie deze leer, die door de
pricsterschap ie verdo€zeld en vermiinkt, en waarvoor zli ile elui'
zend-en-een leerstellingen iler honderden kerken en seoten in ile
plaats gesteld heeft.
(8) Een ilergeliike terugkeer tot ,de Vadet'' echter, €€n wpder'
keren tot de boezeru der Goilheid, een opgaan in de Universele
Crodhreid, geeft .generlei waarborgen dat een hernieur,il terugvallen
in ile lijdenswereld niret zal plaatsvinden; intcgenrleel, een dergeliik
trerugvallen is zelfs zeer waarschiiltfiik, niet in de eerste plaats omilat ,,eens gevallen ge.wreest zffnl' wellieht :een herhaaJd vallen moge.
Iiik zal [retben gemaakt, doch ornrsden de scheppingpn der Godheid
zonder ophouden voortgaarq hetgeen is waar te nemen in het onop'
houdeliik ontetaan en vergaan det vormen, wearin de Schepper zich
openbaart, en welke verschiinselen het wezen van de wret der ver'
Sa*elfifthei.t vormen; aan de werking van deze wet ontkomt niots,
zelfs niet de diverse klreinere of gmtere groden. Steeds worden wezeng
geboren en etelren; etceds ontstaan werelden en ve'rgaan zii. Bestsa't
er een mogeliikheid'om zekerheiil te venlaii,gen, dat mFn aatt dlo
eeuwige krinsloop van worilen en omtworden is ontkomen? Zo ja.

op welko wiize is ilan dle uit+inileliike Bevriidine tot stand te
brengen?

Er is op

deze wagen een antwoord g€gplren, otrgevper 2500 jaren
geleden, door een Indisch leraar, die niet alleen €En systcem yan

ffisbegscrte geveetigd heeft, doch tss€na van zichzelf verklaarile,
dat Hii volkomen bevriid was, ogk van rIE Gorlhei4 en dat IIii de
zekerheid had nimmer weer tot bostaan te zullen komen. Men duiilt
Eem aan als de Boeddha, en Zijn volgelingen iovertreffen in aantal
dat van elke andene vorm van religie.
Over Ziin leven, Iroe ook door venchillenale dromew en dichters
met ile m,eest fantastisclre woorden beschreven, en hoe ook half
verborgen onder a'llerfei mythen en Iegenden, vaarran somndge
inderilead wel een allegorische betekenis heihben, dooh waalvan
de meeste niet alleen van didhterl[jke zfur" doch vam hst gmfete
biieeloof aan de zij,ile ziiner verilleerliikers getuige,rU vatt weinig
blizonders mede fu delen. IIii was de z.xm rran Ben klein Inilisch
nonstjq $oeddhodana, die lrcerste over de stam der Sakya,s, wier
riihie gelegen was in de orngeving van het huidige Nepd, in het
Noorden van Voor-Iradi€. Ziin mooder, koningin Maya, stierf op de
aclrtste ilag na Ziin epboorte. Gotama was de naam Ziiner familie,
en Siddhatta Zfin eigen naam.
Opgevmd op dezelfde w{ize ols de anilere jonge mannen van de
h,oge adel van Zfin tij,4 deelneurende aan hun wpdetr{den en spelen,
omdersclrcidale Eii zich toch van deze, door meer gee$el[ikq zfuL
en door reen weetgierigheid ten aanzien van de"zaken van de gods.
dlensf die h€t niet mngeliik was d,oor Ziin Brahmaanse leelxnree6ters
te voldoen. Op negentienjarige Ierftiid trad Eij, volgeme de gewootrten van die tiid, in het humeliik mret Ziin nicht Jasodhara- Ruim tien
Jaren leefde Hii hct leven der vorstenzmren van 2i1n tijd, echter
altii,il gedreven wordend door een gote begreerte het raadsel d,es
bestaans, dat zich ook aan Hern als lijden voorileed, op te loesen, teneinde hi,ertloor zelf van het liiden te worrden bevrijd, en anderren de weg tot tmtkorning te kurmen wijzen.
In Ziin 30sfu tevensjaar, zo bericht de tegenrde, en zo wrhaalt
IIii Zelf, d€ed Eij de grote stap. ffi verliet Ziine vr,ouv/, en Ziin pas
geboren montje, door hem Rahoela, Keten, genoerad. IIii verliet het
wrelderige en aang€n€.tne leven van Ziins vadere huis, en betrad het
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harde moeiliike pad van de asceet. \[at Itrem hiertoe aanilreef, was
niet de mystieke drang vsn een god-dronken hart, dat in de soberheid van het asoet€rrleven redding voor het overvolle innerliik zoekt'
doch een g€voel van onbevredigd-ziin met het leven, het zoeken naar
ile zin en het doel des levens. Hii ging niet, mals de ehristelijke
ascoten, rnet de voorgechreven marsmute in Zijn zak, niet rnet het
doch als een waaraahtig en
vastgestetrd€ doel vam de Goudzoeker
onvooring:enornen zoeker, bereiil en besloten om te aanvaarilen wat
Hii zou vinilen, zonder cr rekening mede te houden of dit veel'
belovend, mooi en aanEerlaaLm zolu ziin of niet.
De tegenwetking Zijner ouders kon Hern in Ziin besluit niet doen
wiankelen, Vrome legende heeft deze daad der Gro'te Yerzaking
met het gouilen vlech,twerk d,er fantasie orfftponnen, terwijl dichters
ileze legenden mlet meer of minder kunstzin hebben uitgewerkt.
Eet meest bekend en waarilevol is in dit opzicht Asvagosha's Boed'
dhacarita. IIet is echter een feit, dat ffi zich haar en baand afschoor,
de aaoetenlalracht aannam, leefde van datgpne wat I#j aan voedsel
nle* bedelen ophaalde, en dat Hij Zich gedurende een reeks van

