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EEN WOORD VOORAF.

Voor iemand. die „hei Evangelie". het hoogste vindt,
die de ontwikkeling van hei Christendom in de waereld
samendenki met de onibloeiing van het Allerheerlijksie,
die, na onvervaarde kritiek. na onafhankelijke wijsgeerige
bespiegeling, in niets zoo de waarheid ontdekt heeft als
in z'n eigen, vnorvaderlijke religie - voor zoo iemand
is het moeilijk een werk te schrijven, dat, in hei oog der
velen, alleen maar een negaiie is. En cie velen beheerschen
de waereld, en hun macht is bijna alle macht. Zij zullen
den auteur verlzeiieren, en er zal een schare zijmclie zich
uerlusiigl in wal zij vindt z'n sloopingswerk, en een
andere schare zal hem uerguizen, omda! hij is de looche-
naar van wat zij. in gemaede, voor onbeiwisibaar heilig
lloudi.

Waarom niet liever gezwegen dan dit werkgepnbli-
seerd? Waarom, als de auieur weet, dat „het geheim
niet mag worden uiigebal›l›eld" op :le straten, dat het
esoierisme is ie lonen, omdat „blinden niet zien" en
„dooven niet hoeren" kunnen, waarom :iii boek dan aan
de druhpers ioeverirauwd?

Omdat er enkelen zijn die hel zullen ondervinden als
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een verlossing en een verblijding. Een verlossing uit
kinderlijken waan, die hen belemmerde het wezen zelf
te vatten, een verblijding omdat hun, als zij dit geschrift
begrepen hebben, het oude Boek der Euangeliën opnieuw
een „goede kende" wordt.

Wanneer in dit zberk, de „Modernen" bestreden worden,
toone hun dit den eerbied van den auteur: tegen Darbisten
enz. strijdt hij niet.
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e historiciteit van den Nieuw-Testamentischen Chris-
D tus is een probleem geweest voor vroegere ge-

slachten, maar is het niet meer den oificiëelen,
kerkelijk en politiek gekeurden en goedgekeurden voor-
lichters van het theologisch Nederland. Zij toch weten,
of beweren althans te weten, dat Jezus werkelijk heeft
„bestaa_n", en het geldt als een gebrek aan kritisch
vermogen, wanneer iemand dit ook maar betwijfelt..
Onder de „vakmenschen" is er dan misschien een
enkele, die de zaak zoo ingewikkeld vindt, dat hij
vooreerst geen uitspraak doet - en de dii minores, de
ambtshalve tot stichting en verlichting aangestelde pre-
dikanten, die de middelaars zijn tusschen de Akademie
en het volk, ontleenen aan het hier gemelde inzicht van
hun Doctores en hun Proiessoren, zoo denken zij, het
recht om een Jezus te verkondigen die vóór meer dan
achttienhonderd jaren heeft geleefd. Aan dit inzicht, maar
ook aan dit gebrek aan inzicht. \Klant het is voorgekomen,
dat een overigens niet zeer sclu-andere collega zich voor
z'n positief-historische verkondiging van den „modemen"
Jezus, beriep op de verzekering van een oud-hoogleeraar,
een bekend Nieuw-Testarnenticus ten onzent: dat hij,
na jaren studie, minder zekerheid had aangaande het
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vraagstuk der geschiedknndigheid dan ooit. Nu zou men,
als wetenschappelijk gevormd mensch, aan zulk een
getuigenis moeten ontleenen een bescheiden agnosticisme,
men zou zich moeten onthouden van een oordeei -
want dan zou men eerlijk zijn. Maar genoemd ambt-
genoot denkt anders en verkondigt den leeraar, Jezus
van Nazareth, onzen grooten leidsman en voorganger,
dien hij der schare voorhoudt als een ideaal niet alleen,
maar met wiens leven- en familiegeschiedenis hij op de
hoogte is in bijzonderheden.
Dus: omdat de Professor een historischen Jezus „aan-

neernt", alsook, omdat de Professor twijfelt, of hij hem
kan .,aannemen" of niet - verkondigt men zijn Joodschen
rabbi aan het vriizinnig Christenvolk. De autoriteit van
den Heiligen Geest en die van de Schrift heeft in zulke
kringen plaats gemaakt voor het gezag van een Hoog-
geleerde.
Nu is de Hooggeleerde om drieërlei redenen niet de

betrouwbare zegsman [al bedoelen wij allerminst, dat hij
opzettelijk de waarheid verminken zou). Hij is het niet,
omdat hij een akademische positie heeft, en deze
verwerft men enkel, wanneer men het orgaan is van
een partij of richting, wanneer men vertelt wat invloed-
rijke groepen, om andere redenen dan om der waarheid
wille, bij voorkeur van den geleerde hooren. En hij is
het niet, omdat in een tiid van differentieering der
wetenschappen, hij, als vakkundige, bij het detail verblijft.
Geschiedenis nu vergt zeker kennis van details, maar
zij vraagt nog meer, zij eischt van den onderzoeker de
wiisgeerige en de artistieke gaven. Hoe dan ook onder-
ling verschillend, hierin zijn philosooph en kunstenaar
verwant, dat zij de hun geboden stof verbinden, dat zij,
uit het veelvuldige de eenheid scheppen, dat zij synthetisch
werkzaam zijn. De moderne empirist analyseert, hij haalt
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uit elkander en ve:-mag dan niet meer het versplinterde
bijeen te voegen. Merkt hij dit, dan wordt hij agnostisch,
skeptisch, dan verzekert hij ons roerend „het bank:-oet
der wetenschap", maar zelden merkt hij het, en door-
gaans gaat hij voort te „verklaren", nu zoo en dan weer
anders, en klaarder wordt het niet. Dit is de historie
van phvsika, chemie, biologie - zij zijn aan mode onder-
hevig, en de zoogenaamde exacte vakken wijzen slechts
een enkel boek aan, dat niet na een paar jaar is ver-
ouderd, zoo weinig is hun wetenschap exact. En dat
komt, omdat tekort schiet de svnthetische gaat van den
onderzoeker, hij is dichter noch wijsgeer, en hij kan
zijn stof niet overheerschen, omdat die stof, de Natuur,
in al haar analyse, ook synthese is. In de geschiedenis
gaat het eveneens: intuïtie, phílosophie zijn onontbeerlijke
middelen om haar raadsels op te lossen. En wel kan
men, door airichting en inspanning, een bekwaam ge-
leerde worden, dat is: iemand die veel heelt geleerd
van wat door anderen is gezegd, maar het intuitieve is
het geniale, en dit kan men niet vooronderstellen bij de
paar dozijn bezoldigde historici, die a_s. docenten en
predikanten hebben op te voeden.

Dan, in de derde plaats, de vakman is, als men hem
zou raadplegen over het oudste Christendom, daarom
ook niet de betrouwbare zegsman, omdat hij, _ ik
spreek hier niet van orthodoxen, Katholiek en Protestant
beiden - maar van „vrijzinnigen" -- omdat hij - en
hieruit zien wij zijn philosophisch onvermogen - enkel
een Jezus, als de Protestantenbond hem preekt, waar-
deeren kan. Dat is: een bepaalde mensch van vleesch
en bloed, hier ol ginds geboren op fatsoenlijke wijze,
een man van „vrije vroomheid", die God z'n Vader
vindt, die liberaal is, meer dan een van zijn tijdgenooten,
die zachtmoedig is als geen, en die, als offer van de
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onverdraagzaamheid en het obscurantisme van de Fari-
zeërs, valt. Maar hij herleeft in het hart van Johannes
en Jacobus en Petrus, hij wint de sympathie van den
vroegeren vervolger zijner gemeente: Saulus, die nu
Paulus wordt - en met Paulus begint al de vertroebeling
van de „waarheid en klaarheid", van het „eenvoudig
Evangelie", en haar intocht doet de dogmatiek, van
Athanasius, straks van Augustinus, dan van Thomas,en
van Luther en van Calv~yn_ Deze dogmatiek is een ver-
gissing; het „eenvoudig Evangelie", dat „den kinderkens
geopenbaard is", wordt er moeilijk door gemaakt; de
gansche kerkgeschiedenis is eigenlijk een dwaling _-
hier repeteert zich, voor de historie van het Christendom,
wat bij andersdenkenden het verloop is der geschiedenis
in het algemeen: de aanvang is een staat van rechtheid,
en dan volgt de val - en die val is, in de Christelijke
ontwikkeling, de bespiegeling van Johannes en van
Paulus, als ook de legendevorming, gevolg van Joodsche
wonderzucht. [Tenzij men, met de allernieuwsten in
onze psychiatrische eeuw, de wonderen accepteert als
„hv'pnotiseeringen" en, op de manier der Freudianen,
aankomt met „het onderbewuste"]. Gelukkig heeft de
geheel eenige Jezus [aan wien de gevoelsmodeme van
tegenwoordig dan soms nog denkt in gepotentieerden
zin en hem bespreekt als een ethisch-orthodox doen
zou - waarom, vemeemt men niet] gelukkig heeft
deze Jezus zich ontwrongen aan den greep der dog-
matiek, en wij beselien hem nu als een ons verwante,
alleen veel betere ziel: hij is de mensch, die in de rechte
verhouding tot God staat, onze leeraar, onze broeder,
onze meester.

Dit alles, wat gij kunt hooren van moderne kansels
en wat schering en inslag is in het godsdienstonderwiis,
dit, wat het thema vormt van de stichtelijke lectuur der
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„V1-iizinnigen", dit alles is onaanvechtbaanwanneer men
het geeft voor wat het is: een verbeelding. Ik zeg niet:
een schoone verbeelding - die van den Christus opde
wolken, zooals hem zag Michel Angelo, is schooner -
maar een verbeelding toch. En er is niets tegen in te
brengen als mannen en vrouwen een ideaal hebben van
godsdienstig leven, dat nuttig is en troostend in onze
burgerlijke, Hollandsche verhoudingen. En er is ook
niets tegen als men dit ideaal „Jezus" noemt. Maar er
komt dan allicht terecht protest van orthodoxen kant
- zooals er verzet zou komen, wanneer een door u
geleverde copie de ronde doen zou als een origineel
van Rembrandt. En er komt verzet van den kant der
beter ingelichten, die zullen zeggen: wat gij Jezus noemt
is niet een historische realiteit, en gij vervalscht, des-
onbewust, de geschiedenis, waar gij dien Jezus den
stichter acht van de Christelijke religie.

De beter ingelichten, die het dus „den vrijzinnige"
lastig maken, zijn de philosooph, de kunstenaar. En omdat
hij de wiizere is, begriipt hij veel, ook de kinderlijkheid
van de geestelijke kinderkens. Ook dat zii niet anders
kunnen, dat ze onmachtig zijn door te dringen tot „den
verborgen zin" des Christendoms, want men verstaat
ten slotte alleen maar wat men is. En zij zijn onkunclig
van het geweldige, waarom het gaat in het Evangelie.
Slechts wie, niet uit een hoek geleerd, maar beleefd
heeft het pessimisme, wie zich ontzinl-:en zag het Al,
wie dan gekend heeft de huivering, en zijn kreet voer
uit, en tot Hem kwam de god - slechts wie voelt, voelt
dit waereldsche als Maya, als droom, en als werkelijk
het Eeuwig Zelf, slechts hij verstaat de plastiek van die
oude vreemde menschen, die het Evangelie dichtten.
En dit zijn en zullen zijn de enkelen; voor de massa
is het min of meer historisch Christendom, en dit zal
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dus blijven zoolang de waereld staat. En de massa, ook
de theoloog uit die massa, zal een boek als dit, dat
hier voor u ligt, kunnen begrijpen zelfs niet uit de verte.
Hij zal er over spreken, want in spreken is zijn ambt,
hij zal er over schrijven, al recenseerende, dan zal hij
foutjes vinden, dan zal hij een halve pagina druks wijden
aan de expositie van die foutjes; hij zal waarschuwen
tegen dit boek. omdat het „ševaarlijk" is - maar de
auteur verzekert u, het is allerminst een gevaarlijk hoek.
Het brengt misschien wat rumoer, of - en dit is nog
waarschiinliiker en onschuldiger - het wordt officieel
niet eens besproken. Maar, zelfs als het bekend wordt,
dan is er maar een enkele die er wat aan heelt, en dat
is de philosophisch gevormde, maar meteen ook diepe
mensch. Dat is de reeds „ingewijde" in het Christus-
mysterie door den mvstagoog bij uitstek: het groote,
wonderlijke Leven.

Niemand kan redelijkerwijs vergen, dat een Professor
in de kunstgeschiedenis een kunstenaar is. Zoomin als
men een Hoogleeraar in de dierkunde zou willen recru-
teeren uit het rijk der visschen. En een docent in de
wordingshistorie van het oudste Christendom behoeft
ook niet te zijn een Christen, in den oorspronkelijken
zin des woords, een denker, een dichter, een geëxalteerde.
Indien dit de eisch ware, dan zou menig stoel onbezet
blijven, dien nu een waardig man tot nut van allen siert.
Bij slot van rekening heeft de moderne waereld - en
de „kerk" doet er in mee -~ toch niets te maken met
het „oudste Christendom" noch met den verborgen zin
des ,.Evangelies". Zij heeft andere belangen en andere
opinies, die haar meer voordeelig en daarom meer plausibel
zijn. En wie haar officieel voorlicht, heeft op hen die hij
dient, te letten. Maar er zijn buitenstaanden, die niet
van deze waereld ziin, en wier stem de waereld dan
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ook ongaarne hooren wil. Zij nu zijn misschien het
Christendom der laat-antieken in hun hart het meest ver-
want, in hen is allicht hetzelfde wat bewoog het leven
der oorspronkelijken, wier werk het dogma en de Christus-
beelding maakten. Als zij spreken van dat wat hen
ontroerde, van hun studie ook, van hun kennis, dan
vragen zii gehoor aan hen, die evenmin „van deze
waereld" zijn als zij. En als zii hun boeken laten drukken,
dan zijn zij er overtuigd van toch, dat niet verraden
wordt het mysterie, ook al is het ontsluierd: de velen
zien het niet. Zij zijn ziende blind en hoorende doof.
Voor een enkele onder hen is het gezegd, die het verstaan
zal, omdat hij niet meer geteld kan worden bij de velen.
Omdat hij heelt geworsteld en geleden heeft en verloren,
en omdat hij, uit de breuk, zich zelf heeft gevonden, en,
van de waereld vrij, in „Chr-istus" is gered.

Is, in doorsnee, de bezoldigde vakman ongeschikt om
het Christus-mysterie, allereerst in zijn wording, te ver-
staan, is hii het, omdat hij tolk van een richting, omdat
hij detailonderzoeker is, omdat hij onwijsgeerig en on-
artistiek is - wij zullen niettemin zijn arbeid betrekkelijk
waardeeren. Hij is onmisbaar als de bakker, de slager
in een welverzorgde gemeenschap; hij is het den bouw-
meester, den svntheticus, als de opperman die steenen
draagt. Maar het is de vergissing van een ongeestelijk
geslacht te denken, dat een architectuur wordt saam-
gevoegd, alleen door opperlieden. En dit gelukt allerminst,
wanneer de werkgevers, op wier last zii bouwen, niet
gesteld zijn op een revolutie, zelfs niet in hun kunst.
Dit nu, dit antirevolutionnair karakter, deze zucht naar
het traditioneele is eigen aan onze tegenwoordige Hol-
landsche beschaving. lk denk hier in het bijzonder aan
de „modern-theologische richting", die de geestelijke
vertolking was van hetgeen vóór ruim 60 jaren leefde
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in de liberale bourgeoisie. Zij begon zich te voelen, zii
verliet haar engte, zij werd opgenomen in een ruimeren
kring van internationaal verkeer, zii werd grooter, maar
het was een eenzijdig-grooter worden, het was een
winst aan ondernemingszin en ondernemingskracht, en in
trad de verstandige cultuur, die haar tolk vond in Op-
zoomer met diens gematigd Positivisme. Mvstieke be-
levingen waren zeldzaam, en nu voor het zakendoend
Nederland het nieuwe verscheen, was dit toch ook alweer
het oude: n.l. de verstandsverlichting van Voltaire, van
Nicolai en Reimarus. Doch, zij hoedde zich ten onzent
voor excessen; er was een zeker idealisme vast aan
de liberale burgerij dier tijden, dat uitkwam op Lhet
nanut, en dat de leuze van de Revolutie met rnoderatie
wilde voeren. Zulk een idealisme nu is het geheim der
oudere moderne richting: had Opzoomer aan den gods-
dienst niet een plaats verzekerd door te beweren dat
er in ons een specifiek vermogen is om God te kennen?
was dit religieus gevoel dus niet onaanvechtbaar voor
alle kritisch overleg? .Welnu, het idealisme, de culte
van de humaniteit etc. werd door kerkelijke menschen
gechristianiseerd: God was de macht van het goede,
en het deugdzame in ons was zijn wet en onze roeping.
Dieper denkenden, verstandiger geesten onder deze
theologen moesten zich straks -- met de Ethisch Mo-
dernen - wel verhullen in een idealisme, dat dit goede,
God, niet in de natuur ontdekken kon, of zij moesten,
als Pierson, Busken Huet, Domela Nieuwenhuis, de kerk
verlaten, die hun begrip niet paste. Een niet gering
bezwaar bij deze laatste groep was het willekeurig
Jezusbeeld, dat de moderne richting zich allengs had
gewrocht. In zijn afscheidsrede werd het door Nieuwen-
huis gekritiseerd, en Pierson kon het op den duur niet
dulden. Met Pierson begint dan ook een radicale be-
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spreking van het Nieuwe Testament -- gelijk de zonen
der Zestigers, als Tachtigers, revolutionnair worden in
de waardeering der oude kunst, gelijk er optreedt een
revolutionnair socialisme, als Nieuwenhuis de kerk ver-
laat, zoo publiceert in 1878 Pierson zijn „Bergrede",
waarmede dan het tijdvak der radicale kritiek van de
Nieuw-Testamentische geschriften wordt geopend. Zij
had haar voorgangers elders, men denke aan de mytho-
logische methode van David Friedrich Strauss, aanßruno
Bauer's Kritik der Evangelischen Geschichte enz., later
aan Johnson's Antiqua Mater. Maar deze meesters vonden
weinig weerklank in hun land, om straks te zeggen
redenen. Holland, dat lakoniek en materieel genoeg is
om het gedurfde een tijd lang aan te staren en te duiden,
Holland, dat, in de doleantie, uit z'n groote kerk de
hevig-rechtschen wijken zag, Holland, dat sterk liberaal
was door z'n handelsmenschen, het liet den radicaal
vrij spel. \Want „de waarheid is sterk en zij zal over-
winnen". Zij won dan ook het hart van Loman, van
van Manen, van Naber, van van Loon, om maar enkelen
te noemen, voor de consequente kritiek, en Steek, in
Zwitserland was een welkome hulpaan den geleerde, die
in z'n „Pau1us", de echtheid van de Hoofdbrieven had
durven loochenen. Dan volgt Bolland met z'n lezens-
waardige boeken en brochures, waarin een geweldige
kennis van gegevens zich aan geniale combinatie paart.
Maar hij was mede in het buitenland ter school gegaan;
hier was intusschen de radicale kritiek officieel geclesa-
voueerd, de reactie was ingetreden, die wij kennen. Want,
zooals er een kentering intrad in de politiek, zooals de
revolutionaire socialist zich verkeerde in een „Hoffähigen"
staatkundige van opportunistische geneigdheid, zooals
achtereenvolgens Bilderdijk e.a. bij de vroegere literaire
renegaten onverdiend in eere kwamen, zoo werd men
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conservatief in theologicis, en men zocht nu zelfs een
eenheid tusschen orthodoxen en modernen, een eenheid
die denkbaar werd, omdat orthodox en modern beiden
zwelgen in gevoel'. En het gevoel werkt weg de tegen-
stellingen, waar het nog niet aan toe is. Nu beteekent
dit, voor de radicale kritiek, een officieele veroordeeling,
en de bezetting der Akademische leerstoelen voor oud-
Christelijk onderricht met vreemde krachten, terwijl be-
voegden svstematisch gepasseerd worden, zegt in dezen
genoeg. Wat intrad is: de algemeene gemoedelijkheid, en
gemoedelijk werden de „gemeenten". ln „moderne"
kringen wenscht men te hooren van „Jezus", die het
hart zoo dierbaar is. Verzuimen wij niet op te merken
dat de gemeente, voor zoover zij niet vertegenwoordigt
de groote massa, die orthodox is en blijft, is samen-
gesteld uit dames en uit kleine burgers, die leven uit
het onmiddellijke en bang zijn voor excessen. En wat
de "gemeente" wenscht moet de Akademie geven - zii
heeft dus gelijk als zii hare professoren uit de behouders
kiest. Zoo is, in de volrnaakste aller waerelden alles
volmaakt _ alleen... .. niet de waardeering van de
kritische bezinning. Tegen die bezinning, waar zij zich
mocht voordoen, verzet men zich, ook al omdat men
Bolland haat, en Bolland is de radicaal in theologicis.
En verstandige menschen zijn nu eens voor goed on-
redelijk, en dus is hun ontzegd de kennis van de waar-
heid, van de Logos. d.i. van het waarachtig Evangelie.

Sedert ten onze de reactie intrad en „het intellectua-
lisme" wordt zwart gemaakt, omdat men zelf voldoende
intellect ontbeert, sedert de vroomheid zoet en tam is
geworden en het alom van „Betbrüder" wemelt - richt
men zich, in zake Oud-Christelijke letterkunde en de
oplossing harer problemen, naar het Duitsch model.
„Das Reich", d.w.z. het halffeodale Brandenburgsch
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instituut, dat rust op agrarisch bezit en militarisme, heeft
de kerk noodig, en de Kerk is haar de Luthersche recht-
zinnigheid. Door haar toch gaat zij, anders dan met
politiestok en carcer, tekeer tegen de ,.misdadige woe-
lingen" van [nu intusschen parlementair en ministerieel
geworden] socialisten. En heterodoxie zou gelijkstaan
met versplintering, en Duitschland ziet voldoende dat in
eenheid macht is, en door macht het Rijk. Vandaar dat
slechts die "geleerden" ambtelijk gewettigd worden die
„met mate" historisch-kritisch zijn. Gij denkt aan Adolf
Harnack, Wemel en Weiss, von Soden, Zahn, Wernle
en Jülicher. En als dan straks him behoudzuchtig regime
soms niet geheel bevredigt, dan komt Schmiedel, die
geen Duitscher maar een Zwitser is, en laat de onwan-
kelbare „grondzuilen" zien, waarop de historiciteit van
Christus rust. lntusschen heeft Schweitzer geschreven
van de moderne historische theologie: „Haar geheele
bezit is bedreigd; ze moet het schrede voor schrede
hernieuwen of het opgeven, en heeft geen recht meer
tot het opstellen van eenigerlei bewering, zoolang ze
niet heeft stelling genomen ten aanzien der nieuwere
kritische grondquesties." En elders: „Sedert ongeveer
tien jaar is de moderne historische theologie aldoor
meer op den breeden weg van het populariseeren geraakt:
het is tijd, dat ze leere twijfelen aan haar historischen
Jezus." Deze rechtmatige, moedige twijfel is dan echter
opgekomen buiten de kringen der vakgeleerden om, die,
wat te verwachten viel, dan ook gaarne spreken van
„dilettantisme", alsof het „dilettare" dat is: beminnen,
het een wetenschap beoefenen uit liefde tot de waar-
heid, niet minstens even vruchtbaar zijn kan als een
praestatie ter wille van het ambtelijke geld. Met hooge
woorden, met een voornaam afwijzen van de eerlijken,
die onkeizerliik en onrechtzinnig over „Jezus" spreken,
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met een poëtisch getuigen van den „Palaestijnschen
aardegeur", die den hoogleeraar uit de Evangeliën tege-
moet komt, met een Deismannischen speurzin, die aan
scherfjes en potjes de Christelijke realiteiten afleest,
wordt de waereld van lastige ketters schoongevaagd.
lntusschen, de radicale kritiek is er, ookinDuitschland;
de predikant Steudel, de predikant Kalthoff kwamen er
voor op, Arthur Drews had er een begeerde professuur
voor over; Lublinskv, Kautzkv, Promus doen er aan
mede; en Engeland, het kerkelijk Engeland, dat intusschen
zijn vriidenkers had van oudsher, toont ons een Whit-
taker, een Slack, een Robertson, en Amerika heeft z'n
Benjamin Smith, en Polen zijn Niemojewski. Een leek
is in Holland, Hartogh Hevs van Zouteveen, maar een
leek die hard heeft gewerkt, en die in 1880 de door
Dr. de Lespinasse in 1856 gepubliceerde artikelen over
den oorsprong van Godsdienst en Christendom heeft
uitgebreid. Deze Dageraadsmannen verdienen onze hulde.
Over het algemeen was de Dageraad heel wat verder
dan de officieele theologie, al heeft hij niet steeds de
religie naar behooren gewaardeerd. In besprekingen van
dezen kant is dan voorondersteld het nog altijd belang-
wekkende boek van Dupuis over den „Oorsprong van
alle Godsdiensten" en Volnev`s „Ruïnes", met name de
laatste hoofdstukken. Er waait door dit alles een ruime,
frissche geest, en wij kunnen er alvast uit leeren, dat
de oplossing van het Oud-Christelijk vraagstuk gezocht
moet worden in de vergelijkende godsdienstgeschiedenis,
niet in uitlegkunde zonder meer, in Schriftkritiek. De
gangbare methode der officieele vakrnenschen is: na' te
gaan of b.v. de Corinthenbrieven echt zijn, en daarvoor
op te speuren de externe en interne bewijzen. D.w.z.
men ziet of een geschrift gekend is door Papias, lreneus
enz., en men onderzoekt of het, krachtens zijn stijl en
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inhoud, stammen kan uit den kring, waarin de Pauli-
nische letterkunde in het algemeen geboren is. Maar al
heeft ook deze methodiek haar waarde, zii is toch zeer
bijkomstig. lwant, ten eerste, voor vervalsching deinsde
men in katholieke kringen nooit terug. en wie waarborgt
ons dat een perikoop bij Ireneus niet is ingevoegd? En
wie staat er voor in, dat een, door een auteur der
tweede eeuw geciteerd boek, een Evangelie, hetzelfde
is als dat van onzen kanon, of wel het kanonieke in
een oudere bewerking? En, ten tweede, de interne
kritiek gaat uit van de vooronclerstelling, dat haar wel-
bekend is b.v. het karakter van het Paulinisme, waaraan
zii dan geschriften als b.v. 1 Corinthe toetst. Maar af-
gezien van de vraag of dit karakter haar anders bekend
is dan uit de geschriften, waarover juist de questie
loopt - indien een brief Paulinisch is, omdat hij toe-
hoort aan een zekere groep, dan kan die groep zelf uit
de eerste eeuw of uit de tweede herkomstig wezen.
Ten slotte is de chronologische vraag niet de gewichtigste.
Het zou kunnen blijken, dat de ideeën van „Paulus"
van het Vierde Evangelie, van de Synoptici, dat de
Christusfiguur zelve veelvuldig voorkomt in de letterkunde
en de theosophie van een periode, die een ruime spanne
tijds omvat. En dit toont ons de vergelijkende godsdienst-
geschiedenis. Maar deze vooronderstelt weer de ge-
schiedenis van den algemeenen geest, die enkel verstaan-
baar is uit den oekonomischen,sociaal-anthropologischen
toestand, hier. in ons geval. van de Hellenistische
waereld.

Het is ons doel in de volgende bladzijden een beeld
te ontwerpen van de beschaving, waarin het Christendom
geboren is. Zij die, als vaklui, den auteur verwijten dat
hij tweedehandsche kennis geeft, mogen bedenken dat
dit geen schande is. Als mijn tuin is verwilderd neem
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ik een bloemist, en vooronderstelinhem een deskundige.
Als ik wil hooren over de Hellenistische beschaving,
wend ik mij tot de "geleerden". Komt de rnan,wanneer
ik dit gedaan heb, met het verwijt van tweedehandsch
weten, daarmee te kennen gevend dat ik niet te ver-
trouwen ben, dan treft de snoodheid hem. Want zooals
ik mag vergen dat m-'n tuinman z'n taak goed doet
_ hij wordt er voor betaald - zoo is het de roeping
van den vakman mij naar behooren voor te lichten. En
dan: gelijk ik den bloemist naga en z'n arbeid controleer,
zoo doe ik ook met den geleerden vorscher.Want Cicero
en Plato en Martialis en Juvenalis ken ik óók, en ik
vergelijk met de bronnen wat de Professor zegt.

95.t): _ __
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DE HISTORISCHE JEZUS

ndien de Christelijke religie de schepping ware van
I een man, wiens persoonlijk optreden reeds onmid-

dellijk de waereld bewoog, zoodat Farizeërs en
Romeinen tegen hem samenspanden, zoodat Saulus, bla-
kende van toom, uittrok tot vervolging, zoodat na dertig
jaren reeds de keizer een razzia tegen z'n secte moest
beginnen (Nero, 64] dan zouden wij eenig spoor van zijn
herinnering verwachten bij auteurs - Joden en Heidenen
_ die hun aandacht schonl-:en aan gewichtige gebeur-
tenissen met name op godsdienstig gebied, allereerst bij
Joden. En nu is opmerkelijk dat Philo, de Afexondrijn
lgeb. ± 25 v. Christus] hem niet noemt, al weet hij veel
te vertellen over de Esseeërs en al vindt men bij hem
aan het Christendom verwante beschouwingen; ook dat
„Jezus" tijd- en landgenoot Justus van Tiberios over hem
zwijgt, tot verbazing van Photius van Konstantinopel, die,
in de 9de eeuw, vergeefs in de kroniek van Justus
zocht naar den naam des Heeren, en van oordeel is
dat een „ziekte der Joden", n.l. hun ongeloof, hieraan
schuldig staat. En Josephus [37-100 n. Cln-.], die Pilatus'
brutaliteit schildert, maakt er geen melding van dat de
Joden hem tot de veroordeeling van „Jezus" dwongen.
Toch was er genoeg gebeurd:men denke aan den intocht
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in Jeruzalem, de partijschappen, de gevangenneming in
den nacht, de opschudding, het prijsgeven van een land-
genoot aan de overheid van Rome. En de secte der
Christenen beteekende, volgens Hand. 2 : 41, toch reeds
genoeg, en temeer treft Josephus' verzuim waar hij wel
het zijne zegt over Messiaansche bewegingen als die van
Theudas en van Judas Gaulonites. In Oudheden 13:33
is sprake van Jezus: hier wordt beweerd dat hij „een
wijs mensch was, indien men hem zoo noemen mag.
Want hij deed wonderen en was een leeraar der men-
schen," enz. „Hij was de Christus." Dan wordt zijn krui-
siging en zijn opstanding medegedeeld, en dat in hem
is vervuld wat voorspeld is door de propheten. Josephus
had vlak daarvoor melding gemaakt van een oproer dat
door den landvoogd gewelddadig bedwongen was. En
onmiddellijk na dezen passus over Jezus zegt hij, dat
nog een ander ongeluk de natie trof. Nu zal het eerste
ongeluk toch wel niet zijn de terechtstelling van Christus
en nog minder zijn opstanding, maar dit is blijkbaar het
bloedbad, waardoor gemelde revolutie werd bedwongen.
Doch dan wil dit zeggen dat de Jezus-perikoop is in-
gelascht, en wel door een Christen, die noode in de
Oudheden een bericht aangaande zijn Meester ontbeerde.
Daarvoor pleit dan ook de inhoud: een lsraeliet als
Josephus zou toch zeker zijn „bekeerd" tot de secte,
indien bij ervan ware overtuigd geweest dat men Jezus
den Messias kon noemen, dat hij nauwelijks een mensch
mocht heeten, dat in hem de prophetie was vervuld waar
hij ten derde dage was opgestaan.