jaren overgaf aan de zwaaste zelfkastijdingen, waarover Hij in
Zijne toespraken menigpaal hret een en alder vertelt.
De lera.rren tdt wie IIii zich wemdde in het eerst, Alar:a Kalama
en Oedd'k Ramap,oetta, gaven IIdm geen voldoening. Hun leer
strekte zich niet veriler dan tot een opgaan in het Al-Ene, door
hen onderscheiilenliik de sferen van het Niet'Ziin en die van Noch
Igaarncnring Noch Ni'et-Waarneming geheten, op welke w'iiza zii
de attribuutloze Godheid trachtten aal te duiden. Na hen verlaten
te hebbe+ gaf Hij zich aan hernieuwile zelfkwellingen oveB totdat'
nadat Hij deza tlllt het ho,ogste opgevoerd had, het inzicht kwam dat
het langs deze weg niet ging, dat de door Hem to€,gepaste methoden
het lichaarn ui0m,ergelden en de goest verzwakten. AlIe ,overdrijvingen moeten vprmreden worden; men n{oet een redelijke middenweg
bqwandelen om datgene te bereiken wat men als mens benelken kan'
In deze stemming iberreikte hij Oerroevela, het huidige BoeddhaGay,a, in de Noord-Indische laagvlakte. Gehoeid door ,ile schoonheid
van het landschap besloot Hff de vmchten van jarenla4ge afzondering en overpeinzing trri,er tot r[ipheid te doen kormen. Met het vaste
besluit niet @rder op te staan, 'dan nadat Hij h€t raadsel van llet
leverL van het liiden, en van de volkornen opheffing daarvan had
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doorzien, zette Hii zich neder onder een hoom, waar ffi in over.
peinzing verzonk. Eet was avond, en Br was rtiete wat de Grote Een.
zame zou kunnen stbren.
Mst de nacrht der Erkenning te Oerevela treden wfli vanult het
gebioil dBr legende dat yan de hietorie.binnen. Met het gedaclrtendrama van deze nacht neelrrt in het Yinaya Pitaka de BoeddhistiEsh€
Canon een aarwsng. In de eerste nachtwoke, zo bericht ons de tekst,

verkrijgt Elj het langgezochte inzicht in het wezen van het leven,
Dit inzicht wordt door hemzelf geforuurleerd in de uit twaalf schakels bestaande causali,teitsketen, die aanvangt met Niet-Weten als
eerste schakel, en met geboorte en d,ood, nilet lilden in iedere vorm,
als slotsahakels eindigt.
. Nu sttond de uit de diepten van jarenlange asoese verrezen jonge
Gotama daar als de Boeddha. Hii'besluit Ziin zoeken echter niet
met een jubellied vol positieye zaJi,gheden, doch met het nuchtere
en heldere inzicht: Ik heb 'iot op heden in Niet-Weten geleefd; ult
dit Niet-Weten ben Ik ontwaakt, voor altiid orrtwaakt, en leeda nu
ervaar ik de gevofuea van Mijn nieuw verworven hennie, in de onwrikbare zekerhei,il dat niets Mij meer aan het leven bindt det Ik
rtoor alffid van het leven verlost ben- ,,Onwankelbaar ls Mfine innerliike bewiiding. Dit is Miine laatste ,geboorte; B'r is ge€n voortgang Yan het Worilen meer voor Mij."
Na deze bitizondere gebeurtenis in Ziin l,even, in de Canon aangeiluid als ,de Yerlichting" of ,de Ontwaftingl', vangt IIjj een leven
van prediken aar, het land doortr.ekkend, en een gotere of ,kleinere
schare van volgelingen mnilom Zich heen vetzamelentl, waarvan
so,mmigen zich eveneens op het ascetenleven toelegden, en anderen
Ziin leer in hctr agelijkse ,rl,ekenl'.l,even trachtten te verwezen.
lij&en. Na ongevaer 45 jaren op deze wijze te hebben gearbeid,
overliidt ffi, te rnidden Zfiner volgelingen, op 8O-jarige leefdid, om,
volgens Zijne eigen woorden, nit ner weer tot bestaan (e komen,
onder welke vorm mrk De historiciteit van Zfin persroon is afdoende
bewezen door het in 1899 vinden van een der acht urnen, waarin
Zijn as begraven werd, in de ongeving van Fipravq ieen plaatsje
in Terai, aan de grens van Nepal. De daar gevonden urn drroeg de
volgende inscriptie iu de taal van het oude Magadha: ,,De omlvattrer
der heilige ovcrblijfselen van de Verheven Boeitdha uit het geslacht
der Sa$a's is de eerbiedvolle stichting der broedem al$ncde der
!to

zusters, mgt klnderen.gn vroqw€n." In 1909 werd een tweede urn
gevonden onder de puinhopen van oen oud Boeddhiatisch klooster
in de omgeving van Pesjawar, in bvereepstre,mming met oude bestaande g€geyens en aanduidinge& dat zich ,ilaar een dergeliike vaas
moest bevinden.
Meer zal ik hier over het leven van tle Boeddrha niet zeg:gpn. Een
ieder, die hiermtrent nadere inlichtingen wenst, kan deze krljgen
uit de sclrat van literatuur over dit onderwerp, zowel in het Nederlands alsook in andere talen. Tfaar het hier vor)r ons op aankomt, is
de wijze lvaarop Hii de vraag beantwoordrde, hoe en op welke wffze

het mogel[jk is te ontkomen aan het lljden en aan de

,grreep der

Godheid.

In korte woorden sanengevat koant Ziin leer op de volgende vier
grondstellingen noer:
(l) Alle bestaan is liiden; wat in volkomen ov€nBenstemming is
niet, alleen met d€ reeds door ons aanEetmffen woorden in de
Brahmana Ocpanishad, rnaar ook rtlet onze eigen dagelii,kse ervaring.
(2) Dorst io de oorzaak en de oorsprong van het bestaan, en daarmEde van het Iijden AII'es wat is en werkt in het heelal wordt door

de Boeildha tot ile Dorst teruggebracht, in d,e zin van Dor:st tot
bestaarq Dorst naar bezit, Dorst naar prvaring, Dorst naar nret
samenzljn met gewenst* dingen, Dorst naar het zich ontdoen van
ongdwens'te dingen, enz, Ds* Dorst zodkt nu hier, dan daar bevredlgrng; hfi is het door wien de wezens geketend ziir\ en aan wiens
greep zii niet kunnen ,ontkomen.
(S) Ophouden van deze Dorst betekent het ophouden van het
bestaan en daaunede van het lijden, wat als oonclusie nooilzakelijk
ndoet volgen uit het onder (2) genocnnde.
(4) Di't ophouden van het Lijden is te bereiken iloor het bewandelen van het Eil,ele Achtvouilige Pad, beetaande uit de volgende
delen: Recht Inzich.t, R,,echt Voornemen, Recht Spreken, Recht IIanitelerg Rechte Broodwinning, Ilecht Streven, Rechte Bezinning' en
Rechte Verinnerlii'king. In korte trekken geragd, betekent dit Pad:
het verkrijgen van €en juist inzicht in de toestand waarin wij en
het h,eelal verkeren; voorts denken, spreken, handelen en ons levensonderhoud verdienen in ov,ereenetemming rnet ilat inzicltt, op ten
w$ze die niemand en niets benadeelt; bij aI ons dben en laten steeils
bezonnen bUjven, ons niet te laten misleiden door uiterlijke scffin,
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noch door waan of biigeloof; en door zo te handelen ons gedachteleven stceds tot reen hoger peil opvoerren" waardoor ons inzicht zich
weer verdiepen zal, ons leven steeds reiner en zuiverder en minder
gehecht zal worden, en ons denken steeils hoger en hoger nl watden opgevoerd, tatdat wri ten slotte onze uit-eindelifke Bevr[iding
zullen hebben hewerkt.
Laat ons nu nagaan op wglke wfir,e furc stellingen, door de
Boe,ildha ,rde Vier Edele Waarhedenl' genoernd, ons €en weg kunnen
wiizen dot ontkomen aan de greep van het lijden niet alleen, doch
tevens aan die der Godheid.
De waarheid van de eerste stelling werd leeds door ons begrepen
en erkend, bij het bespreken van de .algqnene toestanral ,iler wereld.
Tevens zagen wii, dat het Iijden een noodza&elffk gevolg is van de
Urriv'ersele Liefde tot Zichz,ell der Godheid, welke Liefde in het
individu de vorm van zelfzucht aanneemt, met als resultaat de
huidige werreld van strijd en zotget\ van smart en moeilifke zelfhandhaving. Tevens zijn daar ziekte, ouderdom, verval en dood,
de uitingen van d,e Etet der vergankelijkheid, waataan niets in het
heel"al ontkornt.
Eehten aan de toorzaak van het lijden geeft de Boeddha ogenscNjnlijk een andere naam, nameliik die van Dorst. Hier wordt d€
Opperste Godheiil verklaard Ilorst te ziin, Wil, Wens, Verla4gen,
Beg'eerte, Ilunketing. Op welke wijze is deze ogenschiinliike teeenspraak te verzoenen? Imtrners, zodra wij kunnen inzien dat de Godheid in Haar geheel Dorst is, tefiwiil wii uit Ilaar voortgekomen individuele ,doreten" en ,,dorstjes" zii+ zal het ons ook duidelffk
kunnen worden, hoe wff, door het il,oen ophouden van deze individlrele dorst ons buiten het bereik der Godheid stellen, zonder dat het
nodig zal wszen ons rqet Haar te verenigen. Dorst Wil, is kracht,
en kraeht kan ophouden, zonder dat het noodzakeliik is haar in een

grotere bron van kracht te doen ropgaan !
Doch is de Godheid slechts een bron van kracht, of is Zfi zelf
kracht, en niets anilers dan dat? Zoals v4ri zagen, is het attribuut
van individualiteit, dus ook dat van objectiviteit, aan Haar niet
toe te kennen; Zij is geen object, wat Zii als slechts brlo,n yan kracht
wel zou zijn. II,et is als kracht dat zff aanwezig is in de vorln van
het univereele leven; als cristallisatie val kracht of energie, dat
wij haar leren kennen in de w,etenschappelilke laboratoria, in de