Oudheden 20:91 vertelt hoe de jongere Hannas, na
Festus, en terwijl diens opvolger Albisus nog onderweg
was, een rechtbank heeft samengeroepen, waarvoor hij
Jakobus, „den broeder van Jezus" heeft gesteld, en hem
met eenige anderen wegens wetsovertreding liet steenigen.
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Dit zou zijn gebeurd in 62 na Chr. Nuis ten eerste
„Jezus" een gewone naam en behoeft niets temaken te
hebben met den Evangelischen Christus, ten tweede,
indien dit wel het geval mocht ziin, beteekent het:
iemand tot de secte der Jezus-vereerders behoorende,
en dat die secte bestond, zal uit het vervolg in dit ge-
schrift blijken. Maar Weiss, de conservatief, moet deze
plaats ook een invoegsel hebben geacht - inderdaad
is het vreemd dat, zooals verder wordt bericht, dit be-
drijf van den hoogepriester, „allen inwoners van Jerusalem
mishaagde . . . die de onderhouding der wetten behar-
tigden." Men zou zeggen: den orthodoxen moet zulk een
handelwijs naar den zin zijn geweest.

De Talmoedonekdota bewijzen niets. Zij zijn persi-
fleeringen van het „Evangelie" als „Awen-Gillajon" d.i.
zondenregister, Jezus heet „Ben Stada," zoon der
ontrouwe, ook „Ben Panthera," hoerezoon. Eenige Rab-
bijnen zien [in Trakt Kaila 18b], twee jongens voorbij-
komen, den een met gedekt, den ander met bloot hoofd.
[De Christenen ontblootten hun hoofd in de kerkelijke
samenkomsten). De blootshoofdsche heet een bastaard
en de zoon van een menstrueerende; zijn moeder erkent
dit:een van de bruidsjonkers is tot haar ingegaan toen
zij in de periode was en door haar man was afgezonderd.
Wie hierin iets anders dan een kwaadaardig praatje ziet,
is geen Christen meer. Tendentieus is het bericht dat
Jezus te Lud [Lvdda] is gesteenigd: volgens Dent. 23 : 2
mag geen onecht kind in Jeruzalem binnengaan.

Hoe goed de Talmoed op de hoogte is, leert de Bab.
Gemara, die de voltrekking van het vonnis honderd
jaren vroeger steltdan de gewone traditie. ln den Babvb.
Talmoed, Sabbath 116, wordt meegedeeld dat lmma
Salom de vrouw was van rabbi Eliezer, de zuster van
rabbi Gamaliel. Er was een „Philosooph" in zijn buurt,
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die onomkoopbaar heette. Zij wilde hem hespotten.
Imma bracht hem een gouden luchter en sprak: „ik
wilde dat ik mijn deel had uit het familiegoed." De
philosooph sprak: „Deelt." En Gamaliel: „Voor ons
staat geschreven, dat, waar een zoon is, de dochter niet
erft." De philosooph: „sinds gij uit uw land zijt ver-
dreven is Mozes' wet opgeheven en het Avongillajon u
geschonken, waarin staat dat zoon en dochter samen
zullen erven." Den volgenden dag bracht Gamaliel een
ezel, en de philosooph sprak: „ik heb het Avongillajon
er op nagezien, en daarin staat: ik ben niet gekomen
om de Thora [Wet] weg te nemen maar om er aan toe
te voegen. En ook: Waar een zoon is, zal de dochter
niet erven." Imma sprak: „Uw licht gelijkt den luchter."
En R. Gamaliel: „De ezel is gekomen en heeft tegen den
luchter getrapt."

Men heeft hierin een verwijzing gezien naar M. 5:
1-1-16. Maar in Mattheus komt niets voor over het erven
van zoon en dochter beiden. Lippe [Das Evangelium
Matthäi vor dem Forum des Bibels und des Talmuds),
ziet erin een persiflage van de Christelijke halfheid in
de houding dezer secte ten opzichte van de Wet. Hij
stelt de plaats in de 2de eeuw, en uit de aangehaalde
woorden [Sinds gij uit uw land zijt verdreven] blijkt dat
wij ze hebben te denken na den val van Stad en Tempel.

De getuigenissen der Romeinen geven ons al niet veel
meer. Plinius de Jongere zal in 113 een brief aan Tra-
ianus zenden, waarop deze antwoordt. Semier, Aubé,
Havet, Hochart, Bruno Bauer, Johnson hebben het stuk
voor onecht verklaard. Een aandachtige lezing geeft mij
denzelfden indruk. \ll/anneer het tegen het slot van de
epistel des stadhouders heet dat „de tempels, die reeds
bijna verlaten stonden, meer toeloop begonnen te krij-
gen," vooronderstelt dit een uitbreiding van het Chris-
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tendom, die in 113 onmogelijk is. Maar erkennen wij de
echtheid, dan leert de brief niets over een mensch Jezus,
maar over een dien men „als ware het een god" beurt-
zangen zingt in den morgen.

Suetonius [77-140] in z'n „Leven van Claudius" ver-
haalt van dezen keizer, dat hij de Joden, als zij, op
aansteken van een zekeren Chrestos duurzaam onrust
wekken, uit Rome verdreven heeft. „Chrestos" zal wel
een Messianistisch gezinde Jood zijn geweest, de naam
komt meer voor _ in elk geval, de Jezus der`Evangeliën
heeft Rome niet bezocht. En volgens Hand. 28 : 17 weten
de Israëlieten in de hoofdstad tien jaren later nog niets
aangaande den Christus van Paulus, d.i. den christelijken
Christus. - De andere plaats bij Suetoniusinz'n „Leven
van Nero", „de Christenen, een soort van menschen van
een nieuw en misdadig bijgeloof, heeft hij met straffen
vervolgd." is klaarblijkelijk ingelascht. Midden in de
mededeeling van dat wat de keizer gedaan heeft tot
verbetering van het plan der stad, en van zijn voor-
schriften in zake „sportulae" of spijsuitdeelingen, alsook
in zake de gaarkeukens, en de wagenwedstrijden, is
deze kantteekening opgenomen. De geheele omgeving
is verward en corrupt; een vroom Christen, die de tra-
ditie kende, en de melding van Nero"s gruwelijk bedrijf
bij Suetonius, tot zijn verwondering niet las, voegde dit
kort berichtje aan den rand toe. Temeer hebben we tot
deze vooronderstelling recht, omdat Suetonius elders
mededeelt, dat Nero als „religionum usque quaque con-
ten1ptor," d.i. als altijd onverschillige zich van secten
niets heeft aangetrokken. Hoe het ook zij, op zijn best
kan het bericht toonen, dat er reeds tijdens Nero Chris-
tenen te Rome zijn geweest, d.w.z. belijders van Christus,
Messianistische Joden, maar het beteekent niet dat er
een historische Jezus heeft bestaan.
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Dat, volgens Suetonius, Nero om godsdienstige secten
niets gaf, bedenke men ook bij de lezing van Tocitus'
Jaarb. 15 : 44.

Bij de melding van een brand te Rome heet het, dat
de keizer hiervan de schuld gaf aan hen, die, wegens
schanddaden gebaat, het volk Christenen noemde, en
strafte hen. Hij, van wien deze naam was uitgegaan,
Christus, was onder de regeering van Tiberius door den
procurator Pontius Pilatus gevonnisd. Maar het, voor het
oogenblik onderdrukte, bijgeloof brak niet slechts in
Judaea, het vaderland van dezen onzin, maar ook in
Rome uit. Dan deelt Tacitus mee, hoe eerst zij gevangen
genomen werden die bekenden, voorts op hun aanwijzing
een ontzaglijke menigte, en dan hoe zij niet slechts van
de brandstichting maar ook van algemeenen menschen-
haat werden beticht en op allerlei wijze werden gemar-
teld, o. a. in de keizerlijke tuinen verbrand.

Nu is deze veelbesproken passus hij Tacitus van wei-
nig gezag; hij put aangaande den oorsprong der christe-
lijke secte uit de overlevering. Wmit, zooals de conser-
vatieve 'Weiss heeft opgemerkt: over den gerechtelijken
moord van een joodschen provinciaal Jezus heeft hij
stellig geen authentieke stukken vóór zich gehad. En
± 117 was de poëzie van den Verlossersgod zeker al
gehistoriseerd door een onkundige menigte. Of hij ver-
wart de Jezus-verbeidende Galileeërs met de Galileesche
Zeloten, de Gaulonieten. -Buitendien, een mededeeling
aangaande gebeurtenissen, die bijna negentig jaren vroe-
ger zullen hebben plaats gehad, is niet bepaald van een
ooggetuige, dunkt ons. En dan: men heeft opgemerkt
hoe de stijl van dit stuk anders is dan Tacitus gewoon-
lijk schrijft. [Confessio; fateri, zonder voorwerp, is ker-
kelijk Latijn; generis humani, in plaats van humani generis]
terwijl de „ontzaglijke menigte Christenen" wonderlijk
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aandoet, alsook het ,.aangeklaagd" worden wegens „al-
gemeenen menschenhaat" alleronnoozelst is. Tusschen
15:43 en 15: 45 verbreekt clit fragment den samenhang
en wii kunnen het dus zeer goed als een interpolatie
aiwiizen. Temeer, daar het heet, dat Nero, als wagen-
menner, zelf bii het moordfeest tegenwoordig is, wat niet
overeenstemt met Suetonius: „hii beval misdaden, maar
keek er niet naar." stellig omdat hij te gevoelig was.-

Zoo bliikt dat noch de Joodsche, noch de Heidensche
berichten ons iets leeren aangaande de geschiedkundig-
heid van Jezus. En dit bevestigt wat keizer Julianus in
ziin eerste boek tegen de Christenen zegt: „Wmmeer
men mii een enkelen schríiver van naam aanwiist, die
deze lieden genoemd heeft [gebeurd is het n.l. onder
Tiberius of Claucliusl, houdt mij dan in alle opzichten
voor een leugenaar."

In de Nieuw-Testamemtische geschriften teekent ons
de Openbaring van Johannes, Christus als den gewel-
dige, die komen zal, geboren uit een maagd; nog kind,
zocht de Slang hem te vermoorden, de vlucht redt hem,
straks wordt hii gezien op ziin witte paard en overwint
hii de víiandige macht. Het Lam, dat geslacht werd, komt
tot de eer en de heerlijkheid, en de leeuw van Juda's
stam is de ware, eeuwige koning. De Christus van dit boek
is de Mensch van Daniel l, 13; de eerste in het scheppings-
plan, begin en eind, Woord Gods, de Rechter in het laatste
oordeel - nergens is hier sprake van een geschiedkundige
figuur, maar van een apokalyptischen, mythischen held.

De Panlinische brieven geven ons al even weinig een
historische, rnenscheliike gestalte. Hier is de Zoon van
God, die in de geliikvormigheid der zondige menschheid
optreedt, zelf zondeloos, de eerstgeborene onder ziine
broeders. Hii is de Heer der heerlijkheid, een lospriis,
een zoenmidclel, door den Allerhoogste ons geschonken;

21



ook is hij in Rom. 9:5 God. Hij is niet „vleesch", niet
„vleesch der zonde", maar de geest. Die rijk was, is
om onzentwil arm geworden - dus: voor-bestaan moet
hem worden toegekend. Voor den Christus naar het
lichaam heeft het Paulinisrne geen belangstelling, zijn
Heer is een bovennatuurlijk wezen.

Plaatsen als I Kor. 11, I Kor. 15, I Kor. 7 : 10, l Kor.
9:14, I Thess. 4:15 brengen in dit ons oordeel geen
verandering. Ook wanneer men bij sommige niet aan
nog latere invoegsels wil denken, zeggen zii alleen dat
voor den Roomschen redacteur der brieven de dogma-
tische waarheid reeds mythologisch gesymboliseerd was
[de instelling van het avondmaal, door den cultusgod,
de opstanding). En verder is de verwijzing naar „den
Heer" die dit of dat zegt, allerminst een argument voor
Jezus' historiciteit. Want zulke plaatsen moeten beoor-
deeld worden, zooals wii de Evangeliën zullen doen,
waar ook - denk aan de Bergrede - de „I-leer" het
woord voert, en waar ons in den breede aanschouweliik
gemaakt wordt, in een dramatische geschiedenis, wat de
Waarheid is. Voor het Roomsch kerkbegrip - en daar-
mede brengen ons de Evangeliën van Paulus brieven
in hun tegenwoordige redactie in aanraking - is het
philosopheem, is het poëem een feit geworden. Dit betwist
niemand. maar het zegt allerminst dat Jezus heeft geleefd.

In den Hebreënbrief is Jezus de Zoon, de waereld-
schepper, die vóór zijn rnenschwording boven alles ge-
steld was, afschiinsel der heerlijkheid Gods, beeld van
Gods wezen; hem is de toekomstige orde der dingen
onderworpen, hij is de Hoogepriester, Middelaar van een
nieuw verbond.

De Jacobusbfief noemt [5 : 7] als voorbeeld van ge-
duld in het lijden Job, terwijl wij toch veeleer een
herinnering aan Christus zouden verwachten - en wii
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vinden, als woorden des Heeren aangehaald uitspraken,
die in het N. T. verder niet te vinden zijn.

Stellig geven ons de Evangefíën een menschelijker
beeld van Christus, al is dat van Johannes vol van her-
inneringen aan den praeëxistenten Logos, het Woord, dat
plotseling op aarde komt, zonder uit een vrouw geboren
te zijn. De moderne kritiek heeft de aftrekmethode op
den inhoud dezer documenten toegepast, zij heeft dat
verwijderd wat onhoudbaar is, en het resultaat is, dat er
niets, niets rest. De geboorteverhalen: engelenverschij-
ning, bovennatuurlijke conceptie, ster van Bethlehem zijn
niet meer gelooflijk dan andere mvthologische stof; de
kindermoord is, in verband met hetgeen ons van elders
aangaande Herodes bekend is 1], een fictie, de verwijzing
naar de Oud-Testamentische voorspellingen toont hoe
men verdicht in overeenstermning met wat men prophe-
tieën waande; de verzoekinginde woestijn, naden doop
met zijn hemelstem, doet - als historie zonder meer-
niet onder voor welke mythologische phantasieën ook;
bovendien: den doop van Johannes noemt Josephus niet
in zijn bericht over dezen man, en in de woeste Jor-
daanvlakte lokt men niet licht een menigte -- temeer
daar de rivier volgens de Mischna, voor baden onge-
schikt is. Nazareth, Golgotha, Gethsemane, Gadara zijn
van elders onbekend; aposteluamen zijn voor een deel
mvthisch (Simon, Petrus, Judas), voor een deel gekozen
tot viering van geëerde geloofsgetnigen; een wonder als
de verheerlijking op den berg, als de verdorring van den
vijgeboom, als de opstanding en de hemelvaart accep-
teert zelfs de ouderwetsclle of gemoedelijke vrijzinnige
niet. Of zijn de wonderen „natuurlijk" te verklaren, uit
hvpnotisme, uit suggestie, uit een soort van witte magie?
Dit zal toch zeker moeilijk gaan met de reeds genoemde,

1] Met name bij Josephus.
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ook niet met de verandering van water in wijn, de op-
wekkingen van Lazarus, van Jaïrus' dochtertje, van den
jongeling te Naïn! En evenmin kan men hieraan denken
bij de vermenigvuldiging van brood en visschen, bij de
zwijnen die in de diepte storten, bij het dringen door
gesloten deuren, enz. Dan blijven over genezingen -
demonen worden uitgeworpen, blinden en dooven wor-
den geheeld, en het komt zeker voor dat door een
sterke persoonlijkheid een neurasthenikus geholpenwordt.
Maar dan is hij niet blind, dan is hij niet doof, en het
gebeurt, dat, als de helper weg is, de oude ziekten kee-
ren. Hoe echter een melaatsche hersteld wordt of een
vrouw die aan overmatige vloeiïng lijdt, enkel door sug-
gestieve behandeling, leert misschien het volksgeloof,
zeker de kritische wetenschap niet. Verder: wie de
Evangeliën leest, krijgt den indruk dat er geen patiënt
in Palestina overblijft. Allen worden gebaat, gansche
scharen vinden heul, en wij zeggen: zoo schrijft men
geen geschiedenis: hier is of de antieke wonderzucht
[als in den Apolloniusroman] of de svrnboliek aan het
werk, maar zeker niet de historie. Letten wij dan verder
op de lijdensverhalen, dan ontzinkt ons alle geschied-
kundige mogelijkheid en werkelijkheid.

In den tempel onderwijst men niet, wel in de svnagoge,
en Christus spreekt telkens in den tempel. Volgens Jo-
sephus (Oudheden 1, 18, 2, 2), openden de priester-s,op
het feest der ongezuurde brooden, dat de Joden Paschen
noemen, dadelijk na middernacht de tempelpoort. De
gevangenneming van Jezus zou dus juist tegen midder-
nacht, als allen reeds in het voorhof stroomden, groot
opzien verwekt hebben. De vele getuigen, die men plot-
seling ter terechtzitting bij de hand heeft, doen zonder-
ling aan. Volgens de Mischna is de hoenderteelt in
Jeruzalem verboden, vanwaar dan het hanengekraai in
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de vertelling van Petrus' verloochening? - Zittingen
van de rechtbank worden overdag gehouden,nietinden
nacht. ~ Het was streng verboden op een Joodsch feest
een dergelijke zitting te doen plaats hebben. Het eind-
vonnis mocht eerst een dag later worden geveld, daarom
zegt het traktaat Sanhedrin, was er op den dag voor
sabbat en op den dag voor een feest geen zitting van
het Svnedrion. Wapenen dragen was op den rustdag
verboden, hoe kon de hoogepriester dan de bewapende
tempehnacht uitzenden? - De verzekering, dat men de
Messias was, kon niet een aanklacht tegen godslastering
openen, en dan: wie God lastert, wordt volgens Sanh.
43:! gesteenigd, niet gekruist. - Als de jongereninGeth-
sêmané sliepen, wie heeft dan de woorden, waarmee
Jezus bad, vernomen en hoe konden zij worden opge-
schreven? Een stadhouder, die aanbiedt een gevangene
of veroordeelde vrij te laten en hem dan prijs geeft aan
het volk, is een onmogelijkheid. De voorstelling, dat
Pilatus gewoon was dit ieder jaar te doen, noemt Prof.
Brandt onzin, en zegt dat dit enkel een verhaaltje kan
zijn dat te Rome is ontstaan. ~ Ondenkbaar is het, dat
Jezus, die gekomen was om het verlorene te redden,
geen poging deed om Judas af te houden van z'n ver-
raderlijke plannen. Ondenkbaar is het eveneens, dat de
leerlingen, toen hun Judas' opzet bekend was, niets
hebben beproefd om het te verhinderen, als ook dat
zij, die doorgaans niet als heel schrander gelden, de
moeilijke, typische woorden, bij de instelling van het
avondmaal door den l-leer gesproken, zonder verdere
verklaring, hebben aangehoord, en de waereld inge-
bracht. Kortom, zoo blijft er, om enkele bekende feiten
uit de „geschiedenis" te noemen, niets historisch over.

Maar de Bergrede dan, en de gelijkenissen? Jezus is
niet enkel de wonderdoende, noch de lijder, den mo-
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dernen theoloog is hij in de eerste plaats de leeraar.
Maar reeds vroeger is er aan herinnerd, dat de „woor-
den des Heeren" niet altijd oorspronkelijk zijn. Lukas
6 :20-22 heeft een viervoudig „zalig": 24-26 een vier-
voudig „wee"; juist als in Dent. 28:3, 4, 5, 6en16-19.
Bij het „zalig zijn de armen", het „wee u, gij rijken",
denkt men aan Jes. 66:2 en Spr. 23:6. Het „koninkrijk
der hemelen" is Talmoedisch, d. w. z. algemeen Joodsch
bezit. Houdt men niet vol, dat de Evangeliën putten uit
den Talmoed, nog minder dat de Talmoed ontleent aan
het „Evangelie", d. i. aan de woorden van een verguisde
secte, dan zie men met Renan, in velerlei teksten „het
kleingeld van de synagoge", d. i. spreuken van algemeene
bekendheid en gangbaarheid, die door de Evangelisten
den „I-leer" d. i. den Cultusgod worden in den mond
gelegd. Dat treuren beter is dan lachen [ML 5 : 4a, Luk.
6 : 25] leert men Jes. 66:2, Pred. 'I : 3, 4, Tob 13: 14a.

Troost belooft niet alleen Mt. 5:46, maar ook Jes.
40:1. De zachtmoedigen worden zalig gesproken. Mt.
5:5 evenals in Ps. 37: 11; honger naar gerechtigheid in
Mt. 5:6a herinnert aan honger naar de woorden des
Heeren Amos 8:11: zoo zegt Ps. 37:19 en Spr. 10:3
verzadiging toe aan den rechtschapene. Aan den lof der
barrnhartigen in Mt. 5:7 doet denken Spr. 21 : 21 en
Trakt sabbath 151-152: „Wie altijd jegens menschen
barmhartig is, jegens dien is ook God barmhartig." Van
de reine harten [ML 5 :ll gewaagt Ps. 24:3, 4, en de
vredestichters (Mt. 5 : 9) worden geroemd Ps. 34: 15, terwijl
Hillee zegt lPirke Abboth 1, 12): Heb vrede lief en zoek
hem tot elken prijs. -- „Bedenk dat het beter is vervolgd
te worden", zegt de Talmoed, Trakt Joma „dan te ver-
volgen." - En wat betreft Mt. 5:13-18, ook Philo
[„over de offeranden"] moet spreken van geestelijk zout
en geestelijk licht. - De Talmoed vindt dat alles een
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einde heeft, aarde en hemel, alleen de Wet niet, en dat
men niet moet onderscheiden tusschen zware en lichte
geboden. - Rabbi Chiskias sprak: „Wie zijn buurman
resch, d. i. boos noemt, wordt in de hel geworpen." Sohar
Exod folio 50 col 299 lvgl. Mt. 5:22] en: „Het ware
een mensch beter zich in een gloeienden oven te wer-
pen, dan zijn broeder in het openbaar te doen blozen"
[Sota fol. 19). „Wie zijn naaste in het openbaar ver-
bleeken doet, zal aan de toekomstige waereld geen deel
hebben" [Eleazar van Modena in Pirke Abboth 3: 151.
„Gij zult uwen broeder niet haten in uw hart" {Lev.
19 : 17). „Den vreemdeling, die bij u toeft, dien zult
gij liefhebben als u zelven" ll..ev. 19 : 341. „Die zijn
broeder vloekt, wordt gevoerd in de Gehenna" zegt het
boek Zohar, en de Targoem van Jonathan bij Genesis lll
teekent aan dat „hij een gehinnom voor den booze heeft
bereid". Een offer is niet goed, tenzij men zich eerst
verzoend heeft met zijn broeder, oordeelt Mt. 5:23, 24
en „verzoen u licht" zegt Pirke Abboth ll, 10; „wie
vergeeft God zonde? hem die zelf onvriendelijkheid
kwijtscheldt" (Nlegilla fol. 28); „de vrienden Gods zijn
zij, die niet boos worden en het voorbeeld van deemoed
geven" [Pesachin 1131: „wie tot vergeven bereid is, dien
zullen ook zijn zonden vergeven zijn" [Megilla fol. 251:
terwijl reeds Spr. 19: 11 weet „Het is eens menschen
roem een onbillijkheid niet te tellen". Het verbod van
begeeren 's naasten vrouw (Mt. 5 : 28] vindt men reeds
Ex. 20 : 17, Dent. 5: 21, en de Talmoed nadert het
Evangelie „wie een vrouw met onreine bedoeli.ngen
aanziet, heeft in zekere mate reeds overspel met haar
gedaan [Trakt Kaila, aanvang). Het oog dat ergert uit
te rukken, gebiedt Mt. 5:29, en in de Midrasch Wajechi
No. 16 komt het verhaal voor van Rabbi Nathia ben
Harras, die door den duivel in de gedaante van een
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schoone vrouw verzocht, ziin oogen met een gloeienden
nagel laat uitbranden. Met Mt. 5:32 is Schammai in
Talmoed Gittin 90 van meening dat men een vrouw
niet mag wegsturen, dan ter zake overspel. Het eed-
verbod (Mt. 5 : 34) komt reeds voor El-ricl. 23 : 9, en dan
Talmoed Bahia Mezia fol. 49: „Laat uw ia, ia ziin,iaat
uw neen neen ziin". „Laat hem de wang reiken dengene
die hem slaat" zegt Klaagliederen 3:30, inovereenstem-
ming met Mt. 5:39, dat ook zijn Oud-Testamentisehe
parellelen heeft in Spr. 20:22, Lev. l9;18, Spr. 24 : 29,
Jes. 50:6, en in Trakt. .loma of Jorn-Kipproer 23: „zii
die onbillijkheid dulden zonder ze te vergelden, die
hooren dat men hen besehimpt en niets terugzeggen,
die geen beweeggrond kennen dan de liefde, die blijde
kwaad aannemen", van hen spreekt de propheet als hii
zegt, dat „de vrienden Gods eens zullen lichten als de
zon ir. haar pracht." „Noemt uw makker u ezel, leg
dan het pakzaclel op" (Talmoed Baba Kama 271. Te
geven aan dengene die van ons wil leenen, vergt met
Mt. 5 : 42 ook Ps. 37 : 21, ook 26, eveneens Dent. 15 : 10.
„Hongert uw viiand, geef hem brood te eten, en dorst
hem, geef hem water te drinken", Spr. 35:21. De Vader
in de hemelen, die zijn zon doet opgaan over boozen
en goeden, (Mt. 5 : 45] is als de diepere mensch, die
Talmoed Berachooth. 10 leert: „Niet de boozen moeten
wii haten maar de boosheid," en Ek]-cl. 9:2 weet, dat
er een uitgang voor de goeden en boozen is. „Wees als
God medeliidend, barmhartig", predikt Talmoed Sabbath
133, in harmonie met Mt. 5, het acht en veertigste vers.
In stilte geven, dit is Christenplicht volgens Mt. 6:1-4.
En Talmoed Chagiga fol. 5: „Liever niet geven, dan in
het openbaar pralend geven." „Wie aalmoezen in het
geheim geeft is grooler dan Mozes zelf" (Talmoed Baba
Bathra fol. 9]. En ook het gebed geschiede in het ver-
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borgene (Mt. 6:5 6] zonder praal van woorden (vs: 7];
de Talmoed wil dit „Laat eens menschen woorden altijd
weinigen zijn voor het aangezicht Gods" [Berachoth 61 : 1]
en reeds vroeger Ekkl. 7:14 „Maak niet vele woorden
wanneer gij bidt".

Zelfs het klassieke (Mt. 6: 8-13] Onze Vader is niet
oorspronkelijk. Van den „Vader in de hemelen" spreekt
Talmoed, Sota, slot. Voor het dageiiiksch brood dat
Hij ons geeft prijst dien Vader Talrnoed Jorn Tob 16a
Hillel, en Ekkl. 28:2 raadt aan: „Vergeef uwen naaste
de onbilliikheid, die hij u heeft toegevoegd zoo zullen
u ook uwe zonden vergeven worden, wanneer gij daarom
bidt." Eveneens Talmoed Megilla fol. 23: „Wie ras ver-
geeft, dien zullen ook zijne zonden vergeven worden."
„Duld niet, o Heer, dat wij tot zonde of overtreding of
schande verleid worden, doe ver van ons slechte ge-
dachten, zoodat wij ons aan de goede kunnen houden,"
luidt een gebed dat in de Joodsche synagoge elken dag
gesproken wordt. „Grootheid, macht, zegen, majesteit
passe U, o Heer, want alles wat in den hemel en op de
aarde is, dat is het uwe; u Heer, is het rijk en gij zijt
verhoogd boven allen tot Opperste" zoo 1Kron. 29 : 11.
Over vergiffenis en wraak (Mt. 6: 14,15] oordeelt in een-
deren geest Ekkl. 28: 1-5: „Wie wraak neemt, zal
wrake vinden van den Heer, en hij zal zijn zonden
zekerlijk behouden. Vergeef uw naaste het kwaad, dat
hij u heeft aangedaan, zoo zullen uwe zonden u ver-
geven worden ais gij bidt. Een mensch draagt haat in
het hart jegens een ander, en zoekt hij vergeving van
den Heer? Hij toont geen barmhartigheid aan een mensch,
die is zooals hij is, en bidt hij om vergeving van zijn
zonden? Als hij, die slechts vleesch is, haat koestert,
zal hij om vergeving der zonden bidden ?" - Dat er
betere schatten zijn dan de aardsche weet Mt. 6: 19-21,

29



maar ook Ekkl. 29 : 11 „Verzamel uw schat volgens de
geboden van den Allerhoogste, en hij zal u meer gewjn
brengen dan goud." „Ik zou onuitputtelijke schatten
willen verzamelen, terwijl mijne voorvaderen vergankelijk
goud in deze waereld gezocht hebben" (Talmoed Baba
Bathra 1-'-1]. Ook in Baba Bathra 11a wordt verteld van
den zoon der koningin van Adiabene, die zijn broeders,
op hun verwijt dat hij verkwistend milddadig was, ant-
woordde: „Mijne voorouders hebben voor de aarde
schatten gezameld, ik verzamel schatten voor den hemel;
mijne voorouders. hebben hun have op een plaats gelegd
waar zij gevaar loopt, ik echter heb de mijne op een
onneembare plaats gebracht" enz. God en Mammon
kan men niet samen dienen, zoo luidt Mt. 6:24 en
reeds Spr. 30 :B-9 wil rijkdom noch armoe, terwijl
Ekkl. 27 :1 weet dat velen, die op overvloed uitgingen,
hun oog afwendden van de Wet. En ibid. 36, 5: „Wie
het goud liefheeft, zal niet gerechtvaardigd worden."-
De beroemde verrnaningen van „niet bezorgd te zíjn".
en „het Koninkrijk Gods vóór alle dingen te zoeken."
vinden hare parallelen in plaatsen als Spr. 10:3: „De
Heer zal de ziel van den brave,niet van honger laten
omkomen"; Ps. 37 : 4 „Heb uw vreugde aan den Heer,
Hij zal 1.1 geven wat uw hart wenscht." Ps. 34 : 10: „De
jonge leeuwen lijden gebrek en hebben honger, die
echter den Heer zoeken zullen geen gebrek lijden aan
het goede ;" Ps. 55:2: „Wem uwe bekommernissen op
den Heer, Hij zal u verzorgen en zal den brave niet
eeuwig in onrust laten." Zoo lezen wij Tahnoed, Sota
536 „Wie slechts een stukje brood in zijn korf heeft en
vraagt, wat zal ik morgen eten? is een kleingeloovige."
En in Berachooth f. 9 „Elk uur heeft genoeg aan haar zorg."

Dat men niet moet oordeelen leert met Mt. 7:1 vgl.
Talmoed Aboth. 2:5 „Richt niet uw naaste, als gij niet
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op zijn plaats hebt gestaan." En, zegt Sota 8:6. „De
mensch wordt gemeten met de maat waarmede hij ge-
meten heeft." Eveneens Sabbath 127,9 „Wie over zijn
naaste toegeeflijk oordeelt, die zal door God toegeeflijk
beoordeeld worden." Rabbi Trvphon gaf te verstaan dat
de gewoonte te antwoorden een hindernis is, tegenge-
stelde meeningen met winste aan te hooren. O, als gij
tot iemand zegt: „neem dit strootje uit uw oog, dan krijgt
gij ten antwoord: neem dezen balk uit het uwel" Vgl.
Mt. 7 : 3-5 en Nlidrasch Rabb. Beresch 23. „Arts, heel
eerst uw wonde." - „Bidt en u zal gegeven worden."
Mt. 7:7 vlg. „De poorten van het gebed zijn nooit ge-
sloten." Talmoed Sota 49. „Gij zult mij zoeken en vin-
den." Jes. 29:15. -_ En men weet dat Mt. 7:12 bij
Hillel te lezen is in Talmoed Sabbath 306: „Doe niet
een ander aan, wat gij niet zelf zoudt willen ondervin-
den, dat is het hoofdgebod der Wet, al het overige is
slechts uitlegginge." - Mt. 6: 13-14, vgl. Ekkl. 21 :10
„De weg der zondaars is met steenen geëffend, maar
aan het einde van den weg is de afgrond der hel." Mt.
7: 15 is blijkbaar uit lateren tijd, als de gemeentelijke
twisten zijn uitgebroken. - Mt. 7: 16-20. Over den
boom en zijn vruchten spreken onder een anderen vorm
Job 34:11, Ps. 62:13, Ezech. 18:30, Spr. 24:12, en
verder Talrnoed Pirke Ahoth 3, 19 Rabbi Akiba: „De
voorzienigheid ziet alles, vrijheid is gegeven, over de
waereld wordt door de goedheid geoordeeld en ieder
gewordt zijn loon volgens verdienste." _ Tegen het
„Heere, Heere" roepen, waarschuwt Jeremia 7 : 4-7
„Verlaat u niet op leugenachtige woorden, als zij zeg-
gen: „Hier is des Heeren tempel, hier is des Heeren
tempel, hier is des l-leeren tempel." Als gij betert uw
leven en uw wegen . . . dan wil ik uop deze plaats laten
wonen." En Ps. 6:9, 24--27 „Wijkt van mij, alle boos-
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doeners." Zulke korte, kernachtige woorden werden
door de Joden hoog gesteld. Men herinnere zich het
Oud-Testamentische Spreukenboek, verder Ekklesiastes,
d.i. de Wijsheid van Salomo - ook in de Didache of de
Leer der Apostelen, die van Joodsche herkomst is, vindt
men veel wat later in de Bergrede is opgenomen. Zoo in § 1
„Zegen hen die u vervloeken en bid voor uwe vijanden,
en vast voor hen als zij u vervolgen, want welk loon is
uw loon voor de liefde tot hen die ulieihebben? Doen
niet de Heidenen eveneens? Heb echter lief degenen
die u haten en gij zult geen vijand hebben. Onthoud u
van vleeschelijke en waereldlijke lusten."

Ook in de Grieksche en Romeinsche letterkunde is
velerlei, dat men terug vindt inhet Evangelie als „woord
van den Heer." Prof. Boliand heeft de noodige parallele
plaatsen aangewezen. God als Vader kent ook Epiktetus
Diss. 1:3,1 „De volmaakte en deugdzame mensch." Sen.
ep. 120: 12, „nooit heeft hij over zijn lot geklaagd" Ep.
120: 13. „De zon gaat op over boozen en de zeeën lig-
gen ook open voor zeeroovers." De Benef. 4:26 (Mt.
5 : 45). „De wijze, die een kaakslag ontvangt, wat zal hij
doen?" Zoo Seneca .de Const. Sap. 14 vgl. Mt. 5:39.
Hulpbetoon aan vijanden leert met Mt. 5: 44 Seneca de
Otio 1:4. „Zoo ge in den geest wilt leven moet ge arm
zijn, of den armen gelijk." Seneca ep. 17:5. - „Niet
wat ik wil, maar wat gij wilt", zegt in Mk. 14:36 de
Christus, en Seneca ep 74:20: „Den mensch behage al
wat Gode behaagd heeft," terwijl Epiktetus schrijft Diss.
2: 16,42 „Niets weiger ik van hetgeen u behaagt."
Spreekt de Schrift van den volmaakten, die gekruisigd
wordt en is deze straks een „rantsoen voor velen." bij
Seneca heet het (De Prov. 1] „den edele vertroetelt God
niet," en: „Edele mannen worden opgeofferd, en met
hunne eigen toestemming." Bij Epiktetus is dan (Diss.
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3:22, 23) de ware wijze een bode, door Zeus gezonden
tot de menschen om hen omtrent goed en kwaad te
leeren." en elders (Diss. 1 :9, 6) vraagt l1ii„Wa.aron1zou
men zich geen Zoon Gods noernen?" „Het wildinltalië
heeft zijne holen; alles heeft zijn leger en toevluchts-
oord." roept Tiberius Gracchus bij Plut. C. 9 uit. ...maar
hun die voor Italië strijden of sneven, is niets verbleven
dan lucht en licht, zonder huis of woonplaats dolen zij
rond met kinderen en vrouwen . .. de zoogenaamde hee-
ren dezer waereld komen om, zonder dat zij een enkel
plekje gronds het hunne kunnen noemen." Men denkt
hier aan het woord: „De vossen hebben holen en de
vogelen des hemels nesten" enz. (Mt. 8:20). - De ge-
lijkenis van den Zaaier is voor-Christelijk; reeds Hera-
klitus van Ephesus 500 v. Chr. had van een alles
inhoudenden logos of rede gesproken, en Anaxagoras
had gezegd, dat er onzichtbare zaden, of dat er een
aanleg van alles, zich bevinden in de lucht. En Plato
{Tin1aeos 73 C) had het denken in ons een goddelijk
sperma of zaad genoemd, en de harten onderscheiden
in leergierigen, onstuimigen, hebzuchtigen, d.i. geestelijke,
zielige en stoffelijk-begeerenden; en volgens Plutarchus
[Qu. Conv. 2 : 3, 3, 4) omschrijven de Stoische philosophen
den logos als „zaad dat wasdom behoeft," terwijl Seneca
(ep. 108 : 8) leert, dat de natuur aan allen het zaad van
deugd gegeven heeft. Epiktetus Diss. 1:13, 3 zegt dan
dat vader Zeus een zadenverspreider, een zaaier kan
worden genoemd, en oudere kerkvaders zijn aan deze
beeldspraak niet vreemd: .lustinus Martvr (Apol. 2:8]
vermeldt b.v. „het zaad van de rede dat aan het heele
menschelijk geslacht is ingeplant."

Veel in „het Evangelie" is verder afkomstig van den
Alex 'jnschen Philo 1] De naam „.lezus" speelt inandn .

1] Men zie de plaatsen geciteerd bij Holland: „Het Evangelie".
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z'n geschrift over de naamsverandering een mystieke
rol. Philo wil bidden, dat de rechtvaardige tot genezing
van kwalen in ons geslacht moge voortduren, en hij
spreekt van „God den Zaligmaker", die „zalft de wonden
van de ziel". God is hem „menschlievend", en evenals
Plato (Theaet. 1766] wil hij dat men „God navolge".
Ook zegt hij dat „God wel eens de gedaante van een
mensch aanneemt" en de edele is hem „Gods mensch"
of de „voorbeeldelijke mensch". Met Mt. 5:29 leert
Philo ons: „Liever blind worden dan onbetamelijkheden
zien, en liever doof dan verderfelíjke redeneeringen
aanhooren; liever zich de tong uitrukken, dan iets uit-
spreken wat niet te zeggen „Behoudt het als een
goed bewaarden schat in uw binnenste, waar niet ver-
gankelijke zaken als goud en zilver worden bewaard".
vgl. Mt. 6: 19-20. De gelijkenis van den storm op zee
Mt. 8:23-27 komt bij Philo voor, die de goddelijke
Rede stuurman noemt en het heeft over het schip der
ziel, dat door hartstocht gebeukt, dreigt te zinken, maar
dan is de Logos, ouder dan al het geschapene, het roer
dat het geheel bestuurt. „Wie is mijne moeder; wie
mijne broeders 7" (Mt. 12 : 48-50) luidt bij Philo: „Deze
is het die tot vader en moeder, tot de sterfelijke ouders
zegt: ik heb u niet gezien sinds ik de goddelijke dingen
heb leeren zien, die geen zonen meer kent, sinds hij
bekend geworden is met de wijsheid, die zijn broeder
verloochent, sedert hij niet meer bij God verloochend
wordt." Schatten van het goede en schatkamers van
het booze (Mt. 12:35) heeft de Joodsche wijsgeer ook;
den schat in den akker (Mt. 13:44) kent hij als hij
schrijft: nšelijk van een landbouwer wordt verhaald,
dat hij tot planting van een of anderen vruchtboorn zijn
akker omspitte en een schat vond". Vgl. bij Mt. 15:14:
„Op een blinde en niet op een ziende leunende en als
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die God heeft gezien en door wien z'n kennis - eene
uit z'n praaëxistentie - wordt medegedeeld aanhen die
in Hem gelooven. Maar ook den Svnoptici is hun held
niet een mensch: geboren uit den Geest, op bovenna-
tuurlijke wijze (zoo althans bij Mt. en Lucas] is in Hem
de prophetie vervuld, en z'n wonderen zijn geen men-
schenwerk, en zijn opstanding getuigt van een staat,
ook in z'n vernedering, die Hem verheft boven de
propheten en zelfs boven Mozes. Ja, de verheerlijking
op den berg is de directe apotheose van den Heiland,
wiens beteekenis en waardigheid die van den Ouden
Wetgever en die van den Godsman Elia ver te boven
gaat

En zoo is het ook elders. Wij gewagen in dit verband
niet van de Gnosis, voor wie „de Heer" een goddelijk
wezen is; zij komt later ter sprake en men zou, wanneer
wij ze hier citeerden, opmerken dat zij kettersche ge-
voelens uitspreekt en dus niets zegt. Maar zeker is het
dat Christus in de Apostolische Vaders „God" heet;
zoo is 1 Clem. sprake van „de woorden Gods"; zoo
spreekt 2 Clem. van den praeëxistenten Christus als van
een vóór de waereld geschapen geest, en in Barnabas
lezen wij: „heer der gansche waereld." ln den Herder
van Hermas is Christus als „Zoon Gods" met de przeëxis-
tente hemelsche Wijsheid identiek, al gaat hij tot den
mensch Jezus in, en uitdrukkelijk wordt geschreven in
ll Clem. „zoo moeten wij oordeelen over Jezus Christus
als over een God, als over een rechter," en wie bereid
is te hooren naar de „wolken van getuigen" die ons de
oudheid naliet, hij erkent dat Christus niet is een mensch
zonder meer, een verlicht, modern theologisch man, maar
een goddelijk Wezen. En daarbij bedenkt hij dan dat,
zoomin als de Evangelische bescheiden, ook de Apos-
tolische Vaders ons kunnen overtuigen van een histo-
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rische figuur, in wie dit goddelijke, uitsluitend en bijzon-
derlijk zal hebben gewoond; omdat zij, uit de tweede
eeuw afkomstig, meedoen aan de historiseering, hebben
zij geen gezag als bronnen, maar zij zijn belangrijk omdat
zij ons laten zien hoe, volgens aller meening, Jezus
Christus, in het geloof van de gemeente, geldt als goddelijk,
niet als een mensch van vleesch en bloed, maar als
bovennatuurlijk, eenig in de geschiedenis, -als men van
geschiedenis spreken mag.

Dit nu, dat Christus God en een historische persoon
is geweest, is de overtuiging der kerkelijk-orthodoxen.
Nu kan men, op grond van allerlei, op grond van histo-
rische kritiek en van algemeene theoretische bezinning,
afwijken van hun opvatting, en dat hebben de oudere
modernen ook gedaan. Maar dan hebben zij gedachtaan
een vergoddelijking; de menschelijke stichter des Chris-
tendoms zou door Paulus en z'n navolgers gezien zijn
als een bovennatuurlijke verschijning in de waereld. Men
geeft er dan intusschen geen rekenschap van hoe de
vervolger der gemeente plotseling een gekruisigden,
terechtgestelden rabbi aanziet als een god, en duizenden
bij duizenden tot z'n beschouwing overhaalt. En men let
ook niet op de boven geciteerde feiten: dat, na een
rustig onderzoek, ten gevolge van de „aftrekmethode"
het historisch object is weggenomen. De zaak staat dus
zoo: volgens de traditiën is Jezus Christus de mensch
geworden God, die, zooals een kerkvader zegt, „de men-
schen goden wil maken," nu blijkt die mensch, als histo-
rische figuur, in nevelen weggegaan; voor de hand ligt
dus dat wij hem denken, als een Godmensch zeker,
doch niet als een persoon van een bepaalden tijd op
een bepaalde plaats, maar veeleer als een idee, misschien
als de Idee. En in dit geschrift zal worden beproefd aan
te wijzen dat Christus dit inderdaad is, dat Hij aanvan-
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kelijk is een God, wiens beeld geanthropomorphiseerd,
gehistoriseerd is, dat, nu het historische, het naieve, is
weggevallen, ons blijft de philosophische waarheid, die
is voor alle eeuwen.

~'if<~ifd?
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r zijn nog velen, die enkel ruste vinden in het his-
E torische: er moet Iemand hebben geleefd, wiens

gezag of voorbeeld hun tot troost strekt, zooals
zij willen gelooven dat er Iets hoogers existeert, dat
God een bepaaldheid is, een zeggelijkheid, zooals zij
enkel gelukkig kunnen wezen als zij zekerheid hebben
van hun toekomstig persoonlijk voortbestaan in een an-
dere waereld. Maar de echte wijsheid weet beter, en de
zuivere religie ook: zij beseffen dat niet Dit of Daf kan
zaligmaken, dat Dit of Dot ons houdt in de sfeer van
het beperkte, het eindige, het vluchtige; met de diepe
bespiegeling van een Spinoza, een Hegel, met de devotie
der Brahmanen, ja met mystici als Scotus Erigena en
Meister Eckehart weten zij het goddelijke als het on-
noemlijke, dat grenzen stelt en uitwischt, en met Scho-
penhauer zijn zij er zich bewust van, dat ons wezen blijft:
het meer dan persoonlijke, terwijl het individu een be-
grenzing is, aan ruimte en tijd ten prooi. Ook vatten zij
waarom een Kant in z'n „Religion ausserhalb der Gren-
zen der reinen Vernunit", een Fichte in z'n „Anweisungen
zum seligen Leben", een Schelling inz'n „Vorlesungen",
een Hegel in z'n „Philosophie der Religion", Christus
suprahistorisch hebben opgevat. Want het waarlijk Hoo-
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gene is slechts dan te vinden, als „des Lebens schweres
Traumbild sinkt und sinkt und sinkt." En wij kunnen
niet behouden worden door een mensch; formeel is het
verschil niet groot of men de zaligheid verwacht van een
fetis, een onwel, een priester of van een geschiedkundig-
belangwekkende gestalte, het heil is in „šeen ander"
dan in Christus, en Christus is een theophanie, is de
openbaring Gods.

Intusschen, er zijn ernstigen, die maar niet kunnen
toegeven dat groote historische gebeurtenissen zouden
omgaan buiten geweldige persoonlijkheden. En hierin
ligt wel iets. Zeker maakt het voor de religieuse natuur
weinig verschil of het Christendom door een groot man
is geschonken aan de waereld dan wel of het de schepping
is van velen in gemeenschap. Want die religieuse natuur
beseft, dat alles ten slotte vloeit uit eene bron, en of de
goddelijke Idee zich bedient van dit of van een ander
middel om haar mysterie te ontsluiten, is van bijkomstige
beteekenis. Wat de geniale, godsdienstige persoonlijkiieid
bezit is toch ook „charisma"; alles wat wij zijn, zijn
wij door onze herkomst: wij dragen een erfenis der
vroegere generatiën, die op hun beurt ontvingen en
wederom ontvingen, en voor een speculatief inzicht
groeit alles ten slotte uit eenzelfden, rnetaphvsischen
wortel op. - Maar in de evolutie doen toch ook de
enkele geesten mee: het is een absurd realisme (in
Scholastieken zin) dat het enkele offert aan het algemeene,
dat men het heeft over de menschheid, het ras,het volk,
en niet bedenkt dat volk en ras en menschheid alleen
maar werkelijk zijn in de enkele wezens, en het is in
strijd met de ervaring, wanneer men de verschillen
loochent tusschen die enkelen onderling. Er is meer en
minder, er zijn representatieve persoonlijkheden en er
is een vulgus, er is een „Cultur die auf Minoritäten
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ruht" naast een wancultuur der botte meerderheid. Een
heldenvereering, die de grooten aanziet als van hun
eeuw en waereld los, is onhistorisch, maar een massa-
vereering, die „materialistisch" alles haalt uit de relatie
van den eter tot den bodem, verklaart wellicht het
hebben en het houden van haar geliefde massa, het
wonder der gebenediide geesten, van denker, heilige
en dichter, beseft zii niet. De philosophie der geschie-
denis is, in doorsnee, dat er niets zoo gewichtig is als
voeding en als kleeren, en dat „beschaving" een idealis-
tisch woord is voor een vette keuken en een garderobe,
waarin dan weer ligt opgesloten, dat de winnenden in
den maatschappeliiken wedloop de armen en zwal-:ken
onderdrukken met een gebaar van braaiheid en een
schoonluidend woord van recht. Maar bovenhistorisch,
eeuwigheids-kinderen, ziin de enkelen, die uit de massa
niet te deduceeren ziin, die, van haar herkomstig, uiterliik
aan haar doen denken, en haar kleederen dragen, en
spreken haar taal, maar die zich ontscheuren aan haar
greep en hare suggestie, die de waereld verloochenen,
en hun eigen zelf, om een andere waereld, een dieper
Zelf te vinden. En dan ontmoeten zii in hun stilte, de
hun verwanten, die, als zii, geworsteld hebben en ook
overwonnen, en van hen leeren zii, en dit is het koor
der goden, dat, bij Plato, wandelt in den hemel, en dit
is de onzichtbare kerke der „Cultur die aut Minoritäten
ruht." Voor hen de geesteliike traditie: een philosooph
als Schopenhauer leert van Hindoes, van Plato en van
Kant; Goethe is gevormd door de Klassieken, en Augus-
tinus sluit zich aan bii Paulus, en aan Paulus en aan
Augustinus ontleent in laatre eeuwen Luther. Maar het
is dus wel duidelijk, dat, trots alle historisch-materialisme,
hetwelk ook alweer meedoet en in de rede ligt, de persoon-
liikheid beteekenis heeft, en de massa nooit vermocht,
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buiten de hoogereu om, iets bijzonders voort te brengen.
Dit nu bedenken wij, als diepere menschen vinden

dat men het „Evangelie" niet kan verklaren tenzij uit
den invloed van een religieusen heros. En zij hebben
gelijk. Het verzet tegen de radicale kritiek op het
Nieuwe-Testament is misschien begrijpelijk en aan-
nemelijk uit dit oogpunt. Maar als wij nu gezien hebben -,
en het vervolg van dit boek zal ons daarin bevestigen -
dat de „historische Christus" niet-historisch is, wat dan?
Komen wij dan niet in conflict met het boven ontwik-
kelde? Gaat het aan te zeggen: een „geschiedku.ndige"
Jezus is er niet geweest, Jezus Christus is een god, en
dan vol te houden: „het Evangelie" moet de schepping
zijn van een geestelijken heros ?

Werkelijk gaat dit aan. \Want het zou kunnen zijn,
dat, achter dit „E-Jangelie", zich verborg een eminente
persoonlijkheid, een denker en een dichter. Dat deze
denker-dichter z'n diepste innerlijk, z'n geestelijke
beleving, z'n Godsbesef, geobjectiveerd had in een poëern,
waarvan ons nu een naklank in de kanonieke schriften
rest. Dan zou hiermee zijn gesteld een religieus genie,
en meteen een kunstenaar van ongewone gaven. Van
zoo groote gaven, dat, trots het mysterieus karakter van
z'n stoi, hij nu nog duizenden door z'n plastiek doet
denken aan historische berichten, die voorondersteld
zijn in z'n werk.

Zulk een groote is er inderdaad geweest. En z'n com-
positie is de geniale verbinding van elementen, die hij bij
tijdgenoot en voorgeslacht had aangetroffen. En al is hij,
zooals elke superieure mensch, de negatie van de waereld,
en dus ook van eigen wmreld, hij komt uit die waereld
voort, en hij is voor een deel te verstaan uit de om-
standigheden, oekonomische, politieke, ethische, religieuse,
die z'n cultuur beheerschten.
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OEKONOMISCHE-POLITIEKE TOESTANDEN.

at de wereld in den booze ligt, dat men het be-
Dhoud moet zoeken in de onzienlijke dingen, het

is ten allen tijde geleerd, en het is kenmerkend
voor iedere religie. ln dien zin sprak Laotz, dit was de
verkondiging van Brahmanen en Boeddhisten, dit vindt
men op de Egyptische monumenten, en dit is de ervaring
van Thomas à Kempis, zoo goed als van Pascal, van
Schopenhauer en van den nuchteren Kant.

En de „historisch-materialistische" theorie, die, met
onmiskenbaar demagogische bedoeling, alle negatieve
waardeering van leven en werkelijkheid uit de betrek-
kelijk slechte constitutie van de maatschappij zou willen
halen, is naïef, kinderachtig optimistisch, is, op haar
best, eenzijdig. Want de existentie, waaraan wij allen
meedoen, is niet veel bijzonders, zij is dit nooit en
nimmer, en de diepere natuur voelt zich teleurgesteld,
in primitieve staatsverbanden, onder theokratie, onder
aristokratie, bij een demokratisch stelsel, als kapitalisme,
als socialisme regel is.

lntusschen, de toestand van een zekere cultuur kan
beter en kan slechter zijn. Het is met de waereld als
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met een zieke, een chronisch patient, nu slapper, dan
krachtiger, nu geclrukter en dan weer opgewekter. En
er kumien historische perioden komen, waarin een breede
schare, waarin anders onbewuste menschen, de ellende
van het aanzijn aan ziel en lichaam voelen, en dit heeft
stellig zijn grond in de oekonomische verhoudingen,
want de massa is enkel vatbaar voor materieelen nood,
zij die, buiten dezen, verstrikt blijft in de Maja, d.i. den
„wil te leven", den waan van 's waerelds heerlijkheid.

Zulk een oekonomische instorting is zichtbaar in de
Romeinsche maatschappij van het begin onzer telling.
Eens was de staat alles, uit de dorpsgemeenschap had
hij zich ontwikkeld; als deze werd aangevallen verde-
digde de militair, en de militair usurpeerde straks de
macht. Want de oorlog verrijkt hem, terwijl die oorlog
de boeren moet verarrnen. Ook werd hij, door z'n buit
van krijgsgevangenen, slavenhouder, en het koningschap,
waartoe zich het militair regime toespitst, maakt zich
op den duur van land en menschen meester. Zoo groeit
de theokratie van het Oosten, en, waar het niet tot
deze eenheid komt, als in Griekenland, de aristokratie,
en de handel maakt de heeren rijk. De koopman brengt
nieuwe slaven aan, en de gefortuneerde wil hen hebben
om hen voor zich te laten werken. Zelf zonder arbeid,
bemoeit zich de vermogende met kunst en wetenschap
en politiek, deze laatste zoekt expansie van haar sfeer,
en zij beseft dat de concurrent moet overwonnen worden,
wat de stad verwikkelt in den eenen oorlog na den
anderen. De sterkere wint natuurlijk, en dus komen
Athene en Rome tot opperheerschappij. Nu is het niet
te verwonderen echter, dat de boeren, die rondom de
stad wonen, haar benijden, en andersom: de stad beoogt
hun onderwerping, wat een nieuw motief tot oorlog is.
Dan gebeurt het dat de Civitas overwint en de land-
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bouwers inlijft, omdat zij nieuwe militairen konden
leveren, die men uit de burgers recruteerde. Dus ontstaat
de tegenstelling van Patriciers en Plebejers, en waar
het veiliger is te wonen in de stad dan er buiten, neemt
men gaame het soms geboden burgerrecht aan, en
alweer breidt de Civitas zich uit.

Rome is op deze wijze groot geworden: Etruriërs, Sam-
nieten, Puniërs worden onderworpen. En nog is dan
de landbouw van overwegende beteekenis. Er zijn niet
veel kooplui, er is niet veel warenhandel, maar er is een
groote boerenstand, en dan: productie voor eigen ge-
bruik, want de slaaf werkt voor z'n heer, verschaft hem
voedsel, hout, wol, linnen. Natuurlijk wil dit zeggen:
bijzonder eigendom, en daarmee zijn gegeven: klassen-
onderscheiden; de winstmaker leeft in weelde, en hoe
meer grond, hoe meer de winste wast. De producenten
zijn slaven, die men door oorlog of door zeeroof heeft
verworven. Eerst worden zii verzorgd als vee, men houdt
hen in eere omdat zij arbeidskracht vertegenwoordigen,
straks gebruikt men hen in de bergwerken, en dan wor-
den zij gehuisd in halfonderaardsche kazernen, en van
ochtend tot avond zijn zij bezig, van boeien voorzien,
opdat zij niet zullen wegloopen, en een opzichter tiran-
niseert hen en regeert hen met de knoet. Men spaart
hen niet meer, als, door de vele oorlogen het aanbod
de navraag overtreft; voor elken werker, die van uitput-
ting neervalt, vindt men immers tal van anderen. En de
oude boerenstand is door denzelfden oorlog op den duur
geruïneerd. Uit gebrek wordt de landman roover, men
maakt jacht op hem, en hij wordt ten slotte slaaf. Dan
beoefent hij, met z'n lotgenooten, den landbouw, of ook,
hij oefent een handwerk, en hoe meer slaven,hoe goed-
kooper alle waren. - Natuurlijk ontwikkelt zich op deze
wijze de techniek temauwernood, maar de latifundia, die
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productie- en consumptiegemeenschappen op zich zelve
vormen, breiden zich uit en verclringen de kleine boeren-
hoeven. Op den duur moest dit stelsel in elkander storten.
De slaven verzetten zich in kleinere en grootere revol-
ten; in 143 v. Chr. breekt een opstand uit in Sicilië;
104-99 een tweede in hetzelfde land; in 133 heerscbt
een oproer in de Taurusbergen, en in 72 worden 50.000
slaven meegesleept in een revolutie onder leiding van
Spartacus - en wie zal zeggen, hoevelen als offers van
de „orde" er aan het kruis genageld zijn? Toont dit een
desorganisatie der gemeenschap, deze komt ook uit in
de vrijlating: niet uit humane overwegingen gunt men
den slaaf z'n recht, maar men laat hem plechtiglijk gaan
als de kosten van z'n onderhoud hooger mochten wezen
dan de som, die z'n arbeid opbrengt. Zoo wordt uit hen
en uit de arm geworden boeren gerecruteerd het profe-
tariaaf, dat zich in de stad concentreert, en dat men met
„brood en spelen" zoet houdt - een massa, die zoo
gedegenereerd wordt, dat zij ten slotte niet alleen niet
meer werken wil, maar niet meer werken kun. Voeg bij
deze sociale groepen die van de coloni.

Afhankelijk van den heer, die hen met de zweep kan
dwingen, werkend onder toezicht van de „conductores",
zijn zij toch betrekkelijk vrij, en zij herinneren aan de
„hoorigen" van de feodale waereld.

Maar de kern der arbeidskracht is toch de slavenstaat.
En goedkoope slaven levert slechts de oorlog. Tot oor-
log zijn militairen noodig, en als er geen boeren meer
zijn, neemt men zijn toevlucht tot barbaren, tot vreemde
soldeniers. De geweldige afstanden in het Romeinsch ge-
bied maken de militaire ondernemingen moeilijk. En men
vindt den vrede begeerlijk, omdat vrede oekonomisch
geboden is. Maar het gevolg is: achteruitgang van den
slavenstapel, verval van den bergbouw en van de lati-
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fundiën; de colonus moet zooveel opbrengen dat hij zelf
ternauwernood kan leven. De bevolking vermindert; van
Augustus tot de Severi daalt zij in Rome van millioen
tot zesmaal honderdduizend, en de vruchtbaarheid van
den bodem houdt met dit verval gelijken tred. Zuid-
Italië, Griekenland, Sicilië worden wildernissen, goud en
zilver zijn zeldzaam, nu het bergwerk wordt verwaar-
loosd, de belastingen, die het leger moeten onderhouden
nemen toe, en de bureaukratie, die geld kost, wint voort-
durend aan beteekenis.

Met dit oekonomisch verval gaat gepaard een politiek:
reeds vroeger zochten de Plebejers gelijke rechten met
de Patriciërs, allen ontvingen op den duur het kies-
recht, wat aanleiding gaf tot handel in stemmen, zooals
anderzijds de pacht van provinciën een middel tot ver-
rijking werd. Enkele bezitters wierven 50 tot 60millioen
en regeerden een honderdduizend menschen in de win-
gewesten. Leveranties aan den Staat, leeningen aan den
Staat, waren niet minder lucratief, en, evenals de mo-
derne waareld, kent ook de antieke, combinaties van
geldlui, die groote winsten maken en ze gebruiken tot
nieuwen koop van gronden, of tot genieten.

Het proletariaat werd dus werktuig in de hand van
oplichters, en, daar het leger meer en meer beteekenis
kreeg, en dit bestond uit barbaren [de aristocratenwa-
ren te lui om te vechten) die zich verkochten aan den
rneestbiedende, werd het Caesarisme geboren, en wis-
selden de dvnastieën elkaar met groote snelheid af. Alles
spitst zich toe tot de absolute monarchie, die gesteund
wordt door het leger.
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2. ZEDELIJKE TOESTANDEN.

In z'n „ßarstellmtgen aus der Sittengeschichte Roma"
beschriiit Friedländer het uitzicht, dat men van den Ca-
pitoliinschen heuvel heeft op de stad: „hare voorsteden
scholen weg tusschen nieuwe, prachtige tempels, land-
huizen en monumenten, welker marmeren tinnen, gevels
en koepels zoo schoon bij het donkere groen der bos-
schen en tuinen aístaken. Het Marsveld overtrof alle
overige openbare plaatsen, zoowel in uitgestrektheid als
in pracht en afwisseling der gebouwen." En hii citeert
Strabo, den Helleen, die diep onder den indruk was van
haar marmer, haar rivier, haar pleinen, haar zuilengang
van Livia, haar Mons Palatinus, haar drukke, bonte
menigte. Dan vervolgt Friedländer: „Te Rome kon :nen
met alle goederen der geheele waereld kennis maken,
met Spaansche wol en Oostersche ziide, met kostbare
bonte glazen en iiin linnen uit Alexandrië, met wijn en
oesters der Grieksche archipel, met kaas der Alpen en
met visch uit de Zwarte Zee. ln magazijnen en winkels
vond men heilzame kruiden van Sicilië en uit Afrika,
Arabische specerijen en parfumerieën, paarlen van den
bodem der Roode Zee en diamanten uit Indië, reusachtige
blokken bont marmer uit de gebergten van Klein-Azië,
en hout, dat op den Atlas was gegroeid, biieen." En hii
vertelt van de thermen of badhuizen, van arena en
circus, van de veelvuldigheicl der talen en der kleeder-
drachten, van Batavieren, van Moren op hun eleianten,
van Grieken, Hindoes, Perzen en Egyptenaren, van we-
tenschap en kunst en gymnastiek.

Doch tegenover deze uiterlijke glorie staat het innerliik
verval, dat wii boven, met enkele trekken schetsten. Dit
verval komt uit in het servilisme: de Senatoren waren
vleiers geworden van den Caesar, wel ontbrak het hun
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niet aan de betooniug van uiterlijke eerbewijzen, maar
hun macht was zeer gering. Gunsteliugen van den vorst
hadden meer te zeggen dan het lichaam, dat een gezant
van Pyrrhos vroeger „een vergadering van koningen" ge-
noemd had. Kruiperig waren de ridders, kruiperig was
eveneens het volk. Lediggang was aan de orde van den
dag. Rome was een paradijs voor iortuinzoekers, ban-
dieten en bedriegers wernelden in de straten. Dok de
burgers hadden grootendeels de oud-Romeinsche deugden
ingeboet. De zucht naar weelde was ontzagliik toege-
nomen, kunstvoorwerpen waren in de huizen zeer ge-
lieid, dit lokte de artisten, die zich meer en meer ver-
kochten aan den Mammon. Voeg daarbii de cliënten,
leegloopers nu, die hun onderhoud te koopen trachtten
van den rijken, die achter diens draagstoel liepen, die
hem roemden en prezen en daarvoor in ruil ontvingen
voedsel, afgedragen kleeren en een armelijke bezoldiging.
En van dit alles, als ook van de taielweelde en de on-
natuurlijke wellusten, vertelt ons de literatuur. Misschien
dat zij overdrijit, want het zijn niet in de laatste plaats
satirici, die ons het beeld der zeden teekenen. Dit moet
men bedenken, maar, dat de satire bloeit, wijst op een
milieu dat de lachlust en de indignatie prikkelt. De waereld
is nooit goed en- zuiver, maar i.n het begin onzer telling
was zij ongetwijfeld meer verbasterd daninden bloeitiid
van de Rorneinsche republiek.

Murtíolís [eerste eeuw na Chr.) geeft ons de gemid-
delde moraal der Romeinsche maatschappij in z'n dagen;
z'n epigrannnen onthullen de meest onnatuurlijke zonden,
en hij is er niet vertoornd over, maar ziet er enkel de
belachelijke zijde van. Zelf is hij de gunsteling en vleier
van den caesar Domitianus; hij is een dichter, en Les-
sing roemt hem als den groeten epigrammaticus, maar
als het waar is dat hij -- zooals een van z'n vereerclers
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heeft gezegd -- geen karikatuur heeft geteekend, dus:
enkel de hem bekende realiteit, dan is hetgeen die reali-
teit ons aanbiedt wel zeer decadent en wel zeer licht-
zinnig.