ot

vorm van stof 'of materie; het is als kracht, dat wii haar
leren kennen in het denken, in het bewustzijn. Als kracht werkt
zii in en door ,ons, door de hel,e schepping door ile goilen van

hot verleden en de Goil van nu. Het is alles kracht, alles energie.
Inilerdaad, op deze wijze twordt ,,pantfreisne", en zelfs het hierboven door ons uiteengezette ,,panentheisrne" Pen beleefde vonn
van atheisme. Doch niet geh,eel, aangezien in de voorgaanile bladzijdon niet het bestaan van afzonderlijke goden en ook niet ilat
van de God iler Joden en Christenen werd ontkend. Zij worilen slechts
venvrezen naar het riik iler vergankeliilrheid, met hoevele eeuwen zii
ook hun leeftijden rnogen tellen; zri zfin,onderworpen aan ontstaan
en vergaan, op dezelfde wijze als wij. Er is i,ets, wat zich achter dit
alles bevindt, en het komt er nu niet dirrect op aarL met welke naann
wirj dit willen aanduiden; de naam ,,Oppeste Godheid' voldoet,
indien wf slechts niet onze vooroordelen ten aanzien van datgene
wat wii oars als een God voorsteller-r, erop toepassen. De moder:ne
wetenschap ziet dit ,rlets" als zuiv€r mathieJuatisch Denken, en be'
vindt dat dit Denken vErantwoordeltk is voor het'bestaan van alles
wat is, voor h,et Worden van alles wat wordt, voor alle ontstaan
en vergaan. Welke laEere godheden €r aan het seheppingswerk
mogen deelnemen, en met wplke rramen men hen heeft aangeduid
of wil aanduiden, komt er wleinig op aan. Ile atheist ontkent'het
bestaan der goden; ite Booddhist doet dit niet, doch w{ist hun de
plaats aan, die hun t,oekflnt. IIii legt nret zijn denken het zwrigen
op, bfi het zien va:rile verschillenile dingen, die zonder het erken'
nen van h,et bestaan van ,een Goil niet kurmen worden begrepen,
iloch hij verheft dat ,ilenken tot een 'hoger plan, doet hret hoven de
goden iler oudheid en Jahve uitstijgen, en erkent de eeuwigp en allesomvattende lkracht, waaraan ook de goden hun bestaan;te dan&en
hebben.

hij Dorst. IIij verklaart de spanning, waarin
in llet heelal verkeren, Dorst tc ziin. Ook de Universele Liefile, die niets dan Liefile tot het Eigen Zelf is. Het is alles
D€ze kracht noemt