Citeeren durf ik niet, want ik zou vreezen het gevoel
te kwetsen van beschaafde geesten - gemengde baden,
ontucht en maitressenwezen, paederastie, Lesbische liefde
zijn aan de orde van den dag. En er is niets verheffends
in z'n artistiek werk, omdat kunst een verlossing moet
zijn, en men hier in het perverse blijft gevangen. Het
internationalistisch karakter van de Romeinsche bescha-
ving in z'n eeuw komt echter uit in z'n De Spectacu-
lis lll: „Welk volk is zoo afgelegen, welk zoo barbaarsch,
Caesar, dat er niet een aanschouwer uit aanwezig is in
uw stad ?" En de dichter noemt den Rhodopëischen
boer, den Sarmaat, den Egyptenaar, den man van
Tetlrys; ook den Arabier, den Sabeeër, den Cilicier, den
Sicambrier, den Aethiopier, om dan te besluiten dat „de
Vorst hun ware vader is."

De Príapea zijn gedichten uit de eerste eeuw of iets
vroeger, enkele worden toegekend aan Ovidius, zoo no. 2
volgens Seneca. Men vindt ze in handschriften van Vir-
gilius, bij Tibullus, en bij Martialus. Zij danken hun naam
aan den god Priapus, uit Klein-Azië herkomstig, wiens
beeld als vogelverschrikker diende en den tuin be-
schermde tegen roovers, maar die ook het svmbool was
van teelkracht en van sexualiteit, en die een geliefde
figuur werd in de volkskomedie, en een voorwerp van
obscoenen spot. Onanie, sodomie komen in de Priapea
voor. Het phallische wordt verheerlijkt in lichtzinnige
hexameters, en de auteur denkt, dat, al bloost de lezeres
bij z'n gedichten, zij in stilte van het onfatsoenlijke, dat
het boek bevat, genieten zal. De god schaamt zich geens-
zins, voor z'n scabreuse verschijning, zoomin als Mars
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of Pallas, Phoebus of Diana dit doen voor hunne attri-
buten. Wie zegt dat het gedurfde, het boersch onge-
geneerde in deze verzen literaire fictie is, hij vergete
niet dat men ze las en aardig vond, dat, zoo goed als
de „Contes Drölatiques" van de Balzac, die in Oud-
Fransch Boccaccio en z'n kunstverwanten navolgt, zij niet
enkel getuigen van archaistische neigingen, maar ook van
een sterk zinneleven, dat den prikkel van het natuur-
lijke als het echt-scurille wenscht.

Ook het „Gasfmaal van TrimoIcfu'o," dat men aan
Petronius, den vriend van Nero, heeft toegekend, geeft
ons een eigenaardig beeld der zeden in die dagen. Het
beschrijft ons met zachte ironie, den hoogmoed, de ver-
kwisting der rijke parvenus, en den tafelluxus van een
zeer verfijnd volk. Sedert 170 v. Chr. was, met de
grieksche taal, het raffinement der gastronornen in Italië
doorgedrongen. Voor een goeden kok gaf men tien à.
vijftienduizend gulden; om iederen dag visch en oesters
te hebben werden op de landgoederen zoutwaterbassins
aangelegd; niet de smaak van het voedsel maar zijn
kostbaarheid bepaalde zijn waarde, en dat het verbor-
gen doel van deze weelde was de zucht tot schitteren,
ziet men ook aan het gebruik om de slaven, die de
schotels opdisschen, met die schotels zelve (kunstig uit
goud vervaardigd) den gasten te vereeren. Den Italiaan-
schen wijn vond men te gewoon; Lesbische, Chiische
waren in de mode, en men vertelt van diners, die vijf
maal honderdduizend gulden kostten, wat niet te ver-
wonderen is, als men op de menu's vermeldt vindt:
flamingohersenen, pauwen- en papagaaientongen, en er
wel eens (zooals Makrobius van Mucius Lentulus Niger
vertelt) een twintig gerechten worden voorgediend.

Het flšaßtmaal van Trimalchio" 1) wordt gehouden in
1] Zie ook Martialis ll B1, in Zoilum.
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een kolonie van Beneden-Italië, in den tijd van Tiberius;
veertien gasten zitten aan, in een prachtig versierd ver-
trek met een mozaiekvloer, en, op diep blauwen grond,
aan de muren geschilderde figuren. In de nissen zijn
statuen van keizers opgesteld, en men vindt er de buste
van Homerus; een prachtige kandelaber uit brons,welks
voet door knielende kinderen, in email, gebeurd wordt,
moet met een welriekende vlam het vertrek belichten;
het spijstriclinium rust op drie marmeren pooten en heeft
de gestalte van een halve maan. Verder zijn er in de
kamer nog enkele tafels met voeten van marmer, jaspis,
brons, ook een met een plaat van citroenhout, een zeld-
zame soort, die slechts in het gebied van den Atlas
wordt gevonden. Arnphoren, bekers, vazen met edel-
steenen versierd, lokken het oog; dan: glaswerk, waar,
uit bleek groenen grond, donkergroene bloemen en
arabesken opschemeren, ook een murrhvnseh vaatwerk,
mat glanzend, met purperen, witte en vuurkleurige
vlekken, welker waarde men op honderdduizend gul-
den schat.

Wanneer de gasten aanliggen verschijnt het voorge-
recht onder muziek; een met olijven bepakte ezel uit
Korinthisch metaal, een schotel met gemeste hazelmuizen
in een saus van honing en andere ingrediënten, warme
worsten enz. Om zich te wasschen gebruikt men wijn,
om te drinken honderdjarigen Falerner. Een tweede gang
geeft een schotel die de twaalf teekenen van den Dieren-
riem in onderscheiden spijzen nabootst; vier dansende
slaven brengen vervolgens de heerlijkste lekkernijen op.
Onder deze zijn kunststukjes, als b.v. een everzwijn,
waaruit, als het is opengesneden, vogels vliegen, die men
vangt; eindelijk daalt het plafond, zoo schijnt het, maar
inderdaad komt een zilveren toestel neer, dat gouden
kransen en albasten zalifleschjes beurt voor de gasten.
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En het geheel van den maaltijd wordt opgeluisterd door
muziek, zang, goocheltoeren enz.

Ook Juvenofis (geb. ± 50 n. Chr.) geeft ons in z'n
hekeldichten een onverkwikkelijk beeld van de waereld
zijner dagen, schildert haar in hare naakte armoe, en
het beroemdst is z'n zesde satire waarin hij de Romein-
sche vrouwen afstraft, en de achtste, met een vergelij-
king tusschen de voorgeslachten en hun kinderen, die
voor de laatsten niet heel vleiend is.

Nu zijn er menschen die vinden dat het zoo erg niet
was in de Antieke waereld, en dat men naar de Hekel-
dichters en naar Martialis den stand van de cultuur niet
schatten moet. Dit zij dan zoo, maar in Martialis' epi-
grammen had men in z'n tijd een groot genoegen, zij
waren pikant en men herkende er zich zelven in [zooals
in zekere kringen Couperus' Haagsche romans genoten
worden krachtens de verwantschap der modellen en de
lezersj. En dan: of men al aankomt met de bewering dat
moderne menschen ook veel en lekker eten, het veran-
dert aan de Romeinsche zonde niet. Reeds Cato, d. i.
een niet-satiricus, was erover verbaasd geweest, hoe een
volk existeeren kon waar men voor een visch meer dan
voor een os betaalde. Een Apicius, dien Heliogabalus
zich tot model zou kiezen, verteerde zes à tien millioen,
en toen hij tot de ontdekking kwam dat hij maar één
millioen meer over had, pleegde hij zelfmoord -en zulk
een man werd door Apio, z'n biograaf, bewonderd als
een ideaal. Zeker, zoo gaat het altijd: een Brummel, een
Casanova - om verschillende tvpen te gedenken - vindt
men in andere eeuwen prachtig, en wie thuisis in Balzac,
noemt de Franschen van de negentiende, niet zooveel
beter dan de Romeinen van de eerste eeuw. Maar daar-
om is de menschheid in die eerste eeuw even deerlijk,
en wie zich herinnert den oekonomischen toestand der
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onterfden, ziet daartegenover de glorie en de verkwisting
van de rijken als symptomen van verbastering. Zeg dat
het opslurpen van opgeloste paarlen, het eten van zang-
vogels, zeg dat een schotel van tienduizend gulden ook
toen een exceptie was. Zeg dat de prins van Conti de
inkt van een briefje met diamantstof bestrooide en een
bankiersdochter te Warschau haar koffie liet bereiden
op een vuur van sandelhout - het is even gruwelijk,
i.n een waereld van ellende, als wanneer men vomitieven
nuttigt om z'n overdaad weer weg te doen en met z'n
eten voort te gaan. En de exceptie teekent toch de
mogelijkheid, die werkelijkheid vermocht te worden. Dan :
de bestialiteit komt los in den circus; Tertullianus be-
schrijft het: „Zie hoe het tierende volk zich verdringt,
reeds verblind, reeds dronken door de passie van het
wedden. Veel te traag is hun de praetor, hun oogen turen
onophoudelijk op de um, waarin de loten zijn. I-Ieftig
in spanning wachten zij op het teeken, en een stem van
waanzin gaat uit hun midden op. „Hij heeft den dolk ge-
worpen", roept de een den ander toe . . . Van dit oogen-
blik af stijgt de hartstocht ten top, de twist vangt aan,
het schreeuwend krakeelen, en er zijn grondelooze ver-
wenschingen, loftuitingen zonder verdienste, en allerlei
dat den kinderen des vredes niet geoorloofd is." Het is
altijd zoo: het stieren-, het hanengevecht bewijzen het,
en de stuiversroman vol wreedheid, en de cinemafilm,
en het melodrama, en de gruwelkamer van het panop-
ticum. Maar juist daarom was het er, in de eerste eeuw,
óók, met de onderdrukking en de zwelgerii en de goud-
dorst en de geslachtelijke excessen. En de reactie daarop
is dan, onder meer, „het Evangelie", en omdat de boos-
heid een kategorie is die altijd geldt, omdat de waereld
eeuwig in den booze ligt, daarom zal het Evangelie, nu
en altijd, op die waereld reageeren. Of de toestanden
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tijdens Caesar en Nero en Caligula erger waren dan
onder 'Wilhelm ll of president Wilson, is niet gewichtig
voor de idealisten, die immers - zegt men- toch altijd
overvragen, die het goede zouden willeninmaatschappíj
en politiek, het goede is daar nu noch ooit, en daarom
ontvluchten zij de vulgaire werkelijkheid en zij vinden
het Goddelijke, dat enkel is daarbinnen. '

Dat er in een stad, een groote stad, speelholen zijn,
is een normaal verschijnsel, en zoo had de Tiberstad
hare popinae, haar gaarkeukens, waar men geweldige
sommen verloor of won. En dat het huwelijk meer in
naam dan metterdaad geëerbiedigd werd, komt ook el-
ders voor; toch is het wel erg als Augustus, in 18 v. Chr.,
strenge straffen moet invoeren op echtbreuk, verkrach-
ting, tegennatuurlijke wellust, en als het trouwen zoo
zeldzaam wordt, dat, in 9 na Chr., men er de reeds
vroeger op gestelde premie verhoogen moet. Daarbij was
de opvoeding dikwijls in handen van slaven, en de ver-
standelijke vorming der kinderen liet minder te wenschen
over dan die van hun karakter en hun ziel. Berucht zijn
dan verder de excessen van verschillende keizers. Au-
gustus die, als caesar, ongeveer almachtig is, is als
triumvir onmeedoogend wreed geweest, en z'n heersch-
zucht en z'n huichelarij voerden hem tot het imperium.
Tiberius, die door Tacitus gevonnisd is, is naderhand
verdedigd, maar zelfs zij, die voor hem ijveren, geven
z'n hardheid toe. Colígula is een verkwister, een half-
krankzinnige; aan de zijde van Claudius vindt men de
keizerin Messofína, ontuchtig, gewetenloos, en zij wordt
opgevolgd door Agrippína, al niet veel beter, als zij door
de giftmengster Locusfa haren echtgenoot doet vermoor-
den. Nero ruimt Bríttonnícus uit den weg, straks Agrip-
pina, z'n moeder, op aansteken van Poppaea Sabina,
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z'n maitresse, en dan wordt deze zelf het offer, als hij
haar in woede schopt. Lucanus en Seneca, de twee be-
roemde schrijvers, volgen haar, en de geschiedenis van
Nerofs regeering is er een van gerechtelijke willekeur:
Tacitus is er verwonderd over, als een zekere Lucius
Valusius te Rome 93 jaren oud wordt en z'n fortuin door
geen der keizers hem ontfutseld is. Nero is een kome-
diant, een ingebeelde gek, en als hij vrouwen van aan-
zienlijke familie laat optreden als actrices en danseressen,
bezondigt hij zich aan dat wat z'n volk betamend achtte,
en nog meer als hij zelf rollen speelt voor een hem aan-
gapende menigte. Van Vílellíus, heet het, waren de
verkwistingen zoo groot, dat het gansche rijk nietin staat
zou zijn geweest de vorstelijke malen te bekostigen, in-
dien hij niet al spoedig door Vespasianus ware opge-
volgd. Deze was minder erg, maar hij was de speelbal
van z'n minnares, en z'n hebzucht was beroemd: het
Pecunio non ole! [geld stinkt niet] is het gevleugeld woord
dat hij sprak, toen hij een tribuut gelegd had op de uri-
noirs, en zulk een woord is kenmerkend voor een keizer.

Als Titus, die eerst op de gewone wijze inzet, later
meevalt, dan zal Domitianus weer een voorbeeld zijn
van bloeddorst, en, na den meer behoorlijken Trajanus,
is .Hadrícmus op z'n tijd een dwingeland en leeftinopen-
lijke ontucht met den knaap Antinoüs.

Het is niet te verwonderen dat men, in sommige krin-
gen, genoeg krijgt vau den staat en van den keizer, en
meer gaat gevoelen voor het „Koninkrijk der hemelen."
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3. GEESTELIJK BEZIT.
A. Ethiek en Religie.

De oekonomische dissolutie in het Romeinsche waa-
reldriik bleek verbonden met zedelijk verval, en zii is
eveneens gepaard aan een godsdienstige inzinking. An-
dere maatschappeliike verhoudingen willen zeggen: an-
dere gevoelens en ideeën, nieuwe idealen, en dus is een
sociale revolutie, die de tiid voltrekt, een verkeering
mede van het geesteliik goed. Het zal wenscheliik ziin,
hier te laten zien wat, niet alleen in Rome, maar ook
in Hellas [want de cultuur waarover wii spreken is Hel-
lenistisch, d.i. met Griel-:sche elementen verbonden] van
den godsdienst sedert eeuwen was geworden.

De oud-Helleensche dienst van genii en fetissen en
dieren was allengs verdrongen, zooals overal elders, door
de vereering van de plaatseliike grootere natuurmachten,
en Homeros had deze toegerust met menscheliike vor-
men, die getuigen van een hoogere cultuur. Doch dan
komt, met de ontwikkeling van handel en techniek, de
wetenschap, met name de wiisbegeerte, en allereerst
Xenophnnes verzet zich, in den naam van een meer
geestelijk Godsbegrip, tegen Homeros en Hesiodos.

Heraklitos vindt, dat de oude dichter moest zijn uit-
gesloten van den wedstriid, en dus, is een probleem
gerezen: anderen gaan allegoriseeren dat wat door den
naïeven zanger toch naar de letter is bedoeld. Nog
verder gaat de kritiek als Demokriius den godsdienst
verklaart uit angst voor bliksem, donder enz. of als
Prodikos leert, dat, wat den menschen nut bracht, later
door hen is aangebeden. En Krifias vindt, dat de goden
ziin uitgevonden om het volk te weerhouden van ver-
griipen tegen Staat en Wet. Met Sokrotes en Plato be-
gint men dan ernstiger te oordeelen over de religie;
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toch is de oude vorm voorhii voor meer ontwikkelden,
en, als straks het Hellenisme internationaliseert, dan zal
een Hekataios de goden der verschillende volken iden-
tiek noemen, en Euhemeros maakt van Uranos, Helios,
Kronos, Zeus, menschen die op den duur tot hoogere
machten ziin verheven. Deze historiseerende mvthenbe-
handeling wordt door Philo Bybiios en Dionysios voort-
gezet, en men mag dit niet vergeten, als wii durven
volhouden dat ook met de Evangelische geschiedenis te
Rome hetzelfde is gebeurd. Voeg daarbii dat de Stoïci,
niet ten onrechte in de Olvrnpiers natuurl-trachten ziin
gaan zien; sterren. elementen heeten bii hen de „Stoi-
cheia" of eerste beginselen; reeds Plato en Aristoteles
hadden de sterren goddeliike wezens genoemd. Intus-
schen was, reeds vroeger, in Hellas de vereering van
Díonusos, vooral onder boeren populair geworden. Hier
is een orgiastische cultus, herkomstig uit Thracie; de
god, die ook Bakchos en Sabozios heet, werd allereerst
door vrouwen [Bakchanten] gevierd; door Peisistratos
en andere tvrannen begunstigd, werd z'n dienst ver-
edeld, en het er hii hehoorende kooi-gezang, de dithu-
rambos, werd een zelfstandig kunstgenre, waaruit de
tragedie voortkomt (en de komedie), voor Aeschulos en
Sophokles het voertuig van verheven-religieuse senti-
menten. Dan is er nog de Apolfovereering.' Delphi was
er de zetel van, en tevens, voor langen tiid, het nationale
centrum van het gansche Grieksche volk. Groot was de
macht van z'n orakel, en gewichtig is vooral, dat Apollo
een zedeliike god is, die zelfkennis vraagt en oprecht-
heid wil en reinheid, dat hii in de zijnen zoekt een
zuivere harmonie van zinliikheid en geest. Evenals de
Hornerische religie is ook deze aristokratisch; op beide
volgt dan het overwicht der Dionusische, en de straks
geschetste, rationalistische kritiek komt, bii meer ont-
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wíkkelden, geen der drie ten goede. Maar Orphisme en
Mysteriewezen zullen voorloopig bloeien, en hun invloed
op de Hellenistische cultuur zal niet te onderschatten
zijn. De Orphische theologie is mvstisch, zij vertelt van
de ziel die, door eigen schuld, in den kerker van het
lichaam is gebannen, maar, door reinigingen in deze
waereld, de zaligheid daarboven vinden kan. Niet slechts
magisch ceremoniëel, ook zedelijke heiliging is hiertoe
noodig: vasten, boetedoening wordt door de Orphische
zenclelingen, die van plaats tot plaats trekken, aanbe-
volen; middenpunt van hun leer is de heiland Orpheus,
die door z'n lied de machten van de onderwereld over-
wint. In Plato's Staat ll § 364 vlg. worden deze boet-
predikers genoemd, als zich beroepende op een plaats bij
Homeros (llias IX; 498 vlg.] waar gezegd wordt, dat de goden
door offer, gebed, spreuk en geloite te verzoenen zijn.

ln de mystiek van de Orphici ligt een panthëistische
gedachte. Zoo misschien reeds in de kosmogonie, die
vertelt van een waereld, uit welker deeling hemel en
aarde ziin voortgekomen, of dat alles is geworden uit
een man-vrouweliiken god. Dan is er sprake van
Zeus ol van Dionusos-Zagreus, met allerlei goden
geidentifieerd, dus: het eene goddeliike, dat de ziel is
van de waereld. De zielsverhuizing speelt in deze kringen
een belangrijke rol, en, als ons verteld wordt, dat de
Orphici invloed hadden op de Pvthagoreeërs, nemen wii
dit, reeds op grond hiervan, gaarne aan. - Belang-
wekkend is vooral in deze „kathartiek" of louteringsleer
der Orphici, die het gebruik van linnen kleederen, van
vleesch en boonen aan den geloovige ontzegt, de groote
beteekenis, die men toekent aan het leven hiernamaals.

En dit beteekent, dat de geest sedert Homeros zeer
gewijzigd is: in de oudere cultuur is van onsterfelijkheid
eigenlijk geen sprake. Nu is dit veranderd: de ziel moet,
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nadat zij van het lichaam is gescheiden, boeten voor
haar zonde; duizend jaren is zij in de onderwaereld,
waar zij gereinigd wordt, en dan moet zij opnieuw en
opnieuw in andere aardsche wezens wonen, tot zij, na
een cyclus van honderd eeuwen, tot den mther, haren
oorsprong, het goddelijke wederkeert.

Het Orphisme is een mysterie-godsdienst.
Mysteriën ziin, in de Oudheid, vereenigingen, waarin

men de zaligheid door allerlei middelen deelachtig wordt.
Daartoe is noodig de inwijding, en er zijn graden van
deze: te Eleusis kent men mvsten en epopten, en de
pantomimische opvoering van de mythen, die leven en
ondergang en overwinning van den cultusgod afbeeldde,
speelde daarbij een gewichtige rol. Zeer primitieve voor-
stellingen. die men bij natuurvolken aantreft, zijn hier
aanwezig, en alle rnvsteriën zijn nauw verwant met
elkaar; wanneer Herodotos (ll 170 vlg.] vertelt, dat bij
den Neith-tempel te Sais een ringvormige vijver wordt
gevonden, waarbij men, in den nacht, de lotgevallen van
hem „wiens naam ik niet noemen durf" vertoont, dan
merkt hij op dat het elders in Egypte ook zoo is, en dat
deze god sterk doet denken aan Dionusos. De geboorte
van een god, werd in het spel dikwijls aangekondigd.
zoo b.v. dat Brime [Demeter] Brimos baren zal. De ge-
heele plechtigheid bedoelde: de ziel veilig thuis te bren-
gen; zij moest door de sfeer der booze oi planeten-
geesten heen om het gebied des lichts, werwaarts zij
wenscht te gaan, te bereiken; demonen beloeren haar,
maar zij kan gered worden, wanneer zij verbonden is
met den sterken zonnegod (in de eerste plaats). En nu
wordt zichtbaar in het dramatisch, pantomimisch spel,
hoe die god de machten van de winterteekenen overwint,
hoe hij mishandeld en verscheurd wordt door Seth, door
den ever, of hoe het monster verder worde aangeduid;
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maar hij staat op en wordt verheerlijkt, want de zon
keert, als zegevierend held, in het voorjaar terug - en
met hem moet zich de ziel verbinden. Dit gebeurt door
den doop, die het stof letterlijk wegneemt, door het
heilig maal, dat lichaam en bloed is van den zonneheld
[het koren, het druivensap zijn gecondenseerde zonne-
energie, en daarom worden zij genuttigd, vooral sedert
men vegetarisch leeft en dus afkeer heeft van het ge-
slachtel; door deze spijs wordt men zelf de god, neemt
zijn kracht en heerlijkheid in zich op [zooals een wilde
den moed en de sterkte van den vijand, die hij opat]
en nu kan men met en door hem de booze machten
overwinnen. Ook was er een belijdenisformuiier en een
biechi. Dan zijn er ieekenen b.v. het kruis, dat een
symbool is van den zonnegod: de pflolius komt veel-
vuldig voor [de grondvorm van het kruis). Want de
phallus wijst, in dit verband, niet op ontnchtige neigingen:
zelfs Kerkvaders, die zich verzetten tegen de mvsteriën,
geven toe dat kuischheid en deugd in het ritueel ge-
boden waren. Door vasten bracht men zich in een toe-
stand van ekstase, en Apuleius vertelt, dat hij tot den
drempel van de godin der onderwereld kwam, door alle
elementen ging, te middernacht de zon in helderwit licht
zag stralen, van nabij zich boog voor de goden die boven
en beneden zijn, hen ziende van aangezicht tot aangezicht.

Oorspronkelijk chthonische cultus, d.i. cultus van de
machten der onderwaereld, had het mysterie het karakter
van magie, en dit bleef zoo, toen, onder invloed van
de waarneming en bestudeering der hemelen, van de
astrologie, het solaire op den voorgrond trad. Zooals de
wilden vruchtbaarheid afdwingen door dansen, bezwe-
ringen enz. was het hier ook geweest. Langzamerhand
wordt de bedoeling ruimer: men wilde goden „hebben,"
om met hen te triompheeren over alle negatieve machten,
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over ziekte, zonde, natuurlijken ondergang. Als in Grieken-
land de stadsstaat inzinkt en het leven zich individualiseert,
wordt de onsterfelijkheidsbehoefte oppermachtig, en
om deze te bevredigen is het te doen in de mysteriën.
Vandaar het geheimzinnig karakter: men was bang dat
openbaarheid den boozen geesten der planeten en der
wintersterren zou verraden, wat tegen hen beproefd en
ondernomen werd.

De verborgen naam der goden is vooral tooverkrachtig;
zoo is in Egypte lsis de groote toovenares, en wie haar
noemt is een magiër: nu bedenke men, dat van Egypte
in het bijzonder, en van het Oosten in het algemeen,
voor de Grieken het Mysterie wellicht herkomstig is.
In elk geval bloeide de wonderzucht i.n deze kringen
sterk, en trots het rationalisme der philosophen kreeg zij
alom vasten voet. Niet het minst wekte het overspannen
ascetisme [onthouding van spijzen en dranken, kuischheid]
de ekstatische stemming, en muziek, zoo goed als licht
en donker, en de indrukwekkende vertooningen, die men
te aanschouwen kreeg, bevorderden een zielstoestand,
waarin prophetie, glossolalie, visioenen zich herhaaldelijk
deden gelden.

Voorondersteld is in dit alles het pessimisme: de
waereld ligt in den booze, en door het mysterie wordt
de ziel er van verlost. En of nu de cultusgod Osiris
heet of Mithra, Dionusos of Kybele, Attis of Adonis,
het is altijd hetzelfde; als het mysteriënwezen zich in
de Helleensche en straks in de Hellenistische waereld
uitbreidt, brengt het, onder well-ren naam dan ook, troost
aan een bedroefd geslacht. _

Nu is ons van elders bekend, dat men in de oude
Grieksche wmreld vereenigingen vond, die eronoi of
ihiasoi heetten; oorspronkelijk zijn het sociëteiten, en
straks ontwikkelen zij zich tot genootschappen van
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onderling hulpbetoon. Tooneelspelers, handelaars, be-
ambten, vormden zulke kringen, en, evenals alles in de
Oudheid, heeft ook dit wezen z'n religieus karakter;
men heeft een schutspatroon; die der komedianten is
b.v. Dionusos: die van de kooplui Zeus Xenios: soms
wordt de kring naar den god genoemd, en men vindt
Sarapiasten, Dionysiasten, Aphrodisiasten. In den Pireios,
het Atheensche havengebied, waar tal van vreemdelingen
wonen, zijn er dan eranoi onder de bescherming van
een of anderen buitenlandschen god. Dikwijls is het
karakter dezer thiasen internationaal : slaven, ook vrouwen,
hebben er toegang; aan het hoofd staat de archiiihinse
ot archeranist, en de vergadering van de leden, de
synode, nam de bindende besluiten, gat de decreien.Men
hield een gemeenschappelijk maal, waartoe men of de
spijzen en de dranken zelf meenam Ipicnicj of welks
kosten bestreden werden uit de gemeenschappelijke
kas. Meestal ging de maaltijd samen met een offer, en
de cultusgod werd aangeroepen en in hynmen geloofd;
naar ieder die lid wilde worden werd een onderzoek
ingesteld, want men wenschte reinheid van allen die
aan den bond deelnamen; ook was er een doop, en
een oud dichter heeft de eranisten van de Thracische
godin Cotytto als Baptai, d.i. gedoopten bespot. Zulke
vereenigingen hadden vaak rechtspersoonlijkheid, en in
Smyma, Thyatira, Teos vindt men ze veelvuldig. Het
vaak Oostersch karakter komt uit in het orgiasme dat
er mee verbonden is, en, evenals in de Mysteriën, is
ook hier de natuur-mythe van den god, die vermoord
wordt, die herrijst, aanschouwelijk gemaakt in een dra-
matisch spel. - Dat de oorspronkelijk Christelijke ge-
meenten in haar organisatie aan deze eranoi herinneren
is duidelijk : te Rome zijn de sodaliieiien aan de thiasen
verwant, en uit dergelijke bonden ontwikkelt zich de
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nieuwe, Christelijke orde: gelijkheid van mannen en
vrouwen, van vrijen en slaven, agapen, eucharistiën, doop,
enz. Noemt Lucianus [2de eeuw] de Christenen leden
van een Nlysteriegenootschap [eveneens Celsus ± 170),
dan is dit niet ten onrechte, en men ziet uit het voor-
afgaande dat eranos en mysterie veel gemeen hebben;
het mysterie is echter bij uitstek religieus, de eranos in
de eerste plaats een sociale vereeniging.

Wanneer wij nu samenvatten wat de Grieksche religie
op den duur is geworden, dan kunnen wij zeggen: door
het rationalistisch denken is de oude mythe gebroken,
maar de philosophische scholen hebben haar hier en
daar tot een allegorie gemaakt van haar ideeën, en een
mystiek is ontwikkeld, die zelfs niet terugdeinst voor
het meest natuurlijke, die magie beoefent, en die, niet
zelden met wijsgeerige bespiegeling verbonden, theoso-
phisch is.

Wat betreft den godsdienst der Romeinen, deze is
aanvankelijk, zoo goed als elders, animistisch; straks
vinden wij namen als: Silvanus, de boschgod, Founus,
heer van herdersleven en akkerbouw, Saturnus, god van
het zaaien, Vul:-anus van het vuur, Consus en Ops van den
oogst, Liber bevordert den landbouw, Ceres het groeien
en Mater Marnic de geboorte. Dan zijn er Genii, die
de mannen, Juniores, die de vrouwen beschermen, ook
vereert men de Manes of de schimmen, en de Lemures
of de spoken. De Penuies en Lares, behooren tot den
kring van Vesta, wier tempel is de haard, en met al
deze figuren zijn wij nog in primitieve sfeer. Jupiter is
de god van den landbouw, Mars van den oorlog -en,
als het rijk zich uitbreidt, is er een systeem van twaalf
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goden, waarin ook vreemde namen klinken;Jupíier Op-
timus Maximus, zoo goed als Solus of Fortuna Pubfica
ziin gestalten, die ons leeren wat de religie te Rome dan
eigenliik geworden is: zii is de vereering van den Staat,
en dit nuchter volk van militairen en iuristen heeft de
verschillende momenten van het staatsregimen dan ge-
allegoriseerd: Virfus of Dapperheid, Concordia of Een-
dracht, Píefas en Aequíios [Eerbied en Gerechtigheid]
ontmoeten wii naast Aesculanus (Duit) en Slercufiníus
{Mester]. Maw., hier is een eigenaardig pantheïsme: de
Romeinen hebben niet het A1, maar hun Republiek Goa'
genoemd, en ieder, die van haar burger is, voelt zich
dus de godheid mee. Nu was dit voortreifeliik, zool:-mg
de Staat de substantie was van ieder, z'n werkeliik
wezen. Maar bii de oekonomisch-politieke instorting, die
wii boven hebben aangeduid, werd dit anders; de meer-
derheid der menschen was verstoken van het allernoo-
digste, en terwiil het Romeinsche recht had uitgedacht
de kategorieën van persoon en eigendom, was men inder-
daad noch persoon, noch eigenaar, veel meer afhankelijk
en arm. En dit vindt dan z'n uitdrukl-:inginden Caesar-
cuítus: in een van z'n Epigramrnen ziet Martialis den
verschrikkeliiken elefant knielen voor Domitianus, en
zegt: „Geloof me, ook deze voelt hem als een god."
Maw. de burger, deelgenoot aan het goddelijke is niets
tegenover den keizer, die alléén maar God is. Is het te
verwonderen, dat er dus is geboren een tweespalt?
want de antieke Staatsgedachte, die het individu een
inhoud gat, is gesplitst: hier is de burger, ontledigd,
arm - ginds de absolute Vorst, de Staat.

imi

En dan: het ind'im`dnali`sme is toegenomen met het
kosmopolitisme. Kosmopolitisch is de waereld geworden
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sedert Alexander. Het Grieksch is overal doorgedrongen,
het begrip „menschheid" komt op, Oostersche culturen
vragen de aandacht; Berossos had reeds in de 3de
eeuw v. Chr. geschreven over Babylon, en Monetho
vertelt van Egypte, Megosthenes schrijft „lndika", en
men krijgt eerbied voor de Barbaren. Zij worden, in
een decadenten tijd, toonbeelden van deugd en kracht;
vooral de natnurvolken ziet men met deze oogen aan,
en, gelijk het verleden als „de gouden eeuw" verheer-
lijkt wordt, zal Tacitus' „Germania", de Noordelijke
stammen loven. Zeno's „Politeia" acht den echten
staat den Kosmos, welks burgers alle menschen zijn;
geld, huwelijk, rechtbanken zijn hier overbodig; de Rede
is bij machte een gemeenschap te vormen, die volk met
volk verbinden zal. Ook de vrouw heeft, evenals de
slaaf, hier een onafhankelijke positie.