de werkingen

op zichzelf geconcentreertle Dorst, Wil, Yerlangen, Begeerte. Dorst
tot zelfbestaar! dorst tot initividueel bestaan' dorst naar weten,
naar erearing, naar bezit. Dloch deze dorst is altijil gericht op zichzelf, evenals de Universele Liefde in inwezen slechts op ziehze'lt
gericht is, zelfs wanneer zii zicll. openbaart als liefde tot al het
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se[ van haar uitgegaan deel van haarzelf is.
Ileze'dorst ig dus dorst tot wpten van ziclrzelf, tot ervirring van
zilc:h?alf, tot bezittcn van zichzelf. Ook de mens, als deel van die
Ihrst, wenst derhalve zichzelf te kennen, z;e,lnsalt te ervaren, zichzelf te bezitten, in al het andere; het is hiemm dat hii haakt en
hunkert naar bezit, naar riikrlom, naar eer en aanzien; het is hierom dat hff zelfzuchtig is. Hii zoekt ziehzelf, inderdaad, hii mekt
naar zichzelf, hii zo€kt zicltzell ook in aI het andere, om daarin
zielvelf, te kunnen bezitten €n te ku rcr liefhehben. Zicht*lf. zrr'lkrln
betekent Ner niet alleen uitsluitend op zicllznlt geooncentrreerd
ziin, ttoch een werkeliik zoeken naar zicltzelf, met hctzelfde doel als
waartoe de Dorst werkt in de Opperste God narnelijk om in alles
zichzelf lief te hebben; het is de Universele Liefde die in het individu tot liefile tot zichzelfi, in zichzelf en in aI het andere wordt,
en die in datzelfde individu dan de vono van zelfzucht aanneemt.
Ile naam van de Op,perste en Allerhoogete God wordt hie,r,,I)orsf,';
en wij, als van die God uitgqgaar, ziid eveneens dorst. Door (1)
het opofferen van eigen individuete dorst, en (2) het tegeliikertiiil
richten van die individuele Dorst op het Allerhoogste Opper-Ziin
kunnen wii met h m 66nworden, ons nret hem ver.66n-igen. Dnch
op ilera. wiize zullen wii altijd binnen het berei'k van Dorst en Zelfzucht bliiven. Opperste bevriiding, en volkoanen verlossing vara
Iiiden is, volgens de Detde der Vier Edele Waarheden, gelegen in
het doen ophouden van de dorst, waarmede dan niet anders dan
onze individuele dorst bedoeld kan zijn.
Op deze wiize verandert het gehele aspect van hct heelal. Dat
wat wij voorhcen ons dachten als het hoopte en edelst€, wordt in
stand gehouden door iets waarean w{i ons te bewiiden zulleni
hebben, indien wij yerlost wensen te worden van het lijden. IVii z{n
ongelufrkig, urii lijden, omldat wii dorsten, omdat wii willen En
bevrfliding yan het lflden is gelegcn in ophouden met witlen.
Dit inzich,t is inderdaad het hoqgste, wat ooit aan de mensh€id
werd verkondigd. Ilouden atle rgligies zich bezig met, naasf het
vastatellen van hunne vaak onzinnige en smakeloz€, maar yoor
hunne organisaties hoogst voordelige dogma's, het regelen van de
verhouding tuse€n de mena en de goden of de God van elk biizonder
tijdperk, de Boreddha yertelt ons, hoe aan de greep der goden, en
zelfs aan die van de Allerhoogste, te kunnen ontkom€n, door hom
bestaande, wat slechts
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te treffen in datgene wat hii in onszelf is' nameliik in de Dorst. Het
Boeddha-Inziclrt gaat boven de Goden uit, wat een der rpdenen is,
wnaro{m wii Hem in de Canon aangeduid vinden als ,,Iloogste van
Goden en mensen."
Wanneer dan oot de Boerlilha Ziin volselingen verklaart, wat Hii
bedo€lt met het Rechte Inzicht zet IIii uiteen, dat dit bettkent het inzicht in dezrclfde hierboven genoemde Vier Edele Waar'
heilen. H,et lildt, men liitlt, alles l{dt, wij l[iden, en ile Dorst is
hiervan de oorzaat. Het is de Opperste C,odh€id zelf, die hiervan
de oorzaak is; uit haar komt het lijden voort, aangezien zij niets
anders dan lijden in het aanzijn &an'roepen, tengevolge van het
feit dat zii zelfzucht ie, eigediefde. Dit inzicht zal een der alleroerste vereisten mpeten ziiU wi1 een Patl dat zich ten doel stelt
ons buiten het lijden te voeren, inderdaad voldoen"
Laat ons eens trachten na te gaan, op welke wfrize de dorst kan
gere&end worden te zijn de txlrspitong van alle lijrilen. Uit de dorst
zijn wii voortgekomen, uit het godtleliike dat Godd,eliike Zelfzucht'
en Eigenliefde is, het goddeliike dat door die eigenliefde ernaar
dorst zichzelf verheerliikt en bemind te zien, en zich daartoe bedient van de menisvuldi,gheid. Onze dorst is de dorst der godtrreid'
onze zelfzucht is haar z*lfnrchl. Wat w{ z!jn, zijn wii door haar,
een lichameliike vorm, een bewustzijn, zintuigen, en wat a] niet
meer. Door middel der zintuigen kromen wfr in oontact nnet de din.
gen buiten ons, welke eveneens delen derzelfde godheiil ziin. Dit
oontact doet ons de dingen kennen, doet ons hen ervaren, welke
ervaring onze begeerte prikkelt, onze wil, onze dorst in \werking
stelt. Kunnen wij ten uitvoer brengen, ten aaruien der dingen waarmede wii in contact ge'komen zijn, datgene wat de dorst meent dat
hem bevredigen zal, dan zal er voor kortere of langere tiiil zekere
voldoening zijn, doch a]Ieen ten opzichte van dit ene. Indien het
ding, waannede wff in 4anraking gekomen ziin, iets was, \ at wii
hebben willen, dan zullen wj sleehts een voorlopige voldoening
voelen ten aanzien van ilat €ne ding allleen, doch
contact zal dageliiks opnieuw rworden aangeknoopt, en altijd weer
begeerte of dorst ten gevolge hebberq zodat er van enige werkelijke
voldoening nimmer sprake kan zijn. Voor 66n ding, dat wii hebben
kunnen verkrijgen, zijn er twee, die wij niet hehben kumen bemachtigen, en dit is lijden. Doch ook datgene, wat wii v€rworven
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hebben, zal niet altiid bUjven doorgaan .ons de aangerarrre aan'
doening, die het oorspronkeliik in ons waklrer riep, te schenken
Verschillenrde mogelii,kheden zullen zich nu gaan voordoen: is hlet
,,nieuwtje" eraf, dan trekt de dorst er zich van terug, €n hecht zich
op antlere dingen, rlie hij of niet krffgt en dan is er lililen' of ffi
verkrijgt ze *1e1, en dan gaat het dezelfde weg ala in het ecrste
geval, zodat onbevrodigdheid altiid bliift. Een andere mogelijkheid
is, dat het eens verworvene gaat vervelen, en op die w{jze op zichzelf een bron val lijden wlorttt. Doch indien dit a]l,es ruiet gpbeurb
dan zal datgene wat wij hebben verworrerl ons toch eens ontval.
len, en v€rootzaakt ons door 'dat ontvallen een zodanig Ujden als
in evenredigheid is met de kracht van dB ilorst, waarlmede wlj eraan
gehecht zjjn. Ontvalt het o,ns niet, gedurenile de tiid van ons eigen
leven, dan vallen wij zelf toch weg, lijilen mndat wfi het gewenste
moeten achterlaten, en veroorzaken tevents nog een veel groter lijden
aan hen die ons liefhebben.
'W'ant de liefde, die anderen v{x}r ons voelen, is op zichzelf ook
w,eer dorst, en hun verdriet komt niet in de allereerste plaats voort
uit zeker rnedelilden met ons, oandat wij het tres€n moreten verlaten,
doch uit medeliiden urbt zichzelf, omdat zij ons moeten mieeen. Zil,
die ons Iiefhebben, brengen ons dloor die liefde, die slechts een
vorm is, waaronder de dorst zich voordoet, lot zichz*lf terug; zff
wensen hun eigen geluk te verhogen door ,ons te bezitterg op welke
manier dan ook, Overal w,aar lijden wordt aangetrofferq kan men
de oorzaak naspeuren, en altijd zal men bemerken, dat de worbel
van dat lijden d,orst, begeerte, wil, is, die zich vmrdoet in de vomt
van liefde of van heclrtcn.
Dit eenmaal vollromen doorzien hebbende, niet slechts intellec.
tueel, doc| op een zodanige wijze, dat het een deel van onszelf
geworden is, kunnen wij een aanvang maken met het bevdiden van
ons zelf. Met volkomen doorzien bedoel ik het volgende: laten wij ons
voorstellen, dat iemand heel erge honger heeft, ter,wijl ik net een
bord heet water voor hem kom aanilragen, tegelijk met een lepel,
en oen servet. Ik maak een tafeltje 'keur{g voor hrenrr gereeil, en
nodig hem uit plaats te nemen, en zijn honger,te stillen, rnet het
hete wrater, wat ik voor hem gereed gemaakt heb. Natuurlijk zal de
man weigeren, zeggende, dat iem,and die hongerig is, niets aan heet
water heeft. Nu begin ik hem te ,,wiizen op het smetteloos witte