Maar er is mede een sterk indiuiduafisme.' door in-
storting van den ouden stadsstaat is het persoonlijke
van meer beteekenis; groote, historische figuren worden
geidealiseerd: in de Hellenistische waereld zijn er ook
in werkelijkheid zulke persoonlijkheden, goede en slechte,
mannen en vrouwen, en de biographie teekent hen
(Polubios, Sallustius, Tacitus, Nepos en Plutarchosl. Bij
de zielzorgers, die den mensch willen verbeteren, is een
letterkunde welkom, die, zooals Theophrosfos in zijn
„Karakters" doet, het dwaze beeldt en gispt; in het
moderne bfijspel [sedert Alexander] dezelfde strekking:
men vindt hier figuren van een treffend realisme. Zelfs
in de plastische kunst [Dernosthenes-statue] ontmoet men
de liefde voor het zeer persoonlijke, en, terwijl dit werk
van 280 is, toont het, hoe, sinds Alexander, de ontwik-
keling in deze richting was gegaan.
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De snelle wisseling van dvnastieën, de oekonomische
instorting, eerst in Griekenland, dan in Rome, gaf den
dieperbewusten een gevoel van onzekerheid, en het was
of er geen andere macht heerschte dan Tuche, Heimar-
mene, Ananke, of hoe men het Noodlot dan ook wilde
noemen. Dus is het niet te verwonderen dat, met de
skeptische stemming, in breede kringen toeneemt een
zucht tot sophistiek; terwijl ernstiger geesten een zui-
verder menschentvpe idealiseeren, trachten meer waereld-
schen dit te verwerkelijken in een alzijdige opvoeding,
die echter dan van diepte is verstoken en waarbij de
stijl, de vorm het hoogste is. De oude, grieksche rhetor
is herleefd, alles moet mooi zijn, moet verblinden, alles
wordt dan uiteraard gekunsteld. Petronius ontzet zich
erover en vindt dat „de jongelingen in de scholen wor-
den dom gemaakt." en voegt er aan toe: „de verhevene
en om zoo te zeggen kuische taal is niet bont en ge-
zwollen, maar verheft zich tot een natuurlijk schoon." Het
is of men eigen slapte voelt als men reactionnair wordt:
wie zelf niet kan scheppen, wendt zich, voor z'n idealen,
naar het ver verleden. ln den chaos der volkeren, in de
maatschappelijke dissolutie mist men dan ook den we-
tenschappelijken ernst en de philosophische waardigheid
van vroeger: het skepticisme triomfeert, er is veel pose,
ook bij zedemeesters; wat de wijsgeer wil is doorgaans
een uiterlijke levenskunst.

Toch is, bij dit alles, iels beiers onmiskenbaar. Want
het oude, dat zich neigt ten ondergang, draagt het nieuwe
in zich, en zoo is het ook in de antieke eeuwen. Reeds
hebben wij genoemd de satire, die den tijdgenoot ge-
tuchtigd heeft, en in individnalisrne eninkosmopolitisme
ligt een uitmuntend goed. Geboren is een nieuwe ethifzo,
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en zij lag in de ontwikkeling van de gemeenschap zelve.
A1 is zij belast met veel onzuivers, behept met ijdelheid
en pose, toch heeft zij een schoone kern in haar ge-
durfde romantiek. De helderwereering heeft het Christen-
dom voorbereid, al is zii hier vergeestelijkt. Cincinnatus,
die van den ploeg wordt geroepen om het gemeenebest
te dienen, T. Manlius Torqnaius, die zijn zoon liet ont-
hoofden, omdat hij uit het gelid was gegaan--zóó streng
was z'n rechtvaardigheid - Mucins Scoeuofa, wiens roem
voortduurde, omdat hij in Porsenajs leger sloop en 's ko-
nings schrijver vermoordde, en, toen hij werd gevangen,
zijn hand in vuur verbranden liet, maar ook Curiins, die
zich op het Forum, in den afgrond stortte om de goden
te verzoenen, zij golden als modellen, die men moest na-
volgen in hun deugd en fieren zin. Dit was intusschen
niet zoo eenvoudig, omdat de toestanden in den loop
der eeuwen sterk gewijzigd waren.

De hier genoemde menschen, en ook anderen, die
Nepos, die Plutarchos als vereerenswaardig schetsten:
Miltiades, Themistokles, Lykurgos, Theseus, Cato enz.
hadden een milieu, waarin hun eigenschappen pasten,
maar de dingen waren nu niet meer dezelfde, en het was
niet mogelijk te zijn als zij. Daarbuiten, in de politiek,
vond men geen arbeidssfeer, en het idealisme der antieke
helden was in hun eeuw misschien uitmuntend, maar nu
behoorde de waereld aan de brutalen, straks aan den
keizer, door wiens macht de macht der kleine autokraten
gebroken of gekortwiekt was. Wat kon men nu anders
dan in z'n binnenste een ideaal rijk bouwen? Onder den
druk en het geweld der aanzienlijken, van den Caesar,
in een ontwrichte maatschappij, vol zonde en vol egoisme,
restte den idealist niets anders, dan het beeld te ont-
werpen van den wijze, die, in zich zelven vrede vindend,
de wereld niet meer noodig had. Dit beeld wasinfirie-
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kenland ontstaan, toen ook daar het individualisme was
geboren, toen ook daar de stad ineenstortte, toen So-
krates de bezinning had gericht op problemen van ethiek,
toen Plato dezen Sokrates geteekend had als een soort
van heilige -- en de Cvnici en de Cvrenzeische school,
en dan Epicureërs en Stoici, hadden zich een ideaal
ontworpen van een goed en zuiver menschenleven. De
praktische Romeinen, niet het minst omdat ook bij hen
de politieke verhoudingen al slechter zijn geworden,
lmoopen aan bij deze philosophen; zij zijn logici noch
znetaphvsici, maar hun bespiegeling richt zich alleen op
de moraal. Zoo is het bij Cicero (106-43 v. Chr.l; hier
heet de persoon van den Wijze een „leeraar der deugd";
met de Stoa wil hij dat deze leeraar zonder „ontroering"
[perturbatio] zij, en het praktisch goede acht hij het voor-
naamste. Want „bezonnen handelen is meer waard dan
verstandig denken." Als Cicero dan in „De Republica"
het ideaal ontwerpt van een politieke gemeenschap, die
sterk herinnert aan den Romeinschen staat zelven, dan
zien wij dat van hem tot Seneca [3-65 n. Chr.) heel wat
is gebeurd; de gunsteling van Nero interesseert zich enkel
voor des menschen ziel: hij erkent de erfzonde [De
Ben. 10 : 3] en is overtuigd van onze aangeboren zwakte;
hem is het leven moeilijk en het levenseinde de geboorte-
dag der eeuwigheid. Zijn opvattingen klinken zóó Christe-
lijk, dat Hiëronjnnus, de kerkvader, hem „den onze" noemt,
en men een briefwisseling heeft verdicht tusschen hem
en Paulus: de philosooph zal in stilte zijn bekeerd, maar
hij durfde het niet zeggen, omdat hij bang voor den Caesar
was. Volgens Seneca is de wijze meer dan een god, want
de god is niet bang krachtens zijn natuur, de wijze is niet
bang door het zijne [het door hem verworven inzicht).
Stellig is hij God gelijk;voelt hij al uiterlijke narigheden,
hij is voor innerlijke onontvankelijk, nooit wordt hij dan
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ook ongelukkig, nooit kan hij gebogen of gebroken wor-
den, kinderen en vrienden behoeft hij niet, hij is zonder
begeerte, niet verontwaardigd, kortom, in alles als God,
behalve dan dat hij sterfeliik is. God isinhem, en raadt
hem, „indien gij een man ziet, onverschrokken in ge-
varen, onbewogen door hartstochten, gelukkig onder
tegenspoeden, midden onder stormen kalm' en die de
menschen aanziet van hooger niveau en de goden als
zijns gelijken, komt dan niet over u bewondering voor
hem? Zult gij dan niet zeggen: dit is iets zoo groots dat
het niet kan worden gelijkgesteld met het lichaampje
waarin het woont" . . . „Hier moet een God medehelpen"
zegt hij, en denkt dat „een goddelijke macht daar is
neergedaald." De wijze is de groote geest, die zich aan
God heeft overgegeven, hij klaagt niet, is vreedzaam en
zachtmoedig, laat zijn licht in het donker schijnen, nie-
mand is goed dan hij alleen, voorschriften behoeft hij
niet. De wijze, die een kaakslag ontvangt, zal zich juist
dan wijs toonen, hij die vele vijanden heeit,maar steeds
zichzelf meester is.

Zoo is de vrije geest koning in z'n innerlijk rijk, en
een gedachte, die door het Christendom gepredikt wordt,
is dus reeds heidensch. Het „koninkrijk Gods" heeft
niet enkel Palaestijnsche antecedenten.

Epikiefus is een slaat, dan vrijgelatene, en heeft in
Nero's lijfwacht gediend. Ook hij heeft het beeld ont-
worpen van den waren wijze: „De philosooph mag niet
gelijken op de gewone menschen, hij moet vrij zijn van
begeerte en hartstochten, niets kennen dat hij te ver-
bergen of waarvoor hij zich te schamen heeft. Zijn geest
moet zuiver zijn, en hij moet op het standpunt staan:
„Nu is mijn ziel de stof, die ik te vormen heb, zooals
de timmerman het hout, de schoonmaker het leder." _
Hij moet niet bang zijn voor wat dan ook, verbanning
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deert hem niet, want waar hij ook gaat „daar is de zon,
daar is de maan, daar zijn de sterren, droomen, goddelijke
teekenen, verkeer met de goden." Hij is de bode van
Zeus, de tolk, die ons op den rechten weg voert; enkel
op het innerlijk komt het aan tot de zaligheid. „Ziet
naar mij, ik ben zonder dak en vaderland, zonder be-
zitting en bedienden, ik slaap op den grond, ik heb
vrouw noch kind noch paleis, ik heb slechts aarde,
hemel en een l-talen mantel. En wat ontbreekt mij?
Ben ik niet vroolijk, ben ik niet zonder zorgen, ben ik
niet vrij? Wanneer heb ik God of mensch gelaakt?
\Wanneer iemand beschuldigd? Heeft mij iemand uwer
verdrietig gezien '? Hoe kom ik hem tegemoet, dien gij
vreest en dien gij bewondert? . . .. Wie meent niet, als
hij mij aanschouwt, zijn koning en heer te zien T' Merk-
waardig is ook het „Evangelisch" woord: „Hij moet
slagen ontvangen als een ezel en daarbij nog hen, die
hem slaan, liefhebben, als ware hij aller vader of broeder."

Een ander _ en hier is weer een parallel met het
Christendom gaat tot den procnrator om recht te
ei-langen, als hij zoo is beleedigd, de wijze doet dit niet.
Want hij beschouwt wat hem wedervaart als een godde-
lijke beproeving. Vriendschap en huwelijk zijn hem een
belemmering -- het koningschap van den cvnischen
philosooph maakt het waard van vrouw en kroost af-
stand te doen. Het verwekken van kinderen is niet het
voornaamste. Wat zal hij zich met den staat bemoeien,
hij, de kosmopoliet? Zijn ambt is het hoogste ambt, en
z'n ziel moet rein zijn als de zon, en geduld siert hem:
laster, slagen, schimp, deze deren zijn innerlijkste wezen
niet.

Zooals Epiktetus te Nikopolis, leerde Cornntus te Rome
en Musonius, de vegetariër, in z'n ballingschap te Gvara.
Niet in „veelheid van woorden" komt de wijsheid uit,
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zegt de laatste, en hii vindt dat wie haar deelachtig is,
.,Chrestos", goed moet worden genoemd. - Al deze
denkers ziin zielzorgers, en dit is ook Marcus Aurelius,
de keizer [121-180 n. Chr.) voorzoover ziin geschriften
zich bezig houden met contemplatie en hii onderzoekt
z'n eigen hart, en dit ook van anderen wil en, als dit
ons doet denken aan het Neo-Platonisme, er is ook ver-
wantschap met den geest des Christendoms, die over-
reedt tot overpeinzing en tot kritiek van eigen zelf.

Marcus Aurelius Antoninus (keizer: 161-180] is een
groot man geweest. Onder de Caesaren, na Nero en
zoovele anderen, een wiize, die voor zich zelven luttel
noodig had. Zacht, te toegeefliik voor z'n zedelooze
vrouw, die hij zelfs invloed gunde op de regeering, was
hii, voor het overige, een uitmuntend vorst. Z'n „Over
de Zelfkennis" is een mooi boek, en ook hierin vindt
men Christeliike gedachten. Als de Stoa, waartoe hii
behoort, wil hii leven overeenkomstig de „Natuur", d.i.
de orde van de dingen, en hii drukt dit uit in de biina
„Evangelische" woorden: „Heb de mensehheid lief, volg
God na"; zooals hii elders zegt: „Het is kenmerkend
voor den redeliiken geest, dat hii z'n naaste mint."
Wraak veroordeelt hii, zoo goed als „Chi-istus": „De
beste manier om u te wreken is niet te worden als de
booze," daarmee bedoelende: niet in toorn te ontvlam-
men, zooals deze doet. Z'n universalisme komt uit in
een tekst als deze: „Miin natuur is redeliik en maat-
schappeliik; en miin stad en land, voorzoover ik Anto-
ninus ben, is Rome; maar, voorzoover ik een mensch
ben, is het de waereld." en wii 1-:Lumen niet verwachten
van den Caesar, dat hii zich niet bekommert om het
gemeenebest, zooals de cynische wiize doet. Toch is hii
er zich wel van bewust, dat „het leven is een oorlog
en een vreerndelingschap," geliik inde Nieuw-Testamem
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tische geschriften wii „vreemde1ingen" zullen heeten en
„biiwoners". En als Antoninus zegt „Het kwaad, dat wii
ondergaan van een ander, is het zijne, niet het onze,"
dan is dit hetzelfde wat staat in Col. 3:25: „hij die
kwaad doet, zal dragen het kwaad, dat hij heeft gewrocht."

_ 

De Dioiribe of de leekenprediking is ook kenmerkend
voor de beschaving van de eerste eeuw na Christus.
Diogenes [4de eeuw v. Chr.) de cvnicus, was in deze
richting voorgegaan. Hij werkte door den volke in z'n
leven zelf te toonen, hoe men kan gelukkig wezen zon-
der behoefte, en, in een tiid van algemeen verval, toen
armgeworden menschen van hun gebrek een deugd
moesten maken, toen men bovendien getuige was van
een weelde, die tot verzet prikkelde, toen men hunkerde
naar den eenvoud der natuurstammen, werd z'n voor-
beeld nagevolgd, en straatpredikers, in lompen, verkon-
digden de rechte leer. Natuurlijk gebeurde dit in popu-
laire woorden, en men maakte gebruik van beelden _
wie denkt hier niet aan de Evangelische gelijkenissen? _
en er ontstond een mondelinge traditie van gezegden
des Meesters, die dan dikwijls met avonturen zijn ver-
bonden [Diogenes bij de roovers, Diogenes op de sla-
venmarkt, Diogenes en Alexanderl. Zooals het ook
gegaan is met Boeddhistische toespraken in de Jataka-
vertellingen, en zooals men de „spreuken des Heeren" in
het Nieuwe Testament quasi-geschiedkundig heeft omlijst.

Predikers als Bíon en Teles zijn in dit genre beroemd
geworden [3de eeuw v. Chr.]. En in Rome maakt de
Diatribe opgang, en men vindt haar invloed bij satirici
als Persius en Juvenalis, ja, bij Seneca. Ernst en luim
wisselen elkander in deze voordracht ai, en, onder in-
vloed van de Rhetoriek, wordt straks de stijl gedrage-
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ner, deftiger, en brengt ons tot de „-homilie", die wij
in de Christelijke kerk ontmoeten.

Uit alles blijkt, dat de philosophie, als ethiek, populair
is in die dagen. Mannen, die, bij monde ofin geschriften,
de waereld onderrichten aangaande 's levens hoogste
goed, die zich als artsen beschouwen, geroepen tot ge-
nezing van een zieke menschheid, zijn natuurlijk van
beteekenis. En sinds de eerste eeuw bloeit dan ook het
cynisme, en men heeft philosophen als „huiskapelaans,"
zooals Seneca dit ambt vervulde aan keizer Nero's hot.

Met dit nieuwe ethische besef ontwikkelt zich dan
ook een nieuwe godsdienstige levensbeschouwing. Zoo
was het in Hellas reeds vroeger: wij herinnerden aan
Plato, aan het Orphisme, en aan de Mvsteriën. En ook
in het Romeinsche rijk richt zich, nu het oude onderging,
de aandacht op de persoonlijke onsterfelijkheid [die
Plato en het mvsteriewezen in Griekenland verkondigd
hadden). Volgens den dichter Vergilius (T0-19] moeten
de zielen gelouterd worden, hetzij in water, hetzij in
wind of vuur, overeenkomstig den omvang harer schuld.
Zijn zij gereinigd, dan keeren zij in tot het Elvsium: hier
wordt over haar beslist of zij blijven kunnen; is dit het
geval, dan komen zij in 10.000 jaren tot den oorspronkelijken
staat van zuiverheid, zoo niet, dan worden zij gebracht tot
de rivier Lethe, waar zij vergetelheid drinken, en, na 1000
jaren, in een nieuw lichaam op aarde het bestaan hervatten.

[Men denkt hier onwillekeurig aan de tusschentoestand,
dien het Christendom beschrijft als „vagevuur"]. Zeer
karakteristiek voor den keizerstijd is dan verder de invloed
van de theologie van Poseídoriius [eerste helft der 1ste eeuw
v. Chr.]. Ook hier een sterk schuldbesef, behoefte aan
verlossing, occulte en mvstieke neigingen bij een alom-
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vattend weten, dat in de waereld de belichaming ziet
van den eenen, grooten God. Ook hier de gedachte, dat
de ziel in het lijf vertoeft als in een kerker en hunkert
naar terugkeer tot het ware vaderland; ook hier het
denkbeeld dat, door de elementen, zij moet gelouterd
worden, om dan het eeuwig leven in te gaan. - Deze
wijsgeer moet Vergilius hebben geïnspireerd, toen hij
schreef het 6de boek van de Aeneis met de teekening
van Hel en Hemel, in welke laatste sfeer de dappere
en nobele helden zijn. Ook Vorro (116-28] is een ver-
wante ziel: de philosophische, niet de mvthologische
godsdienst is de ware, zij weet alles doordrongen van
een goddelijke, vurige kracht, deze is de Zeus van
Homeros, en de andere goden der Grieken en Romeinen
zijn ervan de deelen of de uitingen; met Poseidonius
komt hij overeen, als hij in groote mannen de gidsen
ziet ten goede, maar Poseidonius beschouwt hen dan
vooral als rniddelaars, die ons in den hemel brengen,
ons werkelijk vaderland.

Een „kathartiek" klinkt ook bij Seneca, en verder bij
Apuleius [2de eeuw n. Chr.]. Zijn „Amor en Psyche"
is vol mysteriënwijsheid, en doet ons denken aan de
Christelijke Gnostiek. Psyche is een koningsdochter, door
Venus benijd, op een verlaten rots gebracht, waarzij haar
minnaar moet vinden, die uit draken stammen zal. ln-
gesluimerd en weer wakker, ziet zij, als door een wonder,
zich omringd door een paleis, en in den nacht komt de
god Amor tot haar, want hij is haar geliefde. Dit mag
zij niet weten, en zij gehoorzaamt, doch, opgestookt door
haar zusters, ziet zij hem, in zekeren nacht, bij fakkel-
licht, en als de god dit ontdekt, moet zij zwerven en
dienen, of drie ontzaglijke werken doen - totdat Jupiter
zich erbarmt, en haar verhuwelijkt aan den God.

Dit is de historie van de ziel en haar vernedering en
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haar verhooging. - Reeds veel vroeger, in z'n „Droom
van Scipio" had Cicero over de ziel en haar onsterflijk-
heid gephilosopheerd en verteld van het ondermaansche
als de sfeer der vergankelijke dingen: daarboven is het
onvergankelijke en is de harmonie der hemelen, en uit
de banden van het lichaam moet de geest tot God terug.
Zoowel Poseidonius als Cicero, zoowelvirgilius als Apu-
leius hebben opvattingen, die in het Christendom weder-
keeren. De aarde is een tranendal, waar de mensch door
beproevingen gelouterd wordt. Echte mvsteriën-wijsheid,
het algemeen bezit van zekere kringen in die dagen.

En zoo is het ook met het Heilandsgeloof, dat voor-
komtin alle groote godsdiensten [Saoshvant, Kalki enz.].
Het sterk gevoel van oekonomische en politieke onzeker-
heid drukte zóó zwaar, dat men naar vrede verlangde,
en nu kwam Augustus, die, na den slag bij Actium
[31 v. Chr.]. de revolutie in het rijk bedwingt. Hem
prijst Horolius „zoo heeft der booze Titanen. schrikke-
lijke heirschaar Hij met den bliksem die schiet ver-
brijzeld"; het is alsof hij van boven tot hulpe is ge-
zonden, en de oude bloedschuld is door hem verzoend. En
in z'n „Eeuwzang" roemt I-loratius dat „trouw, vrede, eere,
onschuld van de zuivere voorgeslachten met de deugd
onbezorgd terugkomen, en dus met vollen horen de
zegen blinkt." Eveneens Vergilius, die van Augustus' huis
een nieuwen tijd verwacht: op grond van een voorspelling
van de Sibvlle te Cumae geloofde men dat de ijzeren eeuw
zou worden opgevolgd door de gouden van Saturnus, en
dan zou het menschdorn veredeld worden; de natuur zou,
zonder inspanning onzerzijds, vruchten voortbrengen; ge-
temd worden de wilde dieren en er zal geen gif meer zijn,
noch slang, noch onkruid. Als het kind, de Heiland,
naar wien de dichter uitziet, volwassen is, dan is er
overvloed van alles, en het heelal siddert van vreugde,
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wanneer de gouden tijd begint. Zelf verlangt Virgilius
dit heil nog te beleven, en, als hij dan zal zingen van
de glorie, die hij aanschouwt, zal hij grooter dichter zijn
dan Orpheus, Linus, ja zelfs Pan. -

Zulk een stemming is te verklaren, als men bedenkt
dat Augustus den „vrede" heet gebracht te hebbeninde
waereld. „Heiland" heet hij op een monument van Priène,
en hier was de Oostersche, theokratische gedachte, die
reeds in de evolutie van het Romeinsche staatsbegrip
was aangelegd (de Staat goddelijk en dus de Caesar, die
de Staat is, bij uitstek god), door de persoonlijke verrich-
tingen van Augustus ook voelbaar gemaakt. Inde rechte
lijn van deze stemming vindt men straks de keizersver-
goding. Maar een reactie moest volgen, en in z'n „Apo-
colocjmtosis" parodieert Seneca de apotheose van den
onnoozelen keizer Claudius. Ten slotte was er in Italië
nog te veel republikeinsche traditie, en dan: de vorsten
waren doorgaans niet de ideale gestalten, die meninhen
had willen zien. In Alexandrië, in Antiochië, in Gallië
was men dikwijls antimonarchaal, en ook elders voelde
zich de wijze superieur aan den tiran krachtens z'n
innerlijk leven. De titel „Sebastus", „Augustus", ook:
„Zoon Gods", de paralleliseering met Jupiter, met Apollo,
met den Zon, de benoeming van den Caesar als God [bij
Vergilius, Propertius, Horatius] werd op den duur belache-
lijk voor kringen waar men Plato goddelijk vond, en waar
men het goddelijke in het evenwichtig, zuivere hart ont-
dekte. In het innerlijk rijk was deze hoogere mensch
meer dan de vorst op aarde, en, als nu hetoekonomisch
en politiek verval zich voortzet, zoekt men dat innerlijk
met hartstocht, en wanneer dan dieper wordt het gevoel
van het onbevredígde, ook van eigen kracht, wanneer
dan het schuldbesef [blijkens Seneca's pessimisme aan-
gaande onze natuur] toeneemt, is de „I-leiland" een
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ideaal geworden, dat men moet zoeken, misschien met
het mysterie, in een transcendente verte.

Want het mysterie drong ook door tot Rome, dat im-
mers in die dagen het centrum van de waereld was. Is
de Staat het goddelijke, omsluit de Staat de Oostersche
en Westersche volken die er in zijn opgelost, dan ver-
eenigt hij de goden van die volken in zijn veelomvattend
pantheon. I-let verdorrend skepticisme, het romantisch
verlangen naar het ideale, dat de werkelijkheid niet toont,
het verval der wetenschappen, waardoor het bijgeloof
toeneemt, de zucht naar het vreemde, maar vooral de
dorst naar onsterfelijkheid praedisponeerde de geesten
tot Oostersche religiën. Stellig heeft het Jodendom in-
vloed; z'n geestelijk godsbegrip, z'n aanbidding van den
Heilige, was welkom aan hen, die als philosophen, als
ethische philosophen vooral, in een ouderen godsdienst
vonden, wat zij zelven leerden en wat in eigen, vader-
landsche godsvereering noode werd gemist. Maar dit
onderwerp moet door ons besproken wordenineen vol-
gend hoofdstuk. Hier zij herinnerd aan den Isisdiensi en
de culte van Serapis of Osiris; en men merke op gelij-
kenis met het Christendom: vasten, wasschingen, tonsuur,
processiën, gewijden lgeloovigenl tegenover ongewijden
jkatechumenenl; men denke aan Osiris, die, als Christus,
vermoord wordt en herrijst; men wete dat, volgens Apu-
leius, lsis „den ongelukkigen in hunne tegenslagen de
zoete teederheid van een moeder betoont," en hoe de
godin, met het kind l-loros op de knieën, herinnert aan
Maria, ja, in het algemeen kan men zeggen, dat de lsis-
religie, als die van de Madonna en haar zoon, er een
van vrouwelijkbeid en liefde is. - Dan is er Miihra; z'n
godsdienst is er een van soldaten, die vormden een ge-
heime broederschap, waarin men werd opgenomen na
allerlei wiidingen; de god zelf is de genius van het
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hoogere licht, de zoon van Ahura, die, met behulp van
zon en maan en de sterren, vecht tegen Anromainvus
en hen zal overwinnen; de middelaar, die de ziel, door
magische en zedeliike louteringen, opvoedt voor den hemel.
Ook hier, als in het Christendom, een Heiland, een op-
standing der lichamen, een paradijs voor de goeden, een
hel voor de slechten; ook hier een ascetische moraal
met de voorstelling van een „heiligen krijgsdienst." Ook
hier een doop, een maal, ook hier de Zondag heilig, ook
hier een feest bij het wintersolstitium. En behalve Mithra
en Osiris-lsis, komen uit het Oosten Phrygische god-
heden, wier culten orgiastisch zijn, en wier historie ver-
toond wordt in een dramatische handeling, en Adonis
wordt populair, met de vrouwelijke godin, z'n moeder. -
Voor de hand ligt de identifieering van Oostersche en
\Vestersche godsfiguren (Isis-Demeter-Artemis enz.],
[Osiris-Zeus en anderen), en reeds dit wijst op den chaos
der volkeren, waarin alle onderscheiden van rassen en
stammen worden opgelost.

ls het te verwonderen, dat de vereering van zon en
sterren, die vooral uit Babel komt [het oude land der
astrologen] tal van geesten lokt, en dat men de planeten
gaat beschouwen als de eigenlijke waereldheerschdrs?
Munilius schrijft, in de dagen van Augustus, een astro-
logisch leerdicht, en hij wordt door anderen nagevolgd.
Astrologie is hier dan fotolisme, en dit vond een zeer
geschikten bodem onder menschen, die zich maatschap-
pelijk en politiek onzeker voelden, en wier persoonlijk,
ethisch ideaal zoo ontzaglijk was, dat voortdurend eigen
onmacht werd beseft. En zoo goed als nu, in de 20ste
eeuw, treedt dan op de magie, die uit Perzië komt, en
een overblijfsel is van animistische praktijken. Zoo zijn
er tooverpopyri gevonden van Egyptischen oorsprong, en,
schuilt hierin niet weinig vroom bedrog, dit ontbreekt
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al evenmin in het orakel, b.v. het paphlagonisch, dat
Lucianos hekelt, en het vonnt ook een element in de
sibyllynscñe propñetieën en in al de wonderen, die van
Apoflonius van Tyane, den asceet. den toovenaar. den
duivelbanner zijn vermeld. - Misschien is dit alles niet
enkel vroom bedrog, er is ook een moment van over-
spanning, van verbroken geestelijk evenwicht. er is
autosuggestie en massasuggestie, gelijk wij die in onze
dagen te dikwijls wedervinden.

Astrologie, noemden wij, overschatten van de sterren;
er is ook in de Hellenistische waereld van die periode
een groote vereering van den Zon 1). Heliogabalus vol-
tooit, als hij Baal-Bel verheerlijkt, wat reeds vroeger
inzet: Mithra, Osiris zijn lichtgoden, en de Sol invicfus
wordt in het Westen populair. En straks zijn voor Julianus
den keizer, alle goden namen voor den eenen, Helios.
die dan op z'n beurt het onzienlijke geestelijk Licht ver-
tegenwoordigt in de zinnelijke waereld.

In een zoo ingewikkelde cultuur, die, hier en ginds.
de skepsis wekt - wat is, onder zooveel tegenstrijdige.
waarheid? _ wordt de philosophie llleosophíe. Zij boet
haar kritisch vermogen in. en spreekt in beelden, die
zij aanziet als werkelijk, zij maakt haar abstracties tot
plastische gestalten, waarin zii zelve kinderlijk gelooft:
dus zullen wii het vinden in de Gnostiek, die elders onze
aandacht inroept, zoo is het in het Nieuw-Pythagorisme
en in het Nieuw-Platonisme. Er is veel schoons in dit
alles, er zijn geweldige ondervindingen belichaamd in
de gnostische bespiegeling, en Plotinos is een groot man -
maar wij zijn bij deze geesten in een andere sfeer van
denken dan bij Heraklitos of bij Aristoteles. En bij Plu-
iorchus {± 50-± 125] begint het al; slechts de vrome

ll De Zo_n is hier steeds menlijk genomen. omdat hij overal als God
optreedt.
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is de begrijpende, die het mysterie ontdekt, dat ligt in
ieder oud symbool, in ieder oud gebruik, en men is van
oordeel dat er een openbaring is, waartoe men opklírnt
door askese en door de daarop volgende ekstase.

Dus is de stemming, dus is het geestelijk bezit van
de Romeinsch-Hellenistische waereld; de oekonomisch-
politieke instorting, de volkerenchaos, heeft de oude
vastheid verbroken, en er is een pessimisme, dat zoekt
de innerlijke diepte, dat vraagt naar een Heiland, en dit
pessimisme is er, omdat, bij de zedeliike ontbinding, men
een hoog ideaal heeft [kosmopolitisch-individualistischl,
dat door de massa nauwelijks wordt begrepen - laat
dan staan: volbracht.
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4. GEESTELIJK BEZIT.
B. Philosophie.

Dat de wijsbegeerte in de Romeinsche waereld bij
uitstek praktisch was, dat zij, in overeenstemming met
den aard des heerschenden volks, vooral in dit oeko-
nomisch-politiek moment, zich het liefst bezig hield met
ethische problemen, hebben wij gezien. En ook, dat zij
verder uitmondt in een theologisch ot een theosophisch
denken.

Dit ethisch karakter maakt haar dan geschikt om po-
pulair te worden, en als Appianus, die in het begin der
2de eeuw een Romeinsche geschiedenis schrijft, ver-
telt van een „armelui's pl1ilosophie," dan hebben wii
hierbij te denken aan een levenswijsheid, die b.v. ook
in de Troostschriften van die dagen uitkomt en den
mensch met z'n lot verzoenen wil.

Voor zoover de bespiegeling theosophisch is, voor-
onderstelt zij den invloed van de oudere wijzen. En
daarom is het goed bij die voorgangers stil te staan.

Allereerst komt dan in aanmerking Sokraies[469-3991.
Hij treedt op als de Atheensche stadsstaat zich gaat
oplossen, als de Sophfsten uiting geven aan het machtig
geworden individualisme, als de oude waereld onder-
miind wordt, en den rhetor, die het kwade goed praat,
alles betrekkelijk is. „De mensch is de maat aller clin-
gen" heeft Protagoras verkondigd, en Sokrates ant-
woordt: ia, de mensch. De menschidee, de ware mensch,
het algemeen begrip - en Sokrates introduceert Plato,
die deze opvatting uitbreidt: het wezenlijke is het alge-
meene, zijn de onvergankelijke ideeën. En het enkele
heeft aan dit algemeene deel, de gerechtigheid van een
vorst vindt haar grond, haar substantie in de gerechtig-
heid, en het is niet noodig te denken dat Plato, die een
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dichter is en mvthologiseert, letterlijk heeft bedoeld dat
zulke algemeene typen ergens in een andere waereld
zouden wonen. [Want ergens is: ruimte, en de ruimte is
hem het niet, het nietige.) Zoomin als deze wijsgeer, die
vertelt van de praeexistentie der ziel, van haar herinne-
ring, van haar toeven in den hemel, van haar val en
haar gekerkerd worden in het lichaam, iets meer heeft
gemeend dan dit: er is een waereldsubject, dat, evenals
de kimstenaar, een gedachte concipieert, haar dan uit-
drukt in z'n materiaal, dat is hier: in tijd en ruimte, en
zoo is God, de concrete Idee, de eenheid aller Ideeën,
of het goede, in z'n schepping als waereldziel. Tot die
schepping, die uit God, volkomen, en die in de nietig-
heid, in het leeg gebouwd, onvolkomen is [Eleatisch
,.zijn" en l'leral-:litische „wording" vindt men hier saam-
gesmoltenl, behoort de mensch. En de mensch voelt zich,
uit het Eeuwige voortgekomen, onvoldaan, hij smacht
naar z'n oorsprong, dus wil hij verlost worden uit z'n
gevangenis, het lichaam, en de abstractie, de intellectueele
schouwing, is hiertoe, met de moraliteit, middel. Hier is
een dualisme, maar dat in de rede ligt, want in de een-
heid zonder meer is het ware niet, de tegenstellingen
moeten erkend worden, en, metaphysisch gesproken, is
er alvast de tegenstelling van wezen en verschijning, van
idee en realiteit. Zelfs de monist Spinoza moet gewagen
van substantie en accidentiën, en voor de Hindoes is er
bij het Atma-Brahma ook de Maja. In alle eeuwen
vindt men dit Platonisme dan ook weerom, en desgelijks
de waereldnegatie, een onvermijdelijke gedachte: de
wetenschap, de materialistische wetenschap zelfs, ont-
kent het zinlijke, zoekt den grond der dingen, stelt voor
licht en kleur: golvingen, voor koper en ijzer: atoomgroe-
peeringen, en, allicht voor alles: vormen van de eene
energie. Alle ethiek negeert de waereld ook, maakt den
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mensch los van z'n onmiddellijke begeerten; ja, in het
gewone praktische leven zijn zelfs anti-Platonische posi-
tivisten Plato's geestvei-wanten: geneeskunde, reclame,
industrie rekenen op den mensch in iederen mensch;
als een dokter een middel toedient, gelooft hij, dat het
op z'n patient zoo of zoo zal reageeren, als iemand
adverteert vooronderstelt hij een bepaalde psycholo-
gische attitude van het krantenlezend publiek. Het is
gebruikelijk op Plato te schimpen, en daarmee op het
Christendom, want dit is veelszins Platonisch: de opvat-
ting dat de ware waereld niet die van de aanschouwing
is, dat de eindigheid rust in de Uneindigheid, dat het
goede ~ de Liefde _ grond is van de dingen, dat de
ziel gered wordt als zij vindt haar dieper Zelf; dit is
alles Christelijk-Platonisch, en het is, trots alle misken-
ning en verstand, onweersprekelijk juist.

Aristoteles [384-322] heeft hier niet veel aan toege-
voegd, althans niet wat gewichtig zou zijn voor de wor-
ding van „het Evangelie". Als hij Plato bestrijdt, doet
hij enkel weg diens dichterlijken vorm, want hij is een
nuchterder man, en hij herinnert er aan, dat de ideeën
zijn in de dingen, dat de .vorm is in de stof. Daar, bij
z'n omvattende maar toch gebrekkige wetenschap, hij
meer orde en harmonie ontdekt in den gang der sten-en
dan in het ondermaansche, ziet hij in die sterren vooral
de uiting van het Goddelijke, en hij is eigenlijk meer
dualist dan Plato, want de tweespalt van wezen en ver-
schijning, die immer geldt en gelden zal, wordt er hier
eene van de verschijningen, die boven en van de ande-
ren die beneden zijn.

Voor de Stoïsche schoof, die een sterke behoefte had
aan eenheid, is dan die eenheid de Logos, en zij ver-
eenzelvigt hem met de fijnste stof: het vuur. Alles komt
uit dit vuur en keert er toe terug lwaereldbrand, een
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Christelijke gedachte 1]. Deze Logos is dan verder ook
het beginsel der moraal, „volgens de rede te leven" is
wet, en die rede is de noodwendigheid, wat voert tot
fatalisme. Wij hebben al gezien hoe de volksgoden in
dit stelsel werden opgevat: Hera de lucht, Poseidoon
de zee, Apollo de zon, Artemis de maan, Hephaistos
het vuur op aarde. Ook de antieke demon gold als een
wijsgeerige houdbaarheid, hij was het goddelijke in den
mensch, en dit goddelijke voert tot „apathie", tot inner-
lijke kalmte, die uit is boven de bewogenheid. Epikurus
(342-- 270) de tegenstander van de Stoa, die de goden
zoekt in het ledige tusschen de atomen, is toch met de
Stoïciinen verwant in z'n ethiek; z'n „atarazie" is vrij-
heid, die het hoogste goed, die genot insluit, een genot
dat geenszins mag begrepen worden als een verslaafd
zijn aan de zinnen. Epikurus is een rationalist, die ora-
kels, voorspellingen, mythen enz. bestrijdt, en z'n „zalige
goden" die geen leed en geen arbeid kennen, zijn de
projectiån van z'n persoonlijk, ethisch ideaal. - Ook de
Skepsís der Akademie breekt bij voorkeur at, het volks-
geloof is nietig, en allegorese 'helpt niet om het te red-
den voor het denken; de Stoïsche leer, dat de waereld
een levend wezen is, wordt bestreden met de voorzie-
nigheidsgedachte en de teleologie. Dan is er het Neo-
Pyfhagorísme, waartoe Plutarchus behoort; het verzet
zich tegen het Stoïsch pantheïsme en acht God verheven
boven deze waereld; God is absoluut volkomen, zuivere
geest, en de mensch, die zinliik is, moet, om God te
vinden, vernieuwd en gelouterd worden. _ Platonische
opvattingen, maar, wat bij den ouderen denker beeld is,
het is hier realiteit, en daarmee is de philosophie der
Grieken verkeerd in theosophie, en zii verbindt zich
met het mvsteriegeloof, met de kathartiek, met de
voorstellingen aangaande het hiemamaals, maar ook met
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de astrologie en de magie _ kortom, met al die ver-
schijnselen, die wij in een vorig hoofdstuk leerden ken-
nen. En als Melito van Sardes, een apologeet der 2de
eeuw, zegt: „De Christelijke philosophie is het eerst
onder barbaren bekend geweest, tijdens Augustus gaan
bloeien," dan zien wij haar onmiddellijke antecedenten
in Plato en de Stoïci, en wij herinneren ons, dat de
„armelui's wijsbegeerte" van Appianus, Plato en de Stoa
heeft in populairen, d.i. in theosophischen vorm.

swe-
al
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ASTRALE THEOLOGIE.

en mythe is een dichterlijk verhaal, waarin een cul-
E tuur, poëtischer dan de onze, hare goddelijke waar-

heid kleedt, waarin zij het absolute niet wijsgeerig
denkt', maar het gevoefvol scfzouwt, inplastische gestalte.

Voor den primitieven geest leeft de heele waereld;
elke boom, elke bron, de wind, de maan, de zon. En
deze verschillende wezens hebben macht ten goede of
ten kwade, en het is van belang de goeden te vriend
te houden, de kwaden te bedwingen door tooverij, of
ze te verzoenen. Offers, gebed enz. vinden hun oor-
sprong in een dergelijken gedachtenkring. Zij richten zich
naar geesten, die, hetzij wonen in zekere de aandacht
spannende objecten, hetzij rondzwerven in de lucht, en
het verwondert ons niet, dat dieren in dit opzicht een
belangrijke rol spelen; ten eerste omdat zij iets mvste-
rieus hebben waar zij het meest op menschen gelijken,
en zich toch niet als menschen uiten, ten tweede, omdat
zij vooral nuttig of schadelijk kunnen zijn; men denke
aan het rund (in Egypte en bij de Perzen) en daar-
tegenover aan de schorpioenen en ongedierte van aller-
lei soort [Beëlzeboeb als vliegengod bij de Semietenl.

Als de cultuur toeneemt, de landbouw en zeevaart
wat gaan beteekenen, bestudeert men den hemel, en
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vindt er groote regelmatigheid. Natuurlijk treden nu de
hemelsche wezens op den voorgrond, want, met de regel-
maat aan het uitspansel, is de orde op aarde, die zich
in de wisseling van dag en nacht en van de seizoenen
openbaart, nauw verbonden, en het hemelsche is nog
altijd bezield, en bepaalt wat op aarde gebeurt.

En dan is het in de eerste plaats de Zon, dien men
eert, want zijn invloed is vooral geweldig. Zoo in Indië,
in Babel, in Perzië, in Voor-Azië, zoo in Egypte, waar
het licht des daags als Osiris of als Ammon-Ra werd
begroet. In den theosophischen cultus, die Amenophislv
aan dezen Ammon-Ra wijdde, is de god de energie,
die de geheele waereld doordringt, en die waereld is
z'n uáeliefde zoon", zooals de vorst z'n incarnatie is.
Door Thot aangekondigd gaat Amman-Ra in tot de
koninklijke moeder [de engel der annunciatie, de ge-
boorte uit „Heiligen Geest" in de Evangeliën vindt hier-
aan z'n parallel). -- En reeds eeuwen daarvoor is de
Zon of is de Hemel als Vader opgevat, en dan is de
aarde de Moeder, die ontvangt: regen, licht - en haar
zoon, den nieuwen zomer, zal baren. Tegenover dit licht
denkt men dan het donker, tegenover den bloeitiid den
winter, en nu spreekt het vanzelf, dat, als von boven
de geboorte is, en de wasdom, en het leven, onder de
waereld de sfeer gezocht wordt van alle negativiteit,
van verderf en ziekte, en, bij latere vergeestelijking, ook
van zedelijk kwaad. Want de Zon verdwijnt aan de
Westerkhn, en hier is dus het gebied van de uitblus-
sching, de „Poort der Hel", en als de Zon den anderen
morgen wederkeert in het Oosten, dan is hij onder de
aarde doorgegaan, dan is hij er geweest in gevangen-
schap, dan heeft hij getoefd in het schimmenrijk, en hij
is levend geworden met den nieuwen dageraad. Dit
dualisme kan men uitbreiden, want in den loop van het
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jaar verliest de zon z'n kracht en herwint ze weer, en
dan ontwikkelt zich de mythe der seizoenen, en het is
alsof een booze en een goede god de heerschappij
deelen [Osiris-Sethl, en vooral in Perzië, waar het be-
staan moeilijk was en waar men, op de hoogvlakte van
Iran, de onguusten der getijden voelde, werd dit geloof
albeheerschend, en natuur en geschiedenis wordt de
kampplaats van Ahura en Ariman, den goeden en den
slechten god.

'Wanneer nu, in een vervallende cultuur, in een oud-
geworden gemeenschap, het pessimisme toeneemt, dan
heeft dit invloed op dergelijke kosmische beschouwingen.
Dus was het in het jongere Perzië: oorlog op oorlog
hadden het land uitgeput, geweldige weelde, haremon-
tucht, omkoopbaarheid van hen, die aan het hof invloed
hadden, waren verbonden met diepe armoe van de
menigte des volks, en die dit voelden, vonden de wae-
reld een gebied van boosheid en verderf, en het denk-
beeld kwam op, dat het ondermaansche de sfeer van
het duister was. Maar daarboven was het licht, was de
planetenhemel, was de zuiverheid der vaste sterren, en
vandaar moest de hulpe komen voor het onzalig men-
schenhart.

Intusschen, deze theorie wordt beinvloed door een
andere, die, zoo al niet herkomstig uit, toch zeer ont-
wikkeld is in Babel. Babel is het oude rijk van magie
en astrologie: de zeven planeten en de twaalf teekenen
van den Dierenriem werden er sinds lang vereerd. En
van hier uit dringt door de onderscheiding tusschen
goede, gunstige gesternten en booze, onheil brengende.

Zulk een opvatting ligt voor de hand. Ieder jaar gaat
de Zon door den Díerenriem, d. w. z. in een bepaalde
maand rijst hij op in een zeker deel des hemels, in een
andere maand weer in een ander. Dit gebied van het
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uitspansel is de Zodiakus, dien men in China kende en
in Egypte, en, in overeenstemming met de maanden,
werd hii verdeeld in twaalf huizen, zoodat in Januari
dit teeken het huis der zon is enin Februari een tweede
teeken enz. Ten gevolge der praecessie heeft, sinds 20
eeuwen, een verschuiving plaats gehad: tegen het begin
onzer telling ging de Zon aldus op: 1]

Januari - Watemian [Aquarius]
Februari - Visscher: [Pisces)
Maart - Ram [A1-iës]
April - Stier [Taurus],
Mei - Tweelingen [Gemini]
Juni - Kreeft [Cancer]
Juli - Leeuw [Leo]
Augustus - Maagd [Virgo]
September -- Weegschaal [Libra]
October - Schorpioen [Scorpio]
November - Boogschutter [Sagittarius]
December - Steenbok lCapricornicus].

Nu is de astrolofiische gedachte deze: dat de stand
des hemels de vruchtbaarheid der aarde beheerscht, en
dat men hiertoe kwam spreekt vanzelf; de zon in Ram
beteekent: lente. dus is Ram de macht die de lente
hierbeneden werkt. Dan komt men er ook toe te zeg-
gen: dat de zon in den winter schier verdwiint, dat hii
al slapper en zwakker wordt, is de schuld van de winter-
teekenen, dat hii wordt herboren en overwint, is, omdat

ll Manilius Astronomica II 265 laat de lente beginnen met de Vis-
schen en ll 658 met den Ram. Precies ziin de grenzen van de sterren-
beelden niet te bepalen. Men heeft. bij deze schepping der phantasie.
niet te doen met een kadastrale kaart. Wie zal zeggen: hier eindigt
Aries, hier begint Pisces? Vandaar dat men slechts ongeveer kan aan-
geven wanneer het lentepunt Pieces is geworden.
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hij zich van de zomerteekenen de meerdere toont, zich
meester maakt van hun kracht, met hen een wordt, hun
energie usurpeert. En wat betreft de planeten, die de
lichtgod op z'n weg ontmoet, ook zii influenceeren, zii
worden dus natuurlijk op eeudere wiis voorgesteld; som-
mige ziin gunstig. andere ongunstig, zii zijn te eer boos
te denken, omdat zii dichter bii de aarde, deel hebben
aan haar onvolkomenheid en zonde. Vandaar de opvat-
ting, dat de ziel, op haar reis tot God, door de planeten-
daemonen belaagd en weerhouden wordt [de booze
geesten in de lucht, van de Paulusbrieven), vandaar de
mysteriepraxis om bii den Zon heul te zoeken tegen hen,
omdat de Zon hen telkens ver-mag te overwinnen.

Wie erkent dat de Zodiacus en de planeten dus de
toestand der aarde bepalen, behoeft dit slechts uit te
breiden en te beweren: alles hierbeneden is alhankeliik
van de sterren; wanneer een kind wordt geboren, let
men op hoe de hemel staat, en men leest eruit ai het
karakter en het lot van het kind. Goed paste zulk
een theorie bii de Hellenistisch-Romeinsche cultuur met
haar neiging tot mysticisme, haar skepsis en haar Stoïsch
fatalisme.

Maar deze cultuur, die toch ook philosophisch is, voor-
onderstelt Plato en diens ldeeënleer: de Ideeën, het
goddeliike, ook al onder invloed van Israel, waren al-
lengs meer en meer opgevat als transceudeut, en het
geweldig rnoralisme, dat z'n ideaal ten slotte niet te ver-
werkeliiken achtte in deze arme waereld, had in deze
richting voortgewerkt. Zoo was men gaan spreken van
een groncfeloos Licht, van een Líchtafgrond, en men zocht
het, in dit theosophisch denken ergens, d.i. dus in den
allerhoogsten hemel, want karakteristiek is het, voor deze
bepeinzing, dat zii philosopheert in beelden, begrippen
tot zinliike realiteiten maakt. Boven de aarde waren,
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volgens de Ouden, de sieren van de zeven planeten
(Maan, Venus, Mercurius, Zon, Mars, Jupiter, Saturnus]
en de Zon, de middelste, had een al de anderen verre
overstiigende beteekenis. Dan volgden de vaste sterren,
en dan het Empvreum, en hier was het Atgrondeliike Licht,
en de Ideeën van Plato werden voor de phantastiek, de
oude goden, of de aartsengelen, of de aeonen, de waereld-
heerschers, en, hierarchisch afdalend, bereikte men de
lagere goden ot engelen (de katholieke onderscheidingin
throni, potestates enz.]. Bij het vooronderstelde dualis-
tisch pessimisme, waarvan wii reeds gesproken hebben,
zijn er goede en slechte onder deze allen: goden en
duivelen, engelen in eigenliiken zin en demonen, en de
Zon is, in de lagere gebieden, het beeld van den Ai-
grondeliiken God, de uitdrukking van z'n Wezen, z'n
eigenlijke „Zoon". En men ziet hem gaan door de
winterteekens en de onzalige planeten, en, al schiint hii
verminkt en vermoord te worden, toch is hii overwinnaar.
Misschien dat Nonnus' Dionvsika, die in de 5de eeuw
n. Chr., leven en werken schetste van Dionusos, den
solairen god, in dien zin, d. i. astraal is bedoeld. Maar
hoe dit zii, in het jongere mysterie was een dergeliike
opvatting in het dramatisch spel aan het woord, en zii
werd uitgebeeld tot troost van de geloovige aanschou-
wers. Want de Zon is, in de lagere hemelsieer, wat de
vrome, wat de wijze is op aarde: voor het Stoisch pan-
theisme is alles goddeliik, en niet het minst de zuivere
mensch. Nu moet deze mensch ir1 een booze waereld
veel worstelen, veel ondervinden, en eens gaat z'n ziel
terug tot haren oorsprong en moet voorbii aande booze
planeten en sterren, en nu is er een troost in als men
te zien kriigt, hoe de Zonnegod [want hii is als, alle
andere hemelbollen, persoonlijk voorgesteld] elken viiand
overwint. Temeer, omdat men, waar men het heilig maal
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geniet, één met hem wordt, aan z'n sterkte deel krijgt,
en dus in staat is met hem te zegevieren.

Er is ook een oude maanculfus geweest, die, lettend
op den wasdom en de afname van dit hemellichaam,
lettend ook op z'n verduistering, vertelt van booze mach-
ten, die de god [of de godin] in z'n pure zuiverheid be-
nauwen. Straks, als het zonneiaar het maanjaar vervangt
[wat wil zeggen dat de zon als hooger geldt] bliiven toch
nog van de oorspronkeliil-te mythen en culten, die op de
maan betrekking hebben, tal van sporen over: aan den
zonnegod wordt de antieke stof verbonden, en zoo aar-
zelt men soms of b.v. Mozes met z'n hoomen de Maan
is, of de Zon.

Wii zullen zien, dat dit alles in het Christendom ver-
borgen is, want „het Evangelie" is de riipe vrucht van
de antieke cultuur, die in zich had opgenomen Egypti-
sche, Babelsche, Perzische elementen. Maar een zeer
sterken invloed op z'n oorsprong oefent ook het Joden-
dom, en dus is het noodzakeliik eerst hierbij stil te staan.

'xlQ
=.›ezëøaäf

93



šglget,šííi"'“rík! ff›='-ziFive
e t rf' :In. _„ - --ae'«n*›;.f~ie.--imams-Vøaas'íf.r . en

ISRAÉL IN DE VERSTROOHNG EN IN PALAESTINA

inds de Babylonische ballingschap hadden zich in
S Palaestina de oekonomische verhoudingen sterk ge-

wiizigd; door de concurrentie van de Phoeniciers,
die Indische, Arabische, Babvlonische en Egyptische pro-
ducten over zee naar het Westen brachten, straks door
de concurrentie van de Grieken, die sinds 663 vasten
voet in Egypte kregen, en wier positie er door de Per-
zen [525] bevestigd werd, werden de Joden teruggedron-
gen; het verkeer, dat oudtiids over land ging, trok nu
over het water, en de oorlogen tusschen Egypte en Syrië
werden in en om Palestina gevoerd; wat beteekende:
verarming van het rijk. Tal van Israëlieten moesten elders
hun middel van bestaan zoeken, en zoo komt het tot de
Díospora d.i. de verstrooiïng, en natuurliik zocht men
vooral centra van handel op, en dus was eerst Alexan-
drië, later Rome aan de beurt. Over de gansche waereld
vormden zich een internationale, die dan zijn midden-
punten in de groote steden vond; Philo schat de .loden
in Egypte op een millioen [in de eerste keizerseeuwl, en
Strabo vertelt dat alleen hun een biizondere rechts-
positie, een eigen iurisdictie is toegestaan; in twee van
de viit stadskwartieren vond men een overwegend Jood-
sche bevolking. Volgens Josephus hebben zii een dus
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geprivilegeerde positie ook in Antiochië, en nadat (139
v. Chin] de praetor hen uit Rome had weggejaagd, kee-
ren zij er naderhand terug, en sinds de verovering van
Jeruzalem door Pompejus [63 v. Chr.) werd het aantal
er woonachtige Israëlieten zeer versterkt. Kriigsgevangene
Joden vond men er als slaven en als vrijgelatenen; hun
invloed nam fzóo toe, dat Cicero zich erover ontrustte,
en onder Caesar vormden zij een financieele macht in
de stad. Zij schoten geld voor, en dus werden zij door
Caesar gaarne beschermd. Volgens Suetonius houdt ook
Augustus hen te vriend, en It' 3 v. Chr. is hun getal zoo
vermeerderd, dat zij 8000 personen bij een gezantschap
aan den keizer voegen.

En ook elders wemelt het van Joden; „dit volk is
reeds in elke stad gel-:omen," schrijft Strabo, de tijdge-
noot van Tiberius. Bedenkt men dat de provinciën wer-
den uitgebuit, dat de bergwerken schatten leverden, en
dat het transport van de dus verworven luxeartikelenin
de eerste plaats in handen van Joden was, dan begrijpt
men hoe zij overal gevestigd waren, en ook dat hun
winsten groeiden met den dag. In de Diaspora ruilden
zij hun taal, het Hebreeuwsch, voor het Grieksch; hun
godsdienst, die zich, onder prophetischen invloed, tot
een abstract monotheïsme had ontwikkeld, gat hun dan
hier en daar de gedachte, dat zij waren uitverkoren
onder de volkeren om den waren God te kennen en
aan anderen te brengen. Vandaar hun propaganda, en,
omdat de Joden financieel machtig waren, zochten velen
aansluiting bij hen, die niet allereerst door ideëele motie-
ven werden geleid. Weer anderen, philosophisch-ont-
wikkelden, ethische idealisten, vonden in de opvatting
van den „Verheven-Heilige" juist dat wat zij behoetden.
Tal van bekeeringen maakte de gemeente te Antiochië;
koning lzates van Adiabene en z'n moeder Helena gingen
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tot het Jodendom over; ook Aziz van Emesa wordt als
proseliet genoemd. Natuurlijk moest men, tegenover zulke
neophvten, den strengen eisch van de oude Wet ver-
zachten; men kon, bij een verlicht, internationaal mono-
theïsme en een zuivere ethiek [zooals zij staat in de
„Tien \X/oorden"] hun niet een godsdienst geven, die de
circumcisie, de onderscheiding van ritueel-rein en onrein
voedsel inhield; ook de idee van een levend midden-
punt, dat de tempel te Jeruzalem moest wezen, was
onpraktisch voor hen die geboren en getogen waren in
de landen der Diaspora. Strabo in z'n „Geographie" p.
760 beweert zelfs - en hij moet het van Joden heb-
ben - dat de besnijdenis uit de verbastering van de
oude, echt-Mozaïsche leer is ontstaan. En Josephus Ar-
chaeol. 20 : 24 weet te vertellen, dat Ananias aan lzates'
hot verzekert: „men kan zonder circumcisie God dienen,"
„dit is toch meer dan de besnijdenis."

Evenals alom in de Rorneinsche waereld eranoi waren,
vreemdelingenbonden, die den toegang van vrijen en
slaven, van mannen en vrouwen duldden, die zich com-
hineerden tot wederkeerig dienstbetoon, die een cultus-
god aanriepen, kan dit ook onder Joden het geval zijn
geweest. En inderdaad: de synagogen vormen zulke
„thiasen", en Plutarchos, in z'n werk over „bijgeloof",
behandelt ze tezamen met andere broederschappen en
clubs. Overwegend was hier van beteekenis de organi-
satie van het handelskapitaal, die haar centrum vondin
Jeruzalem, en die zich uitstrekte over de geheele waereld.
Maar elke synagoge staat toch ook weer op zich zelf,
en heeft een locale beteekenis; men stuurt jaarlijks de
verplichte tributen naar de hoofdstad, en men gebruikt
een ander deel tot plaatselijke, onderlinge hulp.

In zulk een betrekkelijk vrijzinnig milieu, waar men
de ritueele wet bijkomstig acht, waar de eenheid eerder
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is een oekonomische dan een geestelijke, waar de in-
vloed van de Heidenen werkt, komen richtingen voor,
gevoelens en beschouwingen, die wij niet aantreffen in
het kanonieke Jodendom. In Handelingen 19: 1--'I is
sprake van „Jezusvereerders", die Paulus vondin Ephe-
sus, die niet wisten wat de Heilige Geest was, die met
den Johannesdoop waren gedoopt en geloofden aan
„den Eene die zou komen". En in Hand. 15 :24-28
lezen wij van Apollos, „die gewoon was met nauwkeu-
righeid te verkondigen en te leeren de leer aangaande
Jezus" ll, ofschoon hij niet anders kende dan den Johan-
nesdoop. M.a.w. deze prediking van Jezus is een requi-
-valent van dat bekende „het rijk des hemels is nabij".
Maar nieuw is de naam, die hieraan wordt verbonden,
en als het in Mt. 4 : 12 vlg. heet dat Jezus komt uit het
„Galilea der Heidenen" ligt hierin de herinnering, dat
z'n culte niet uit Palaestina, dat hij oorspronkelijk uit
den vreemde is. Want dat wij hier te doen hebben met
een culte, dus met een god, is buiten twijfel. Lukas9:49
is sprake van een „die duivelen uitwerpt in Jezus' naam",
waarom hij door Johannes en anderen wordt bestraft.
Wij hebben hier dus niet te denken aan een orthodox,
kerkelijk Jezusgeloovige, maar aan iemand die een ande-
ren Jezus dan den .,apostolischen" als een god vereert.
Want slechts in den naam van een hooger wezen kan
men cluivelen bannen.

Jezus nu is „Jehosjoea", wat beteekent „de Heer
helpt." De naam wijst naar een Hebreeuwschen ach-
tergrond, en als wij hem moeten samenbinden met het
„Galilea der Heidenen", dan is voorondersteld een cul-
tusgod uit de Joodsche Diaspora, en wij vragen hoe deze
is gedacht? Hebben wij hier te denken aan den invloed

1] Zoo de beste handschriften bij Tisschendorfi en Nestle.
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van een bespiegeling, die wij straks te bespreken hebben,
aan een „tweeden god", of is hier eenvoudig uitgedrukt,
bij de bekende vreeze om den „onuitgesproken naam"
te noemen, den .Eenige, van wien, volgens het Psalm-
woord „de hulpe komen zal"? Hoe dit zij, er is een
vóorchristelijke Jezus, en hij werd verkondigd door
Joodsche apostelen, die propaganda maakten voor een
Mozaïsme zonder tempel, spijswet en besnijdenis, en die,
in den naam van hun God, reeds uitspraken dat de Heer
goedertieren is, dat Hij redt. Dit nu in overeenstem-
ming met het populair philosophisch, ethisch ideaal van
o.m. de Diatribe. -

Men heeft de opvatting van Benjamin Smith, die een
voor-christelijken d.i. voor-Kerkelijken Jezus aanneemt,
bestreden. Ten onrechte. Zonder dat wij verwijzen naar
een Egvptischen tooverpapvrus, waarin een bezwering
in den naam van den Joodschen god „Jezus" voorkomt
[dit stuk is, heet het, jonger en het verwart misschien
Christen en Jood] _ staat deze Jezus voor ons vast.
Want als Lucianus en Celsus de Christenen Mysterie-
geloovigen noemen, als de oudere gerneentenorganisatie
herinnert aan de eranoi, dan vooronderstelt dit een
cultusgod, en het duivelen uitwerpen in „Jezus naam"
doet dan denken aan een god, die Jezus heet.

Dan: de verwachting van het „Koninkrijk der Heme-
len" en van den „Messias", strookte met de uitzichten
der volken, die een heilstaat op komst meenden én een
Heiland. ~ De oudere lsraelietische overtuiging dat de
„vervallen hut van David weer zou worden opgericht",
dat er „een spruit aan den afgehouwen tronk van lsaï
zou uitloopen," was niet weg. Maar door het contact
met vreemde volken was, sinds de ballingschap, het
Godsbegrip verruimd; Jaho was de Verhevene gewor-
den, schepper van hemel en aarde, en, in overeenstem-
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ming met dit gevoelen, werd het Messiasbegrip kosmisch:
de koning uit Davids huis maakte voor den Warreld-
heiland plaats. De Mithra der Parsi, alsook de figuur van
Saoshvant, die, tegen het einde der waereld, den boozen
Anromainvus zou overwinnen, was hierbij ten voorbeeld.
De „Zoon der Maagd" zou, ook volgens de lranische leer,
het waereldgericht houden, de boozen zouden in den
afgrond worden geworpen, de Opstanding zou plaats
hebben, en al de goeden zouden het duizendjarig rijk
des vredes binnengaan. Ze-Lis was er uitzicht op een
begenadiging voor de slechten en op vergiffenis van
Anromainvus, die zich bekeeren zou.