tafellaken, op het schone servet, op het bord van fijn porcelein, op
de zilveren lepel, en de heurig gelneuhileerde karner, waarin hii
zich bevindt. Is er eehter iremand die gelooft, dat d,e man hierdoor
zal worden aa:rgemoedigd het hete wat€r rraar binnen te lepe.len?
Toch zeer zeker niet? ! Want aI die mooie biizonderheden hebben
niets te maken met het feit, dat ziin honger in genen dele door het
tot ztch n€men var het water zal worden gestild.
Waarom weigert de man het te gebruiken? Omdat hij een volkomen
inzicht heeft, dat heet water zfin honger ni,et stillen kan' hoe aan'
trekkelijk het ook moge worden opgediend ! Er is te dezen aanzien
geen twiifel in hem; het komt zelfs nidt in hem op, dat het mogeliik
zou kunnen ziin ilat heet water henl kan voeden. Het heeft nie{

de minete aantrekkingskracht voor hem, tengevolge van
ilat inzi cht, en een mooi tafellaken, reen zilveren l,epel, een bord

van fffn Saksisch po.rcelein zullen hemr niet ertce kunnen ovethalen
iets te doeru wat hij weet ilat absolute dwaashei'd is'
H,et is ditzelfde diepe en volkomen inzicht, dat d,e Boeddha wenst,
dat wij zullen aankweken ten aanzien der dingen rondom ons h€€n.
Zij kunnen de onlesbare llorst niet Lessen. En dit feit verandert niet,
door de bilizondere wijzen, waarop d,e dingen ons worden opge'diend'

ons worden aangeboden. Wat mooi en aantrekkeliik is' kan reen
verleiding zijn voor iemand die geen volkomen inzicht heeft' doch
niet voor hem die weet. I{ij ziet in het hechten aan de dingen,
in lnet najagen der dingen, een even gloto dwaaeheid als de honge'
rige ziet in het leeglepelen en opeten van een bord heet water.
Evenals bij die hongerige niet het minste wrlangen naar dat water
is, tengevolge van zijn inzicht, rn zal et tenslofte bii degene, die alle
dingen heeft gezien als niet in staat tot het voldoening geven aan
zijn dorst, geen verlangen naar die dingen meer zijn.
Ile Boeddha geeft ons enkele aanwijzingen, op welke wiize wif
ons denken hebben te richten, teneinde een dergel{ik inzicht tot
stand te brengem. Hii wijst ons op de wet der vergankelijkheid'
waardoor de dingen fiEi,teliik de moeite van het vasthouden, van
het zich eraan heclrte& van hdt liefhebben, en van het ernaar
d,orste'n, nist waaril zljn. ,,Daar is in de diacipel een lioht opge'
gaan: Niete is waard, dart het vastgehlouden wordrt' Is dit licht
in hem opgegaan, dan betracht hlj nauw,keurig ieder ding, en de
aandoeningon die in verband daarmedB in hem oprijzen, deze aan97

doeningen bezi,ende in het furzicrht in de wet iler vergankelijklpid !"
Het zal echter begrepen wor,ilen, dat dit inzieht nooit tot volko-

nlenheid kan rii'pen, indien er tevens uiet ernstig gptracht rordt,
het in aanvang te beleven. Het Pad is achtdelig, en zal in ziin geheel
moeten worilen bewandeld, evenals men, bii het hegaan van een
weg, ook tegelljke.rtiid het zand, de aardg het erint' en andere sub
stanties waaruit hf samengesteld is, bewandelt. Hoe dieper het
inzicht wordt, hoe edeler Inpn leven zal, en dit ,,ed€l,et' betekent
in ieder geval niet: wandelen en leven in overeenstcmming met aan'
genoqren en vastgestelde norrnen van goedheid en braafheid, doeh:
onzelfzuchtig leven. Een onzelfzuchtige levenswandel benaileelt
niets en niemand. lemand die het Pad betreedt, zal zicll- onthouilen
van doile& aangezien men atrleen doodt uit zelfzuchtige motieven.
zoals om te hebben wat de ander heeft; om zich voor ile persoon
of voor.het dier, wat men doodt, te heveiligen; inilien het een dier
is wiens vlees men eten kan, om het te eten, enz. Ook dooilt men om
tegemoet te kmnen aan de zelfzuchtige belangen van anderen, of om
ilatgene te verdeiligen waar&an men gehecht is, of waaraan ande'
ren z€ggen dat men glehecht behoort te zijn. IIii zal zich onthouden
van te nemen, wat hem niet van ganser harte en vrfiwillig worilt
aangeboden,of Eegeven. Op sexu;eel gebied zal hij zich niet uitleven
op een zoilanige w{ze, dat anileren benadeeld worden; hfi zal on'
zelfzuehtigheid in ileze betrachten, en zich beheersen. Aangezien
men liegt, hotzij om zich voordeel te bemrgen of om zich te bcschermen, of ,om andsre zelfzuchtige redenen, zal hii zich onthouCen
van het spreken van or waarheid; hii zal, zoals de Boeildha het
noemt, de waarheiil van ganaer harte tnegedaan zijg ook al
berokkent het hem nadeel; het op dez,e wijzc willen afweren van nadeel of verlies, is een z,elfzuchtige daad' die ile dorst vetsterkt, en
het is hem erom te doen, van de doret bwrijil te worden- Tenslotte
zal hii zich onthsuden van het zich'bedwelmen iloor middel van
kruiilen of dranken, teneinde niret, in,een toestand van verdoving,
half onbewust die dingen te doen, welke hii, uit hoofde van zfin
bewandelen van het Pad, zou malaten in nuchterg onbedwehnde
tcestand.
Die delen van het Pad, door de Boeddha,,het Edele Achtvoudige
Pad" genoemil, welke het dagelijks leven dehken, hobben betrekking
op ileze, zo juist genoemde, vilf voorschliften, welke het minste

zfln1 wat men van een volg€ling van de Boeddha, Yar iemand, die
zich toelegt op de Bevriiding, mag verwachten. Zi ziin het Rechte
Spreken, het R€4hte Handrelen en de Rechte Broodwinning. Het
RechtB Voornemen bestaat in het zioh voornem€n te handelen in
overeensternming met deze voorschriften, en met datgene lwat door
het Pad zelf worilt ge6ist; tevens zal men zich voornemen "van
go€d€ wtl fe zijn, vam milde gezindheiLd te ziinl', goedheid en vrien'
delijkheid om zich hreen te verspreiden. IIet Rechte Stteven, de
Rechte Bezinning, en de Rechte Yerinnerliiking ziin wijzen waatoD
wij het inzicht, dat het eerste deel van het Pad vorrrt, zullen kun'
nen verdiepen, namBliik door een streven Irct denkvermogen te reinigen, ons te bezinnen ten aanzien van alles wat rcndom ons heen
is, ten aanzien van wat wij doen, zodat een volkomen bezonnenheid
al ons doen en laten zal kenmerken, terwljl de Rechte Verinnerlijking
ons tevens zegt, hoe wii one hebben af te zonileren, zowel lichamelljk
als gedachtetijk, en voornameliik het laatste, teneinde onz,e gedachten op de juiste wijze te kunnen richten op datgene rwat wti rrensen
te bereiken, namelfrk Bew[iding.
Dit alles zal samenwerken, orn orul tot ,,ontdorsten" te brengen,
doch ni]et op de wiize, zoals door J,ezus werd voorgestaan. De volgeling van de Boeddha wenst geen ,,66nheid met de Vader" l wat
hil wenst, is ophouden, en vrii te laomen van de lmellende greep
van Goddelijke eigenliefde en zelfzucht. Eij wenst ziin dorst niet
te sublimeren, doch ilie te doven, tot be6indiging te brengen.
Nu zal men vragen: doch hoe is dit rnqgelijk? Kan de vlam zichzelf doven? IIet antwoord hietop is, ilat het niet gaat om verg€l[ikingen, doch om ervar€n. Hij, die niet in aanvang dezelfde ervaring als de Booddha heeft opgedaan, zal nim,mer kunnen zeggen,
waartoe het leven, waartoe de dorst, in staat is. Doch er kan een
inzicht goboren worilen: hier sta ik,,een product van ile dorst' van
de z.elfuuoht, van het hechten- Dit hechten, dez* rr.lfzraclnl, detn
dorst kan ophouden, en daarmede ook het product. Hiermede eenmaal een begin gemaakt, zal het d,e ernstige stlever van dag tot
dag iluideliiker ryorden, dat datgene wat hij wil, mogeliik is, en dat
hij vqrderingen maakt op de weg, die Ieidt tot het doel.
Ook gaat het hier niet om de vraag, of dan het doel van het leven
ophouilen is. Hoe kan men spreken over oen doel van het loven,
waar het leven slechts zichzelf tot doel heeft? Hoe kan men spreken
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van een doel van de Dorst, van de Godheid, yan d€ schepping, waar
deze slechte zichzelf ten doel hebben? IIet ophouden is niet h€t
iloel, maar het einde, het einde van het liideq het einde van geboorttc, ouderdom, verval en dood.
Zullen er onder de vele honrlerden millioenen, die zich Boeddhisten noemen, velen zijrl die deze weg inderdaail op d,e door de
Boedrlha voorgeschreven wijze bewandelen? Ik weet het niet ! Doch
wel weet itk, dat d,eze weg zal moeten worden bewandelil, willen
wii van het liiden worden bevrijd. Deze bevrijding ligt niet in een
vpreniging met de Al{oddelijke Lief'de, ni,et in een thuiskomen bij
de Vader, waardoor wf wel is waar ophouden zullen iridividueel Ujdem, iniiliriilnrele zelfzucht en eigemtlieftl,e tte zfin, dodt deze tooh
ai,,et voor onszelf tot ,een volkomen ophor.rden zullen brengen, nog
afgezien van itre mogelijkheid, die hoogstwaarschtnliik een noodzahelijkheid is, dat wii telkens en telkens opnieuFg dez,elfde zware
tocht door hret heelal zullen moeten maken, want ,,atles wat van
hem ui.tgaat, is vol van liiden".
Het was de Boeddha, Die deze Weg, voor het eerst sinils mensenhougenis, vond, en aan andercn metledeelde, waarom Hii dan ook
rle ,,Eerst-Ontwaakte" onder Zijn broederen genoemd wordt. Eij
was de Eemte, die ontw,aakte