Dit Heilandgeloof, dat ook elders voorkomt (men denke
aan Babel, aan de Gennanen met hun Balderl is ont-
leend aan de astrale mythe: de strijd van de zon met
de machten van winter en koude, wordt tot een kos-
misch drama uitgebreid, en dat oorspronkelijk de be-
doeling een solaire is, zien wij in het Oud-Testamentische
boek Daniël. Het visioen van de „Vier Dieren" in het
7de hoofdstuk houdt verband met de verschijning van
sterren, die opkomen bij de wisseling der seizoenen. Zij
gaan voorbij, maar de „Oude van dagen" d.i. de Eeuwige,
schenkt z'n macht aan hem die is „als eens Menschen
Zoon", aan den tweeden god, den ondergod, zooals
Mithra de gelastigde is van Ahoera-Mazda. Het door
hem gestichte rijk omvat alle volken, en, al is het op
aarde, het is gefimdeerd uit den hemel. lnlVlt. 25 : 21-46
zien wij dan hoe het komen moet, de weeën gaan vooraf
(Mt. 13:9). Het verbaast ons niet, dat elders de Aller-
hoogste zelf onmiddellijk, zonder tusschenwezen, de
nieuwe orde schept, of dat Michael, de aartsengel,
daarbij een groote rol speelt; de phantasie heeft in
zich allerlei mogelijkheden en is ongebonden, ondogma-
tisch. Dat de nationalistische beperking wordt doorbro-
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ken, dat men niet meer alles verwacht voor eigen volk,
ligt, wij zeiden het reeds, in de verruiming van den
Joodschen gezichtskring; dat meer en meer op den voor-
grond treedt het laatste oordeel, en de verheerlijking
wordt voorafgegaan door ellende en schuld, dat de Per-
zische opvatting populair wordt, is verklaarbaar uit de
algemeene dëcadence in de oekonomische, politieke, en
dus ook in de geestelijke waereld van die dagen. En het
Jodendom voelt die decadentie mee. Men krijgt mis-
schien den indruk, na hetgeen boven is gezegd, van hun
financieele kracht, dat zij gegoed, dat zij zelfs vermogend
waren boven allen. Maar dan bedenke men, dat niets
zoo onzeker is als handel, dat fortuinen wisselen en
keeren, dat de rijken arm kunnen worden, als de Oud-
Testamentische Hiob, en dat, bij de concurrentie, velen
in den wedloop ondergaan. De winnenden werden door
Grieken en Romeinen sterk gebaat: het Antisemitisme
bloeide; de nijveren, die voor den koopman werkten,
werden dikwijls door diens winst verkort in hun recht-
matig aandeel, en wij begrijpen de stemming, als Tacitus
spreekt: „De zeden der Joden zijn onzinnig en erbarme-
liik," en vertelt van „hun schandelijke viiandigheid tegen
alle anderen." Ook Juvenalis in z'n 14de satire hekelt
hen, en achter dit alles zit een verborgen jaloezie tegen
him mercantiel geluk. Telkens komt het dan ook tot een
vervolging, zoo onder Coins Calígula {3'|'-41 n. Chr.];
en onder Claudius (41-54] worden de Joden uit Rome
verdreven omdat zij, onder een zekeren Chrestos, onlos-
ten hebben gewekt. Voeg daarbij een pogrom te Alexan-
drië t38 n. Chr.] bij het bezoek van Agrippa, wanneer
men de winkels plundert en het bloed bij stroomen vloeit
(men leze het verhaal bij Philol. Stellig heeft dit alles
een oekonomischen achtergrond. Maar werden zoo de
gefortuneerde „kinderen Israels" gehaat en vervolgd, nog
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meer hadden dan te liiden de armen, die niet slaagden in
den socialen wedloop. Want zii waren in den vreemde de
voortdurend onderdrukten, en hun ellende, die in den
godsdienst troost zocht, zette zich om in de verwachting,
dat het eind der wzereld naderde, en dat dan de Christus
komen zou.

En niet beter was het in Jeruzalem. Hier was het
middenpunt van het Jodendom, hier was de tempel, waar
de synagogen van de gansche waereld betrekkelijk haar
ideëele en haar materiëele eenheid vonden: dit was
de stad van David en dit was het centrum van het mer-
cantiele kapitaal. Nog leefden priesters en Levieten van
het heiligdom [natuurliik is 'bedoeld de tiid vóór 70'), en
kooplui en wisselaars maakten er goede zaken, als de
pelgrims uit alle oorden de gewiide plek bezochten. Ja,
voor de stad was „het feest" de bestaansbron: hand-
werkers, landbouwers, herbergiers en wie niet al, ver-
dienden hun brood aan de vreemdelingen, en de zucht
om „Jaho niet te doen aanbidden elders" d.w.z. niet een
ander heiligdom te dulden, verschiint, wanneer wii dit
bedenken, in het licht van een oekonomischen, alleszins
verstaanbaren wil tot zelíbehoud. De On-tempel, door
Ptolomeüs Philometor (173-146 v. Chr.] in Egypte ge-
bouwd, kwam niet tot groeten bloei, en de tempel op
de Garizim, dien de Samariërs stichtten, maakte deze
noordelijke broeders gebaat als mededingers. Het rein-
heidsíanatisme in ritueelen zin, dat de Jeruzaiemsche
priesterschap kenmerkt, is dan ook te begriipen uit een
zelizucht, die het den volke inprent: slechts bij ons is
de cultus, is het offer goed.

Terwiil nu de Sadcluceërs den priesterliil-:en adel vonn-
den, die Jeruzalem en dus bet gansche Jodendom be-
heerschte, verrijkten zich dezen door het tribuut, dat
ieder man had op te brengen, door de tienden van alle
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vruchten, door het eerstgeborene van mensch en dier, dat
in natura hun ten deel viel, tenzij het werd gelost. Ook
was de tempel een depositobank, en Crassus vond er
2000 talenten, dat is: 30 millioen gulden. Deze kerkelijke
aristokraten waren met de Heidenen op goeden voet, en
terwijl het binnendringen van Hellenistische cultuur er
ook een was van vreemde nijverheid, en dus de kleine
industrie der Palestijnsche Joden bedreigde en vermoord-
de, terwijl de druk der belastingen, die de Heidenen
oplegden al maar grooter werd, werden de Sadduceërs
hun handlangers en pachtten het tribuut.

Na den opstand der Makkabeërs, na de vestiging van
het Hasmoneesche huis (141 v. Chin] en zijn regeering,
waaraan Pompejus 63 v. Chr. een einde maakte, na de
tempelplundering door Crassus [54] en het verzet der
Joden dat gebroken werd, werd het rijk een provincie,
en de aristokraten stonden aan de zijde der vreemde
heerschers, zooals men bij Josephus [13, 106 Uudh.]
vinden kan.

De Pharízeërs, tot welke groep de Rabbi's behooren,
waren intellectueelen. Hoe rijker de Sadduceërs werden,
hoe meer zij hun plicht overlieten aan anderen: zoo de
juridische en literaire werkzaamheid, die zich concen-
treerde om de Wet. Deze viel nu ten deel aan de
Peroeschiem, en zij werden de „uitleggers" van de oude,
Nlozaïsche erfenis, d.w.z. zij voegden er allerlei aan toe,
dat met de nieuwe verhoudingen en met hun belangen
strookte. Als demokraten, middenstanders, verfoeiden zij
de Romeinsche tirannie, en de Messiaansche verwach-
ting, die het oordeel toezei over de gevloekte onder-
drukkers, was him een schoone toekomstdroom. Zij
waren anti-Hellenisten, en individualisten ook, omdat
van den staat, zooals hij nu eenmaal was, niet veel te
wachten viel, enkel van de gemeente. Juist dit indivi-
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dualisme, dat ook al bleek in hun betrekkelijk zelf-
standige bewerking van de oude Thorah (Wet), maakte
hen rijp voor het geloof in de persoonlijke onsterfelijk-
heid, voor het geloof in de opstanding, en hun durend
verkeer met de gemeenten in Babel, praedisponeerde
hen voor Oostersche invloeden: vandaar dat zich onder
hen een theosophie, een astrologie ontwikkeld heeft. Het
geloof in het noodlot, in de macht der sterren komt bij
de Pharizeërs voor; de twaall teekenen van den Dieren-
riem en de zeven planeten hebben hun engelen of heer-
schers; en een Joodsch gebed op een Parijzer papvrus
vertelt dat de planeten door goede en door booze geesten
worden bewoond. De in de Paulusbrieven bedoelde sla-
vemij der „stoicheia" of van de sterren is er misschien
een van Pharizeeschen huize, en ook de „Prediking
van Petrus." een niet kanoniek geworden „Christelijk"
geschrift, waarschuwt tegen zulk een sterrendienst. Begint,
in zulk een mvsticisme, dat wat naderhand veroordeeld
wordt, maar in het verborgen voortduurt en eenmaal
uitmondt in de theosophie van de Kabbala, het belicht
alvast het astrologische, dat, volgens den bevoegden
Talmoedkenner Erich Bischoif in Misjna en Gernara nog
te vinden is. Daar zijn de twaalf zonen van Jakob de
twaalf teekenen van den Dierenriem, daar speculeert
men over de waereldschepping en over het Visioen van
Ezechiël, phantasieën, die wij straks in de Gnosis ver-
rijkt en gesvstematiseerd zullen wedervinden. Voor zulk
een opvatting schuilt er een diepere zin achter het woord
der Schrift, en iedere letter, elk stipje heeft dan ook
beteekenis. Maar bij alle vrijheid, die men zich veroor-
loolt (en ook al moet veroorloven, zal men de eischen
van het leven met het woord der Wet combineerenj,
wil dit niettemin zeggen: aígoderij van het boek, die dan
ook door het Pharizeesche Jodendom wordt ingevoerd.
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Want in de Schritt staat alles, de Schrift is dus het waar-
achtige en heeft een onuitputtelijken voorraad van nog
onontdekte wetenschap. Dus gaan er van de Peroeschiem
uit twee bewegingen: een occulte, theosophische en een
andere die zich vastklampt aan de letter. Eerst gaan zij
samen, en men duldt de bespiegeling nevens de ver-
meende grammatische uitlegging, die den jurist-Pharizeër
boven alles noodig is. Sinds 70 wordt, zooals wij elders
zullen zien, de eerste uitgeworpen en blijft enkel over
de Schriítgeleerdheid, die, naar zij meent, nuchter is in
haar interpretatie, en die zich kristalliseert in Nlisjna en
Gernara, in den Talmoed, dien van Jeruzalem en dien
van Babylon.

Maar, voor het zoover komt, is het Pharizeïsme geneigd
het individualisme z'n ontwikkeling te gunnen. Een ethi-
sche richting komt bij hen aan het woord, zoo inHiIIef
die intusschen de wettelijkheid toch allerminst verzaakt.
Dit ethische is niet nieuw; het is in het Spreukenboek,
het is in Jezus Sirach, het zal elders,inAlexandrië,k.lin-
ken in den trant van de Sapientia Salomonis. Maar in
een waereld, die alom verval toont, oekonomische ont-
wrichting, waar het leven wordt gezien in geweldigen
ernst, waar veld wint het pessimisme, zal de imperatiet.
en nog wel van den heiligen, grimmigen God, gevoeld
worden als dat wat nimmer te vervullen is. En faalt zoo
de zedewet [die van de Tien Woorden b.v.], ook elders
is de Thorah, die een zegen zijn zou, voor den ernstige
een vloek. Wmt haar geboden zijn niet na te komen.
De casuïstiek van de Rabbijnen, de vele hallachoot,
Sjammaj'sen l'lillel's disputen, zij verwarren, zij verlich-
ten niet.

De stemming van den „Pharizeër Paulus": „ik ellendig
mensch, wie zal mij verlossen 7" is even goed te begrij-
pen als die van Jacobus, die, zoo zegt men, Jeu-uza1em's

10.4 `



tempeltrappen, al boetende, met z'n knieën uitsleet, en als
de Gnosis straks anti-nornistisch wordt, ja, de Wet ver-
guist, is dit dezelfde psychologische noodzakelijkheid, die
een door den modernen wfereldoorlog gedesillusioneerde
sociaal-demokraat doet breken met alle politiek, omdat
hij eerst in de politiek een te groot vertrouwen stelde.

Zulk een ethisch individualisme is echter voor de enke-
len. De massa der ontevredenen zal het toen - zoo goed
als nu -- verwacht hebben van waereldsche gebeurte-
nissen; er moest iets gedaan worden, zou het Rijk komen.
en het is een kring van proletariërs, die het Zelotisme
voedt. Door den oorlog verarmde boeren, kooplui die
iailleerden, in het buitenland; Joodsche slaven en vrijge-
latenen moeten wij hier noemen. Martialis, als hij het leven
in de Romeinsche straten schildert, spreekt ook van den
Jodenjongen, dien z'n moeder uitstuurt om te bedelen, en
Juvenalis ziet in zulke Joodsche lompenproletariërs, die
het boschje van de nvmph Egeria bij voorkeur kiezen om
hun aalmoezen op te doen „de muzen van dat woud".

In Jeruzalem was het al niet veel beter. Belastingen
en woeker persten de kleinen uit, en, waar zij niets meer
hadden werden de onterfden roovers. In hun onontwik-
keld denken werd hun actie een Messianistische, en de
Jeruzalemsche proletariërs maakten met hen gemeene
zaak. Zoo vormt zich de groep der Zelolen, en men ver-
telt van oproeren als die van Judas [47 v. Chr.], Simon
en anderen. En de revolutie, die een eind maakte aan
het zelfstandig bestaan van Israël en aan Stad en tempel,
kwam uit zulke kringen voort. Ook het „boek der Jubi-
laeën" heeft, trots z'n wettelijk karakter, de idealen dezer
richting, zoo goed als het bekende „Judith".

De Esseeërs doen ons denken aan mannen, die,inden
trant van Tolstoï, zich afzonderden en zich betrekkelijk
emancipeerden van de gehate maatschappij. In de dagen
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van Josephus zijn er 4000, die samenwonen „en thiasen,
hetaeriën en svssitiën vormden" zegt de Joodsche histo-
ricus. Hun orde is communistisch; voedsel, kleeding heb-
ben zij gemeen, zij verrichten het morgengebed, werken
van zonsopgang tot elf uur, wasschen zich met koud
water en gebruiken hun gemeenschappelijken maaltijd.
Dan wordt het werk hervat en 's avonds eet men op
dezelfde wijs. Vrouwen hebben zij niet, ook gebruiken
zij geen slaven tot hun diensten. De eed is hun verbo-
den, en het bloedig offer, hun is de zon verschijnings-
vorm van het ondoorgrondelijk, eeuwig licht. Noviciaat,
geheimhouding der traditie, geestelijke oefeningen, ge-
hoorzaamheid aan de oversten geeft hun het karakter
van de latere rnonnikenorden. Josephus vertelt van hun
dualisme [lichaam en ziel] en, evenals de Mvsteriën,
hechtten zij aan inwijding, die tot de verlossing noodig
was, alsook aan namen van engelen der demonen, die
de ziel zouden dienstig zijn bij haar gang tot het eeuwig
huis. Dat het einde der wazreld nabij was, geloofden zij
zeker - kortom, er is hier een groep menschen, die,
uit de oekonomisch-ontwrichte waereld een oorspronke-
lijk communisme zoeken, en, onder invloed van Ooster-
sche beschouwingen, het heil beoogen intranscendenten
zin. -Hun verwant zijn de Naçoreërs of „Bewaakten",
die Josephus ook vermeldt, en de Therapeuten; ascese,
vrijwillige armoede, virginaliteit, witte ordekleeden, mv-
stische overpeinzing zijn voor hen kenmerkend. Aldeze
secten toonen ons een zoeken naar iets anders dan het
gewone leven schenkt, zij zijn te verklaren uit oekono-
misch-politieke onbevrecligdheid en uit een behoefte aan
religieus-ethische vernieuwing.
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Met de Therapeuten, die in de buurt van Alexandrië
gevestigd waren, zijn wij in Egypte. Zooals meninKlein-
Azië conventikels vindt die den „Allerhoogste" of „den
Heer" vereeren, die Sabazios verbinden met Jao Sabaoth,
zooals misschien de besproken Jezus-cultus een syn-
kretisme vooronderstelt, waarin het Grieksche Jaoo, d.i.
genezer, met het Hebreeuwsche: „de Heer redder",
mystisch in elkander vloeit, zoo is inEgypte de menging
van culturen, van ideeën en van mythen aan de orde.
Hier was reeds in de 3de eeuw vóór Christus, de Wet
in het Grieksch vertaald, en hier ontbloeit een letter-
kunde, die Hellenistisch Joodsch is, en die soms uitmunt
door stilistische kunstvaardigheid. Hier wordt de Bijbel-
sche geschiedenis omgewerkt en aangevuld, en wel in
dien zin, dat b.v. Aríapanos Mozes met Musaios vereen-
zelvigt; Mozes is een philosooph, een cultuurheld, en een
groot veldheer meteen, en het dankbare volk verheft
hem tot een god, die den naam draagt van Hermes. -
Elders, in een fragment bij Alexander Polyhistor, heet
de torenbouw van Babel de schepping der Giganten, en
Abram heeft de astrologie uit Babel naar het Westen
gebracht. Later wordt men veel voorzichtigerin z'n con-
cessiën aan het Heidendom, maar toch is voor Arisieas
Zeus dezelfde dien „wij als God vereeren".

Polemiseert de Wijsheid van Salomon tegen beelden, -
sterren - dierdienst, het boek ontleent aan de Griek-
sche philosophen, die het polytheïsme reeds eerder ge-
vonnisd hadden, en hoe men hier [7 : 22--28] den invloed
van de Stoa kan ontkennen begrijpen wij niet: de alles
doordringende geest, ééngeboren, menigvuldig, ijl, die
„doordringt alle geesten", die een adem is van Gods
kracht, een uitvloeisel van de heerlijkheid des Âlmach-
tigen, doet denken aan een verbinding van Joodsche
traditie met Hellenistische speculatie. Het ideaal van den
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„wiize" is in het Oud-Testamentisch Spreukenboek te
vinden, maar het is ook een thema van het Stoïsche
onderricht, en de praeexistentie der ziel (8 : 201, de schep-
ping uit een vormlooze materie (11:17), de vier hoofd-
deugden [8:7], wijzen op een invloed, die onverdacht
Platonisch

Maar het meest interessant voor de verbinding van
Joodsch en Grieksch geestesleven is Philo (geb. ± 25
v. Chr.] te Alexandrië. Platonisme en Stoïcisme gaan bij
hem samen met eerbied voor de Schrift: tusschen den
hoogen, hemelschen God en deze wzereld lascht hij in
de ideeën of krachten, die hij ineendenkt in den Logos.
De Logos is, als bij Plato, het plan van alle realiteit
zooals het is in het waereldsubject, en de wmreld zelve
is, uit liefde, door den Schepper uit het niet, de eigen-
schaplooze materie, door middel van den Logos of het
Woord geschapen. Deze Logos is Gods eerstgeboren
Zoon en een God voor ons, de onvolkomenen; hij is de
Wijsheid zelve, en, is door hem de wa-:reld gemaakt,
ook is hij de macht der Openbaring Gods. Dan is de
Logos de hoogepriester, de vóórbidder en de parakleet
of raadsman, de middelaar tusschen God en menschen.
Want het is onze taak God na te volgen, aan Hem deel
te hebben; onze ziel moet Gods heilige tempel zijn, en
dit alles is in ons volbracht, als wij door den Logos zijn
begiitigd met begrijpen en vermogen. „Het volhardenin
God" is het gewichtigst, is de opperste vreugde, het
wezenlijk geluk, en toch is de discursieve weg, die
door het denken tot God voert, nog maar een „tweede
rijkdom", de eerste is uit intuïtie die zich in God neer-
stort, die zuiver lijdelijk is, die herinnert aan den waan-
zin van den korybant. - Philo spreekt van het Grieksch
als van „onze taal", en de vorm van z'n geschriften,
doet aan oudere philosophen denken. Toch is hij Jood,
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en het Oude Testament is hem aller wijsheid bron:
Mozes is hem de ideëele vorst, de asceet, de humanist,
de kosmopoliet, en hij is van oordeel [zie Mt. 5: 18 en
Lc. 16: 17] dat zijn voorschriften onveranderd blijven,
zoolang zon en maan en de gansche hemel duren. En
merken wij nu op dat bij hem de philosophie, als elders,
theologie is geworden, dat zij vooral theosophisch is.
Zoo de voorstelling van het ondermaansche, waar de
elementen op elkander liggen (aarde, water, lucht, vuur):
dan volgt de aethersfeer met de sterren, die bezield zijn
en goddelijk; alles wemelt van engelen, demonen, logoi
en krachten, sommigen incarneeren zich en moeten voor
hun val door loutering boete doen. In de hoogere- ge-
bieden toeven de zuiverste geesten, Gods helpers en
trawanten, die den aardbewoners soms te hulp komen
door hun openbaringen, en nu verstaan wij wat de my-
stiek bij Philo eigenlijk bedoelt: de ziel te beuren tot
het ondoorgrondeliik licht. Sterk is hier de verwantschap
met de Mysteriën der oude waereld; met de Gnosis en
met het Christendom, zooals wij het b.v. vinden in het
vierde Evangelie, met name den Proloog.

Dat de Alenandrijnsche wijsgeer, trots z'n bespiege-
ling, z'n orthodoxie volgens z'n overtuiging handhaaft,
ligt aan de toepassing van de allegorische methode.
Getallen, dieren, planten hebben in de Schrift symbo-
lische beteekenis. Een is het getal van God, twee is het
getal der splitsing, drie dat van de lichamen of duidtde
Almacht en de Goedheid met Gods wezen aan; de bok is
de hartstocht, de kameel het geheugen; de rots is de gena-
de, de tent de deugd. Ook personen beteekenen abstracte
begrippen: Aäron het Woord, Egypte de zinnelijkheid,
Hagal' het berouw of de voorbereidende kennis, Israël
de wijsgeer, Jezus de uitmuntende inborst. De „tweede
mensch", die niet is van de aarde, maar uit den hemel,
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kent deze mysteriën; aan zulk een vergeestelijkte moeten
wij denken wanneer Philo beweert, dat God wel eens
de gedaante eens menschen aanneemt, maar dan zeker
niet in de „zieligen" (een onderscheiding die reeds min
of meer bij Plato is.) De wijze is bedoeld, „een los-
prijs voor den onwaardige". Hij is het echte kind van
den Vader, den Maker der schepping, en van de Wijsheid,
die is de Moeder. en hij denkt een andere, een meer
geestelijke verlossing dan z'n volk in het algemeen, hij
heeft het over de ware en de rechte gezindheid, de
liefde die nog komen moet. En God zelf is Chrestos,
God is menschlievend.

ln Philo gaat het Jodendom zichzelf te buiten. Dat
er hier en daar, in de Diaspora, een zekere vrijzinnigheid
optrad hebben wij gezien. Dat deze werd geduld, staat
vast, het kon niet goed anders bij den verren afstand,
die de gebieden der Diaspora scheidden van Jeruzalem,
en vóór 70 waren de rabijnen liberalen, individualisten,
die zelven ontvankelijk bleken voor invloed van den
vreemde. Maar in Alexandrië vergeestelijkt zich het
Jodendom zóó, dat het een theosophisch stelsel wordt.
Een stelsel dat put uit de Stoa en uit Plato, en dat op
z'n beurt verwant is met het Nieuw-Platonisme, en met
de oudere Gnostiek. En de Gnosis zelve is enkel te be-
grijpen in verband met dit Jodendom; als het zich er
tegen richt, vooronderstelt het het immers, en het is
gewichtig, omdat hier ook weer een fusie is van onder-
scheidene gedachten, Oostersche en Westersche, want
alles komt samen in het begin onzer telling; in de chaos
der volken is een menging en verbinding van het meest
verschillende, mythe en bespiegeling - praxis en theorie.
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DE GNOSIS

ande de Chaie" of „kennis des levens" beoog-
M den de Naçoreërs, wier secte wii boven reeds

hebben genoemd. Er is hier een mvstische
Joodsche geestesrichting, die ook wordt aangetroffen bii
de Peroeschiem in hun astrologiscbe bespiegelingen. maar
die in deze kringen de orthodoxie niet al te zeer mocht
te buitengaan, tot zij, na 70, volstrekt veroordeeld werd.
En stellig is al vroeger door de offioieele ambtsdragers
alle mystiek verafschuwd. die de perken overschreed,
en te ontvankeliik was voor invloed van Perzië en Babel.
Alsnu, bii de behoefte aan verlossing die bii het oeko-
nomisoh politiek verval en bij de geestelijke ontwrichting
ook in lsraël zeer sterk is, men deze elders zoekt dan
in den tempel en de synagoge, dan zullen zich vormen
geheime conventikels, zeggen wij: mvsteriën, die „de
Gnosis" d.i. de ware kennis. willen.

De synkretische religie van deze conventikels, die
buitendien verbonden is met wiisbegeerte, tot alomvat-
tende theosophische stelsels, beoogt, als alle mvsteriën-
godsdienst, voor de ziel loutering en hemelsche onsterfe-
lijkheid. Dualisme is er de grondslag van, en wii vinden
hier de bekende „Perzisohe" antithese van licht en donker,
goed en kwaad, geesteliik en zinliik. De mensch nu be-
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hoort tot twee waarelden, naar z'n dieperen oorsprong
uit God, is hij aan het vleesch, de zonde, dus: den
duivel prijs, en hij moet gered worden om weer te keeren
tot het licht, z'n uitgangspunt. Opvattingen dus, die wii
ook vinden bij Platonische denkers, en mogelijk is dat
de Grieksche pbilosophie aan het Oosten [Perzië,Egvpte:
Osiris, Seth] heeft ontleend, ofschoon even goed moge-
lijk is dat zulke ondervindingen zelfstandig zijn ontwikkeld.
Want het denken leidt er toe, en ook de innerlijke be-
leving, de gemoedswaardeering in een waereld van ge-
brokenheid en smart en zonde, waarin de geest z'n eigen
ideaal beleedigd voelt, spreekt op den duur dezelfde taal.

Hoe dit dan ook zij, zeker zijn de antieke philosophie,
voor zoover zij stamt uit Plato, en de Perzische duali-
teitsleer in de Gnosis met elkaar verbonden, en als men
nu bedenkt dat die Gnosis door ons „theosophie" werd
genoemd, begrijpt men, dat zij dubieert tusschen rede-
lijke bezinning en mythologie. Voor de Ouden immers
is de Kosmos (het sieraad), een ornatus, een goddelijk
kleed, en vooral de sterrenlucht wordt als dit kleed ge-
zien. Hierin ligt reeds een vermenschelijking van het Al.
En dan ook: wanneer de mensch mil-:rokosrnos heet
„kleine wmreld" dan kan de wzereld omgekeerd, „de
groote mensch", mal-Lranthropos geheeten worden. Of,
in het Hebreeuiwsch: Adam, en de Godheid is dus de
hernelsche Adam, de hoogere. Dan komt men er licht
toe om te zeggen, dat het hemelgewelf, dat aan een
schedel doet denken, het hoofd is, en zoo kan de phan-
tasie voortspinnen, en, lettende op de polariteit in de
schepping [mannelijk en vrouwliikl, het goddelijk als grond
van die twee Man-Vrouw noemen, en als het ook Vrouw
is beweren: dat er is een baarmoeder, waaruit alles ge-
boren is. _ Er is nog een derde, reeds door ons be-
sproken voorstelling: die van het ondoorgrondelijk licht,
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dat wat boven woont, en dan volgt, er onder, het rijk
van de vaste sterren en dat van de planeten, goede en
kwade, en nu wordt het uitspansel eerst gedivideerd in
de twaalf huizen van den Dierenriem, en, omdat in elk
huis de zon een maand toeit, en een maand dertig dagen
heeft, verdeelt men den hemel in 12 X 30 = 360 gebieden,
en over elk heerscht dan een god, een Aeoon, die zich
dan weer laten samendenken met de engelen of met de
Platonische ideeën - want deze allen zijn ondergeschik-
ten van Jaho of van Ahoera, ol van de Idee: het goede -
of hoe men het dan ook verder iormuleeren wil. Ook
zeven en vijf spelen, met het twaalital, een gewichtige
rol, want er zijn zeven planeten of vijl, naarmate men
Zon en Maan medetelt of niet. En is nu alles in den
hemel geregeld volgens maat en orde, en wordt nu de
aarde van den hemel uit beheerscht, dan zijn die maat
en orde ook hier, en zij openbaren zich in het verband
dat er is tusschen den stand der sterren en planeten en
het lot der menschen en der volken. Dit is alles bedacht
in Babel, en daarom is hier de astrologie stelselmatig
ontwikkeld; en een reactie er op is dan de magie: als
wij den invloed ondervinden van de sterren en planeten,
die bezield zijn, waarom zouden wij hen dan niet kunnen
dwingen door onze tooverkunst? Dit alles komt voor in
de Gnosis, en Simon, de oudste Gnosticus, zal dan ook
uit Azië gekomen zijn. In Babylon en Perzië heeft de
Gnostiek haar oorsprong. Op Perzië wijst het woord
kennis, dat is de vertaling van Perzisch „Zand" (Zend-
Avestal, en het Paradijsbegrip is ook uit Iran; pardesch
is „lusttuin", en men vindt het woord enkel in de jon-
gere schriften van het Oude Testament '] - in de Gnos-
tische bespiegeling is het telkens aan de orde. Het is

1] Hoog. 4:13: Pred. 2:5: Neh. 2:3.
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hier het lichtrijk, het Plerooma, waaruit de wzereldínhet
donker is vervallen, en waarheen de ziel terug wil, uit
dezen boozen levensnacht. _ Nu klinkt dit alles zeer
mythologisch, maar het is goed samen te denken met
een zuiver Platonisme. En een diepere natuur beseft
dat de Gnosis niet verouderd is. Dat zij heeft, in won-
derlijken vorm, een eeuwige waarheid: „Zwei Seelen
wohnen, ach, in meiner Brust", zooals Faust zegt, en
dan weer: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss",
en het is „die Liebe von oben" die den mensch uit dit
vergankelijke redden moet.

Nu beweren de Gnostieken dat voor hen er geen
waarheid is geweest, zij achten zich ingewijden, zij vin-
den zich intellectueelen. En alvast het oificieele Jodendom
noemen zij onontwikkeld, en later qualificeert men het
als leugen en bedrog. Nu wijst dit er op dat zij aller-
eerst Joden waren, dat zij aikomstig zijn uit de syna-
goge. Want men beschimpt enkel dat, waaraan men
zelf geleden heelt. Als de auteur van dit boek het tel-
kens heeit tegen „Vrijzinnigen" of „Modernen", en niet
tegen Darbisten, als hij niet kan uitstaan de parlemen-
taire socialisten, dan is het omdat hij door deze rich-
tingen is teleurgesteld. En zoo was het met de Gnostieken
ook; Joden die verlossing en vertroosting behoeiden en
haar niet kregen in de synagoge of den tempel. Denken
wij ons in Babel achtergebleven lsraëlieten, die allerlei
heidensche begrippen en mythen in zich opnemen, en
dan, in een conventikel, dat ook naar elders wordt ver-
breid, de vertroosting vinden, die hun voorvaderlijk
geloof hun maar niet geven kon. Gaat nu hun pessimisme
in tegen het Joodsche optimisme, dat, bij monde van
den Schepper, alles goed vindt (Gen. 1], dan is de God
der Joden niet de ware, en z'n wet is verkeerd, en de
waereldmaker is een ondergeschikt wezen, dat eigenlijk
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veracht moet worden - reden waarom dan ook door
Gnostieken, de bestrijders van dien God b. v. Kaïn, of
de slang, met eerbied worden aangezien. ln hen openbaart
zich de opperste God, die den mensch wil redden, wat
der Wet niet kon gelukken.

\Want op de heilsleer komt het aan. Het hoogste wezen
beschouwd als Licht, oi als Getal, of als Zwijgen, Ge-
dachte, Oergrond enz., was eerst in ruste, maar_ is
naderhand actief geworden.

Dit gebeurde toen het zich zelf zag in den afgrond
als in een spiegel, en zich zelf naijlde, of [zeggen anderen),
toen de duisternis het Licht vasthield, zooals een doren-
struik vasthaakt een gewaad. Ook zijn er die denken
dat het Licht uit mededoogen zich neerliet tot het duister.

In elk geval, er ontstaat een menging van duistemis
en licht. Het rijk der Aeonen, het Onvergankelijke wordt
begrensd door het Kenoma, het ledige, waarin een deel
van het Goddelijke neerkomt, en dit is de ondermaansche
waareld. Deze nu wordt door de daarin uitgestorte ziel,
denWmreldschepper, en de als boos voorgestelde planeten-
geesten beheerscht. Ook de mensch, die deel heeft aan
het zware en het onvolmaakte. Hij wil terug tot den
Oergod, en de Wmreldschepper tracht hem te weer-
houden, dit gelukt hem als hij ons verleidt en de ziel
zelfs tot reincarnatie dwingt. Maar ten slotte vindt zij
toch haar weg, en de wederbrenging aller dingen is
periodiek het einde.