uit

de boze,ilroom,

waarin de schepping

verzonken lag, die van thet liiden, ,een lffden veronrzaakt door een
nachtmerrie der goil,h,eid, welke men schepping noernt. En het door
Hem gewezen Pad is de Weg tot een Bevriiding, zo volkomen, dat
de zodanig Vrerlos0e door goden noch mensen meer kan worden
gevonden.

En ,,bevriid zijnde, weet hii, dat hii bevriid is!"

VAN DEZELFI}E SCIIRIJVER

Het Boeddhism.e als Werelilbeschouwing, Moraal en Beligi,e,
Het Boeiiilhisme der Soetta's.

Het Mahayana Boeildhisme als Modetne Wereldbeschouwing.
Den Stroom Ingegaan (in samenwerkinrg met Rev. A. van der Velde)"

Ile Boedilha

zeide.

I)e Zeven Sleutels er Bobddha-Dharuna.
De Waanzin der Evolutie.

Voor inliohtingen omtrent het Boeddhisme gelieve mpn zich te
Instituut der Soenda Eilanden, Netlrrerlands Indies Section van The International Buddhist
Mission, Buidenzorg Javq Indonesi6.
De doeleinden van het Instituut zffn:

wenden tot Het Centraal Boeddhistisch

1. Een centrale overkapping te zijn voor all,e Boeddhistische verenigingeq bewegingeq enz., hinnen Indonesi€, waardoor de
eenheid in de Boedtlhistieche arbeid zal worden bevorderd, overeenkometig de wens van de Boeddha toen Hij Ziin vermrdeling
uitsprak over h,et ,,scheuring veroorzaken
thangaragga van het Angoettara Nikaya).

2,

de Sangha" (At-

Priesters en predikers te vormen voor de diverse BoBddhistische
groepen, verenigingen en gemeenten binnen Inilonesi6, en die
ten diensbe te stellen van degenen die van deze,gebruik wensen

te

3.

in

makeru

Propaganda te maken voor h,et Bosddhisme en ile bestutlering
van de leringen van de Boeddha in haar verschillende aspect€n
aan te moedigen, mode in betrekking tot haar verhouding ten
aanzien der leringen van andere religies en dg uitkomsten der
wetenschap.
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Teneinde dit doel te dienen, zal gebruik gemaakt worden van de
volgende middelen:

1. Persoonliike arbeid van de leden van het Instituut
tot de verbreiding van het Boedilhisme.

met betrekking

2. I{et hrouden van

lezingen, organis€ren van cursussen voor belangstellenden, en vriendschappeliike discussievergaderingen.

3.

Correspondentie met andere Bocdilhistische organisaties in binnen- er buitenland, alsmcde miet geinteresseerde pereonen.

4. HBt verspreiden van brochures,
voor gigen rekening dan wel

boeken en tijdschriften, hetzii
anderen.

in sanlenwerking m€t

5. IIet oprichten van scholen op non-sectarische

Boedilhistisehe

grondElag.

6- IlBt bewerken

ener oomplete Nederlandse en of Maleise v€rteling

van de Boeddhlstische Canon (Tipitaka).

?. Het opriohten van

8. Alle

Boeildhistische kloosters en vihara's.

andere wettige en niet-politieke middelen.

IN

BEWERKING:

DE BOEDDHA DER SCHRIFTEN
door Rev. W, Josias van Dienst (Sheku Soshin Bozan). Stanila:rrdwer\ bevattende all€s dmtrent het leven, de persoonlfikheid, ile prediking en dre dood van de Boeddha Gotama, volgens de Boeddhistische Canon, alsmede een groot aantal Zfrner leerredenen, welke
nog nimmer in het Nederlands vertaald ziin. Het belangrfiksfe en
meest complete werk over de Boeddha, ooit in onze taal verschenen
en geput uit de oorspronkeliike hronnen.

103