Dit alles wordt nu beeldend, mythologiseerend ver-
kondigd, en getallen, die, volgens de Pythagoreeërs het
wezen der dingen, dus: het ware zijn, hebben groote
beteekenis. ls God de Eene, manifesteert de eenheid
zich in de volgende getallen, dan is het getal een open-
baring Gods. En daar getallen door letters worden aan-
geduid, hebben zekere nemen of woorden ook een my-
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stieke kracht. 'wonderlijke geluiden laat men hooren om
de booze geesten te bedwingen. Natuurlijk kan men ook
de Schrift aflegoriseeren, en, wat niet vreemd was aan
het oificieele Jodendom, wat aanleiding gaf tot bespie-
geling over Ez. 1 :4-28 en over het begin van Genesis,
wat voorkomt bij Philo, is ook hier sterk ontwikkeld:
de Merkaba van Ezechiël is de verborgenheid die de
Gnosis ontsluiert, en de dus verworven kennis is het
ware Paradijs. De vier stroomen zijn dan: woordver-
klaring, aanduiding, uitlegging en geheimenis. Of ook:
mikrokosmos, makrokosrnos, ontstaan van den mensch,
allerhoogste waarheid. - En: Aphrodite is verlangen
naar God, de phallos van Hermes: begeerte naar ver-
eeniging met den afgrond, want op dezelfde manier han-
teert men de mythen van de Heidenen. _ Onnoodig is
het de verschillende stelsels der Gnostiek te behandelen.
Maar als voorbeeld van hun bouw geven wij Jusfínus.
De goede God is de Allerhoogste, het manvrouwelijk
beginsel, waaruit zich stellen: Elohiem, de man, die
geestelijk en Edem de vrouw, die zinlijk [hall mensch,
half slang of half ziel - half stof) is. Zij genereeren
twaalf vaderlijke en twaalf moederlijke engelen; tot de
eersten behoort Baroech, de boom des levens, tot de
tweede, de boom der kennis, Naäs (slang vgl. Gen. 3,
woordspelingen met mms tempel, ontbreken nietl. Vor-
men zij het Paradijs, de mensch is uit hen en heeft dus
twee naturen. Elohiem wil nu tot den Vader, wat hem
dan ook gelukt; in woede ontbrand geeft Édem de slang
macht om de menschen te verleiden, maar Elohiem zendt
Baroech eerst tot Mozes, dan tot de propheten, tot
Herakles, en eindelijk tot Jezus om ons geslacht de
kennis te geven, die tot behoud noodig is. Deze Jezus
is een twaalfjarige herdersknaap, en wat zijn voorgan-
gers onmogelijk was, gelukte hem: hij verlost de wmreld,
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verkondigend den hoogsten God. Naäs doet hem krui-
sigen, maar de Heiland laat zijn lichaam aan het hout
achter, beveelt z'n geest of pneuma aan God, en keert
in tot het Paradijs. Voor de Naässeners is God Adam d.i.
Mensch, manlijk en vrouwelijk, Vader en Moeder. Ook is
hij de stof des waters en der slang: uit haar is de ziel in de
chaos gekomen d.i. de Wmreldziel. Deze is drievoudig:
Slang - Sophia - Chaos [de Sophia is middelaarster
tusschen Chaos en Slangl. Uit de Waereldziel nu zijn de
vier elementen; het vuur schept, als Eseldaios, de wae-
reld, en, naar haar eigen beeld, den aardschen mensch
die op den Mensch gelijkt, en die drievoudigis: aardsch,
ziel, geest. Er zijn drie menschentypen, naarmate het
eene overheerschend is dan wel het andere. De wiereld-
heerscher wil den mensch houden, maar een hooger be-
ginsel werkt in hem. Hij moet terug tot het Paradijs,
met z'n vier stroomen, en ook-hier vindt men bespiege-
ling over Edem als het hoofd enz. Jezus is de zoon van
Maria, een aardsche mensch met zielige deugden, die
dan echter door den doop in de Jordaan het geestelijke
heeft erlangd. Aardsch, zielig, geestelijk zijn de poorten
tot het Paradijs: de aardsche Kerk, de zielige, de ge-
roepene, of ook: de gevangen gemeente, de priesters,
de uitverkorenen. Teloonai of tollenaren heeten deze
laatsten, die het eerst het Godsrijk binnentreden, want
zij hebben de tele of einde van hetA1omvat, zij hebben
absolute kennis, de zaden van het onzeglijke zijn tot
hen ingegaan. De Zaaiergelijkenis komt bij de Naässeners
voor; de Vrouwelijke God is hun Moeder; als de Nieuw-
Testamentische brieven kennen ook zij zinlijken, zieligen
en geestlijken; het schoone en goede land, waarin Mozes
wou binnenvoeren, is de ware intellectualiteit, en dat
„eng de weg" is, heeft hen de Zaligmaker geleerd, die
hun „het verborgene van het heilige pad" ontdekte.
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Tegenover den Draak des hemels, die de wintersterren
inleidt en het booze beginsel is, zien zij de Goede Slang,
reeds door Mozes opgeheven in de woestijn, en, terwijl
Serapis, als slang, de zon is, denken wij aan Joh. 3 : 14,
15, dat Naässeensch is gedacht. Leiden zij de *Waarheid
af uit drie, dan is hier de Triniteitsleer aangeduid. Want,
zeggen zij, „de ziel is moeilijk te vinden en te verstaan,
daar zij niet in eenheid van gestalte, vorm of toestand
voertduurt," een soort zelfverkeering dus, die reeds in
Plato`s bespiegeling is aangelegd. In de praktijk houden
zij zich aan kuischheid en een vegetarische voeding.

Ook de Naässeensche Psalm verdient onze aandacht,
en wij vinden er de Triniteit terug: „Algemeene wet in
het al was als eerste de Geest, als tweede de uit het
eerste ontstane, uitgeschudde Chaos, als derde de Ziel
die de wereld schept." De ziel is in moeite, koningin
die ziet het licht, weenend, immers in de duisternis ge-
stooten. Jezus merkt het op: bidt dat hem de Vader
zende: „met het zegel wil ik afdalen, alle eeuwigheden
doorschrijden, alle geheimen ontsluiten, de gestalte der
goden wijzen en het verborgene van den heiligen weg,
kennis voleindend verkouden."

In den Poimandres, die heidensch is geaccentueerd, gaat
de ziel op ten hemel en verliest bij de verschillende
planeten hare zonden en hartstochten, komt dan de
Ogdoas [die ook op tooverpapyri voorkomt] binnen en
zingt met de dan reeds aanwezige geesten, die zich over
hare komst verheugen, 's Vaders eer. En dan moet zij
hooger, tot de „krachten Gods", om met deze een te
zijn. We zien hier een reactie, in den trant der magie,
op het planetenfatalisme, die wij ook in de rlflfhraliturgíe
wedervinden.

De Hymne der Thomasacien vertelt van den konings-
zoon, die uit het Oosten naar Egypte wordt gezonden,
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z'n purperen rok moet uitdoen, door Maisan, Babel,
Sarduk (de drie hemelsfeeren] naar Egypte [de aarde]
trekt. 1) Hij vergeet z'n roeping: dat hij een parel moet
halen, die een slang gevangen houdt. Een zendbrief
herinnert hem z'n plicht, hij ontneemt de slang den schat,
z'n onrein kleed laat hij in Egypte achter en krijgt in
zijns vaders huis z'n siergewaad weerom.

Men denkt hier aan de Ziel, die komt uit hooger
sfeer, of [zooals anderen willen] aan Jezus, uit den hemel
neergedaald om ons te redden. En men lette op de
beeldspraak van het lichaam als een kleed, die aan het
Paulinisme herinnert [aardsch en hemelsch lichaam] en
Mc. 14 : 51, 52, [de jongeling, die naakt ontvluchtlln het
Babelsche eposlaat, als lstar den onsterflijkheidsdrank
zoekt, zij bij elke poort een kleed achter.

Andere Egyptische, Hermettsche literatuur, die ook
Gnostisch is, spreekt van een weereldschepping, en van
zielen der menschen die in de stoffelijkheid gebonden
zijn. ltlerkwaardig is het, dat hier, evenals in den brief aan
de Romeinen 2], de aarde begeeft met alles wat zij draagt
de Godheid te vatten, en dan komen, van hooger hand
gezonden, Isis en Osiris tot haar behoudenis.

Dat er verwantschap is tusschen het Paulinisme en
de Gnosis is reeds lang opgemerkt, en men heeft ditin
dier voege trachten te verklaren, dat de Gnostieken ketters
zijn geweest, die gedachten van Paulus hebben vervormd
en verminkt. Dan heet het, dat b.v. Marcton, een van
hen, die het kanonieke Lucasevangelie en enkele Paulus-
brieven bezat in een verkorte lezing de apostolische
oorkonden willekeurig heeft besnoeid. Inderdaad is de

1] Men denke aan de parelgelijkenis in het „Evangelie"
'11 Rom. 8: 19 Ktisis is schepping.
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verhouding andersom. In de Gnosis hebben wii een
rnysteriewiisheid, die aanvankeliik Joodsch is [al zijn er
zuiver Heidensehe paral.lelen,] die echter, door het oude
onbevredigd, svnkretistisch dicht en denkt, die ontwerpt,
hall philosophische, dus : theosophische systemen, waarin
astrologie, magie enz. een rol spelen, die zich wendt tot
meer ontwikkelden, die onderscheid maakt tusschen
meer of minder ingewiiclen lgeesteliiken, zieligen, zinlijken]
en ascetiseh is aangelegd. Soms breekt los een wilde
zinliikheid, zooals libertinisme 1) dikwijls reageert op
ascetische overspanning. Dikwijls is de Gnostiek fel
anti-Judaistisch, en wordt dit vooral, wanneer het offi-
cieele Jodendom de Miniem d.i. de theosophen. uit-
werpt, en het Paulinisme is herkomstig uit deze geesteliike
sfeer. De Gnosis bloeit in Syrië, in Klein-Azië, in Egypte;
Philo en de Therapeuten ziin aan hen verwant, ook
Poseidonius, ook Paulus. Als verder ín den Mithradienst
men, volgens Celsus, tempels toont, waarin de planeten-
sferen en de vaste sterren als „zeventrappigeladder," “I
met een poort daarboven, worden voorgesteld, dan herin-
nert dit aan de reis der ziel, die op aarde komt en
derwaarts weer moet stijgen, en dit nu, zagen wii, is de
opvatting van de Gnosis, die Celsus dan ook met het
Christendom samendenkt. 'Want hii verhaalt van Chris-
tenen, die het beeld der transscendente waereld weergaven
door figuren, en de opklimming van de ziel ten hemel dus
veraanschouweliikten, en verder deelt hii mede dat die
Christenen bezweringen hadden, gericht tegen de archoan-
ten ol planetengeesten, als leeuw, stier, draak, adelaar, beer,
hond, ezel [die wel astrale beteekenis zullen hebben] aan-
geduid. En sommigen hebben moeite, zegt hii, hun namen
te onthouden, die intusschen noodig ziin, zal men hen die

1) Insgelijks in I-lindoestan.
2} De planeten-Attis heeft een zevenvoudige fluit.
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ze dragen aan zich onderwerpen en komen in het lichtrijk.
Dit alles toont dat de achtergrond van het Katholiek

Christendom, magisch-astrologisch-theosophisch is, en, ge-
lijk wij in de Diaspora een god „Jezus" vonden, is het
ook hier. ln de Naässenerpsalm is deze „Jezus" nog aller-
minst een mensch, maar een god die is neergedaald op
aarde, met z'n teekenen, om de wzereld te behouden;
bij Justinus vaart hij in den herdersknaap, den zoon van
Jozef en Maria - hier is dus reeds aan het werk een
proces, dat straks in het Mattheus-Evangelie en in dat
van Lukas z'n voltooiing vindt. 'Want dat ook hier een
vóór-christelijke, dat is, vóór-Nieuw-Testamentische
Jezus is, blijkt uit de Uden van Sofomo, waarvan Har-
nack toegeeft: „In dem Momente, ist der vorchrist-
liche Jesus gegeben"; zij vooronderstellen dat de
Joodsche tempel nog existeert, zij getuigen, met de
Gnostieken, van het „plerooma der Aeonen," zij vinden dat
er „een geheim te verbergen is" en in de stilte zien wij
de Sige *I van de Guosis weerom. Ook vindt men hier
„het geestelijk kleed" dat een ander is dan dat „van
huid": en aan de Gnosis herinnert het „zalig wie een
plaats hebben in het Paradijs des Heeren." En dan de
passus waarin het heet „Onsterfeliik leven is er te voor-
schijn gekomen, en het heeft mij gekost. . . Ik werd
vervolgd, en men meende dat ik verzwolgen was.
Mijn verdrukking is mij echter tot redding ...omdat ik
aan ieder goed deed, werd ik gehaat; zij omringden mij
als dolle honden. Mijne afkomst was niet de hunne."
En als zij zoeken hem, die hier spreekt, te vernielen,
dan is hij niet te gronde gegaan, de Hel liet hem terug-
keeren, „ik was ouder dan zij hebben gemeend." Een
praeëxistent, goddelijk wezen dus, dat op aarde wordt
verdmkt_en verwend, doch terugkomt als overwinnaar. -

lj het Zwijgen.
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Terwijl in den vroeger geschetsten Jezuscultus der
Joodsche Diaspora de Messianistisehe verwachting in
universalistischen geest uitkomt en nog trouw blijft aan
het Jodendom, is die cultus ook hier, maar vermengt
zich blijkbaar met allerlei bespiegeling, met Platonisme,
met Babelsche en Perzische mythen, met sterke verlos-
singbehoeften, astrologie, magie en allegorese, terwijl
hier dan verder optreedt een al sterker wordend Anti-
Judaïsme [tenzij als in de Poimandres-gnosis de opzet
zuiver Heidensch is, wat dan laat zien dat niet enkel
onder Joden deze theosophie heeft geheerscht.] „Jezus"
is hier een onstoffelijke Aeoon, die op aarde komt;
in de oude Gnostiek blijft het hierbij, straks zal Maroon,
± 150, leeren dat onder Tiberius, in het 15de jaar van
dezen vorst, Jezus nederdaalde te Kapernaum en op den
Sabbath preclikte, een historiseering, die wij dan ook
zien in Justinus en elders, en ten slotte in de Nieuw-
Testamentisehe Evangeliën.

ts*-_=..êíe›';fi;<'är›=~*`-s,...“›-
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wig'šâ'"ei-flie te MV je teal vs

HET CI-IRISTUSMYSTERIE

n den brief van Ignatius aan de Philadelphiers, 9,
I wordt, als inhoud van het „Evangelie" genoemd: „de

komst van onzen Zaligmaker en Heer Jezus Christus,
diens lijden en opstanding." De menschwording Gods,
de staat zijner vernedering, zijn kruis met herrijzenis,
zijn de momenten, die men ook in het Paulinisme we-
dervindt. En het spraakgebruik: „Ik ben gekomen." „ik
ben niet gekomen" in de kanonieke Evangeliën wijst
heen naar een theosophie, naar de verschijning van den
God, die neer-daalt uit den hemel. Volgens Wetter, uit
Upsala, in een pas onlangs verschenen geschrift, is deze
uitdrukking de technische term in de Hellenistische wzereld
voor de openbaring van iederen Zoon Gods, die uit den
hemel is en derwaarts wederkeert; zoo zien wij dat het
oudste Christendom ons in de buurt brengt van gedachten
en gevoelens en voorstellingen, die wij, blijkens het boven
besprokene, ook elders vinden. En de Gnostiek, het
Joodsch conventikelwezen, dat herinnert aan de Mvsteriën
der Oudheid, is de onmiddellijke grondslag waarop het
„Evangelie" is ontstaan.

Nu is de Gnosis onder Perzisch-Babylonischen invloed
te denken, en, Judaistisch van oorsprong, heeft zij zich
met vreemd bezit verrijkt, en Hellenistisch-Egyptisch is
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zij ook: een svnkretistische theosophie, die allerlei in
zich heeft opgenomen. Dit nu verklaart ons alvast de
Godsnamen, en de philosophische mythe, die het spel
van het Mysterie is.

Jezus dat is allereerst Jehosjoea, Joho redt, dus: de
Volksgod gedacht als behouder. In de Diaspora, zagen
wij, moet deze aanduiding zijn voorgekomen, en reeds
hier,.Iwaar men immers Grieksch sprak, zal dan de gehelle-
niseerde vorm Jésoes hebben doen denken aan Jaoo,
genezen, dat dan alweer een praedicaat is van zonne-
goden; opmerkelijk is dat Makrobius in z'n Saturnalia
l 18:250 weet te vertellen hoe het orakel te Claros den
Zon Jooo noemt 1]. Onder invloed van Philo kan deze
naam dan verder in verband zijn gebracht met den
Oud-Testamentischen Jozua: „Toen als Mozes beste
leerling en als navolger van diens beminnelijken inborst
als leider Jésoes aangewezen was," schrijft hij, en in
de Ascensio Mosis moet staan: Mozes roept Jezus tot
zich. .. en zegt: U heeft God uitverkoren om in dezen
bond n1ijn opvolger te zijn. De allegoriseerende Brief
aan de I-lebreënld : S] weet dan echter dat niet de Oud-
Testamentische Jozua „in de rust" heeft gebracht, en de
Alexandrijnsche theosophen, in Philo's trant bedoelen dan
ook: „niet de openbaring vanjhet Oude Verbond,waarin
God als de grimmige gekend is, maar die van een nieuw
Verbond dat Hem doet kennen als Jehosjoea, Jésoes, als
den liefderijken linvloed van humanistische stroomingen)
brengt den vrede." Jozua, de opvolger van den [historisch
geachten] Mozes, wordt hier antithese van de Wet, en
zoo is .lesoes bij Philo „een naam voor den best moge-
ken inborst."

1] I A U zijn ook de letters die de 'F planeten aanduidemik ben de
Alpha en de Umega, zegt de Christus der Openbaring. I is de mid-
delste vocaal.
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Sach. 3 en 6 :9-15 kroont dan verder de „engel des
Heeren" den l-loogepriester Jozua tot Messias, en deze
zal, volgens Esra 3:2 de Joden eveneens uit de gevan-
genschap in hun vaderland hebben teruggebracht. Ook
dit geeft aanleiding tot theosophische bespiegeling: hier
blijken immers uitdrukkelijk de lsraelietische „Gezalfde"
en de bevrijding van het volk, met den naam Jozua te
zijn verbonden. Dat deze nieuwe God Chresfos {Goed) heet,
spreekt van zelf, al komt het slechts een enkelen keer
voor. Gewoonlijk is hij Christos, en dit is het Grieksche
woord voor .Messfasr wat. de nog onontwikkelden eer-
tijds hadden verwacht en nog verwachtten n.l. dat de
theophanie zou komen, dit was geschied, dit was nu
verwerkelijkt in dezen nieuwen God.

Wie is deze God? Een van een Gnostisch conventil-cel,
een van een Mysterie. Uit Perzië, uit Babel herkomstig had
dit vooral indnik gemaakt op Joden der Verstrooiing, die,
in Alexandrië, Antiochië enz. gevestigd, het combineer-
den met Alexandrijnsch-Hellenistische bespiegeling, en
die den Naçoreers enz. nauw zijn verwant. Nu is Perzië
het gebied van de lichtculten bij uitnemendheid;Mithra
is een zonnegod, en de Zonnevereering bereikte de hier
bedoelde Joden. Men bedenke hierbij wel, dat zij populair-
philosophisch ontwikkelden waren, dat zij dus den in-
vloed ondergingen van Plato en hem verwante geesten,
dat voor Plato de zon „de Zoon Gods" is, en dat hier-
mee straks dit is bedoeld: Het ondoorgrondelijk Licht,
waaruit de Waereld voortkomt, dat in tijd en ruimte is
vertroebeld, heeft z'n repraesentant in den Zon, en, als
nu de rnenschelijke Geest terug moet naar z'n oor-
sprong en hier te worstelen heeft, voorloopig, met zonde
en ellende, dan heeft de - in Fechnefs tra.nt- bezield
gewaande Zon dit ook, hij strijdt met de machten van
den winter en de duisternis. En de Zon zegeviert en
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staat op 'nadat hij is vernietigd, en hij is ons ten voorbeeld,
en ook tot een belofte. Vergeten wij niet dat de Zon in alle
godsdiensten l-leiland is geweest, genezer en helper [b.v.
Apollo] en als wij dit overwegen, begrijpen wij de Gnosis:
de Aeoon die van de Vader komt om de wa-:reld te redden
uit de macht der negativiteit, en die Jezus heet, is
theosophisch gesproken, de Zon, en dat ,.Justinus"herr:
beeldt als „herdersknaap" geeft te denken: dit wordt ook
gezegd van Mithra die een stier vermoordt en dan den kos-
mos schept. Maar de Zon is niet -houden wij dit goed
vast - een waereldbol, hij is een, „zalige God" zoo goed
als in de Stoa. En, philosophisch gesproken is hij de
Eeuwige Wijsheid en l-leiligheid, voor zoover zij in-
daalt in dit ondermaansche, en gestalte aanneemt
in den mensch der Gnosis, den verlichten geest. Philo
„over menschlievendheidf' noemt God de Zon van ons
denken, en in het Licht der wzereld [Joh. 8: 12] klinkt dit na.

Syrische, Egyptische conventikels hebben de thiasen-
leer, de populaire „armelui's" philosophie, waarin Jezus
wordt vereerd, dieper opgevat, hebben een theosophisch-
svnkretistischen godsdienst geschapen, die had z'n
„mvsterie" tot verlossing door het Goddelijk Licht (Logos,
Aeoon enz.l, en dacht dit allereerst tegenwoordig in den
Zon, die de duisternis overwint, wenschte met dien Zon,
in mystieken trant, één te worden, dan met hem,
de reis der ziel te beginnen en het Plerooma in te gaan.
De god heet hier Jezus, omdat het mysterie in aanleg
Joodsch is, en Jezus, Jehosjoeo is Redder, waaraan zich
dan verbinden de bijgedachte: Jozua die Mozes opvolgf,
Jozua, die als hoogepriester gekroond, het volk terugvoeri
uit de Ballingschap, en dan de andere bijgedachte: dat
Jooo is genezen, en dit in Jesoes medeklinkt. Ook is de
god Chrestos, en Christus, en soms heet hij Immonoeel
God met ons, want l-lij is die bij ons is. Wij hebben
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hem in het heilig moal waarbij gezegd wordt: dit
wat gij eet is mijn lichaam, dit wat gij drinkt is mijn
bloed, en bloed is in het Oude Testament Ziel, m. a. w.
wij hebben den God met lichaam en ziel in ons op te
nemen, en dit is de onsterflijkheidsspijs die wij nutten,
en wij worden machtig als hij, die wel niet de Zon is, want
hij is meer dan de Zon, hij is de lichtziel, die uitvloeit uit
het Plerooma, maar die in den Zon verschijnt, en de Zon
is bij uitstek z'n symbool. En daarom eet men wat de
Zon heeft doen rijpen en men drinkt het, eet en drinkt
de Zonnekracht, d.i. de Ziel des lichts, juist alsinandere
Mvsteriën. En als Philo zegt dat Gods woord de ziel
voedt en de goddelijke Logos is de hemelsche spijze, en
dat de Logos, schenker Gods, hoofd van het feestmaal,
niet. verschilt van den dronk, maar zelf is de zuivere heer-
lijkheid - dan is hier een vergeestelijking, die ook mee-
doet in het Christusmysterie waar het maal niet enkel
magisch, waar het ook symbolisch, waar het op theoso-
phische wijze, het een en het ander is.

Bij het Mysterie behoort dan ook het spel. En in de
Evangelische „geschiedenis" is de achtergrond de wijs-
geerig-religieuse mythe, die in het spel vertoond zal zijn.
Een vertooning die de mvsten moet herinneren aan de
troostrijke waarheid, dat de van God gezondene, dat de
Aeoon Jezus, de waereld had overwonnen en de duivelen
verslagen had. En zooals elders in de Gnostiek, en elders
in de Hellenistische letterkunde, wordt de solaire mythe
voertuig van de theosophische gedachte.

Van dien astralen achtergrond is straks de Kerk zich
niet bewust, maar de Manicheeërs, die volgens Theodoretos
[l'laer. fab. 1 :26, 212) en Cyrillus [C-atech. 151 :2] beweren
dat de zon Christus is, hebben de herinnering er aan
bewaard, en Tertullianus zegt Apol. C. 16: „Velen achten
den Zon onzen God" en dit kan Tertullianus zich begrijpen.
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Maar de Zonnecultus heeft doorgaans achter zich,
zooals wij al hebben opgemerkt, een ouderen Moandiensl,
en daar alle religie zich behoudend toont, wischt het
nieuwe ook hier het vroegere niet uit. Daarom heeft
Osiris 28 jaren geregeerd. [Plut. de ls et Osir 358, 368),
komt na 30 jaren Zarathustra tot het volle licht, Boeddha
na 29 jaren, en Jezus vangt dan aan te prediken [Lk.
3 : 23). Wien bekend is, hoezeer het Jodendom de Maan
heeft geëerd, verwondert dit niet; men denke aan het
nieuwe maanfeest, en vgl. de verzen 15-20inhet vierde
hoofdstuk van Deuteronomium. Maar de zonnemvthe is
toch het belangrijkst in het beeld van den cultusgod
Jezus. En hij verklaart, waarom deze met het Lam wordt
saamgedacht 1).

De Zon toch kwam vóór twintig eeuwen, op 21 Maart,
in het sterrebeeld Aries d.i. Ram, inlran:Lam geheeten.
Ten gevolge der praecessie varieert het lenteteeken: in
een vroegere periode was het de Stier. En dan is Mithra,
die den Stier moordt en daaruit de weereld schept, de
Zon in dit deel van den Zodiakus; de Dag- en Lichtgod
doet de aarde dan herboren worden als hij den stier
overmeestert. De stier Apis van Memphis, de stier
Mnev van Heliopolis zijn dan ook de overwinnende
Zon, de eerste: Osiris,de tweede dezelfde, maar met den
naam van'Ptah. En Zeus bevrucht als stier Europa, en
Jaho staat als stier te Bethel en te Dan. ln Perzië is
het rund heilig, Dionusos wordt voorgesteld als stier. En
als een schorpioen de teeldeelen van den Perzischen
stier verslindt, is bedoeld dat Scorpio, dan het October-
teeken den Zon van zijn kracht zal berooven.

Later is de Ram of het Lam lenteteeken: dan zal de zonne-
god Apollo Karneios heeten, en met den gehoornden

1] Joh. 1:29, 36. Openb. 5, 6; 6:1. 16: 12, 11; 18:8; 15:3 enz.
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ramsgod Karnos worden gecombineerd. Dan zal men,
op het feest van Attis, den Phrvgischen solairen god
tusschen 25 en 27 Maart een mm slachten 1 Jupiter Ammon
kriigt romshoornen, eveneens Osiris, en Amman-ra wordt
de rom van het Westen genoemd. Op het Perzisch Nieuw-
jaar is de zon een ram, en de menigte komt, bijeen
geroepen door den vorst, om het brood te breken. Ook
het gulden vlies. de lamsvacht, die Jason uit Colchis haalt,
als ook het Joodsche Paaschlam toont ons dezelide
symboliek. En nu begrijpt men, waarom Christus het lam
heet, „dat de zonde der waereld wegneemt"; dit doet de
lentegod als hii het duister overwint, dit doet ,.het Licht
tot verlichting der heidenen" [Lk. 2 : 291, de Opgang uit
den hooge (Lk. 1:'.f'8].

Het Vischsymbool zal elders ter sprake komençwiizen
wii eerst op parallelen, die van de Nieuw-Testarnentische
rnvthe elders zijn te vinden, en die zich gereedeliik ver-
klaren. als men beseft dat ook hier van den zonnegod
gesproken wordt.

Geliik Christus is Dionusos een Heiland, die als kind
wordt vervolgd, die wonderen doet, die neerdaalt in de
onderwaereld, die herriist; straks stelt hij wiidingen in
voor de vrornen die z'n komst verwachten. Zoo Pausa-
nias. Als Christus wordt hii, bij Euripides in diens Bakchai,
door een vorst in verhoor genomen, wordt Gods Zoon
genoemd; ook hii verandert water in wiin; de groote
Dionusosieesten worden, evenals Paschen, in Maart ge-
vierd, terwiil de god de zoon is van een maagd, Semelé.
Bekend is het feit, dat wii reeds dikwijls aanroerden.
hoe, evenals Christus, ook andere goden worden ver-
moord om dan straks vernieuwd op te staan. Zoo Linus.
die door de Argiviers op het feest van het lam wordt
beweend, door de priesters wordt biigezet, nadat lich-
ten ziin ontstoken en hii is gezalfd; dan herriist hii
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en men roept elkander toe: „zijn smarten brengen ons
genezing." Desgelijks Ad'on:`s,' door een ever gewond,
komt hij tegen het najaar om, en keert hij in het eind van
Maart, herleefd, terug. Osiris valt ten prooi aan Seth,
en wordt heweend door Isis, dan staat hij op in de gestalte
van z'n Zoon Horos; ook Odin's rijk gaat voorbij in de
Ragnaroekr, en door Balder komt met een nieuwen
hemel en een nieuwe aarde, de, oude glans weerom. De
Phrvgiërs spreken van een god die slaapt en wekker
wordt, wat dezelfde bedoeling heeft, en deze vinden wij
ook in de telkens voorkomende mythe van de ontman-
ning der onderscheiden goden. Apollo heeft strijd te
voeren met de slang, die hij overwint; Atíis, de min-
naar van Cvbele, wordt door haar vader vermoord, zij
zwerft rond en komt bij de Hyperboreeërs; Phrygië
wordt onvruchtbaar; dan worden de ledematen van den
god bijeen gezocht en straks wordt z'n herrijzenis gevierd.

Ook wordt de plaats gewezen waar zekere goden
rusten: Adonis, Osiris, Dionusos, Zeus op Creta, Herakles
te Gadara. En wat aan al deze mythen ten grondslag
ligt is hetzelfde: de historie van den grooten god, den Zon.

\Want de Zon wordt als Dionusosinínjeugd bedreigd
[door de wintersterren in de eerste maanden van het
jaar), is, als hij, de genezende, die water in wijn verkeert
[de Zon doet den Wingerd rijpenl, is uit de Maagd, die
op 20 Dec. te middernacht boven de kim kwam, geboren;
daalt at in de onderwaereld, en komt triomfantelijk
terug; en in de andere mythe, die wij hoven noemden,
vinden wij hetzelfde: Linus, Osiris, Attis, Adonis, zij
zijn allen de Zon in zijn ondergang en z'n herrijzenís.

Zoo is het ook met Krishna en met Boeddha. De
Krishnamvthe komt voor in de Poeranas; deze zijn van
jongeren datum, maar bevatten oude stof. Koning Kansa
laat z'n zuster Dewaki en haar gemaal Vasudeva in de
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gevangenis werpen, omdat, volgens een orakel, hem
gevaar zou dreigen van z'n zusters zoon. In den kerker
wordt Krishna geboren, de plaats is vervuld met licht,
en in de lucht is gejubel; de goden komen uit den hemel
en de zalige geesten reien. De ouders aanbidden het
kind, tot een hemelstem hen gebiedt naar Gokala te
vluchten en den knaap te ruilen voor het dochtertje van
een herder, die Nanda heet. Vanzeli openen zich de
kerkerdeuren, de vader neemt het kind op z'n schouders.
en de golven van de rivier Yamoena wijken terug, en veilig
komt men op bedoelde plek. ln de wieg reeds toont
Krishna z'n heerlijkheid, hij vermoordt een slang, straks
speelt hij met de herdersmeisjes, grooter geworden straft
hij Kansa en verslaat de hvdra, ook is hij de beschermer
van de armen en de verkondiger van de volmaakte leer.
In de onderwaereld overwint hij Yama en brengt de
schimmen terug uit hun kerker. Genezingen en andere
wonderen worden hem toegekend; als hij straks omkomt
is het door een pijlwond, maar hij zal wederkeeren op de
wolken en op een wit paard verschijnen. Dan begint de
nieuwe hemel, als de oude waereld door vuur vernietigd is.

Deze reeds in Indië vóór Christus bekende stof
[Patanjalis Mahabhashva 2de eeuw bewijst het] verraadt
zich duidelijk als een solaire mythe: de geboorte in den
kerker [elders grot, stal enz.) de vervolging van het kind,
de vlucht [Gokala-Egypte), de strijd met den draak
[Openb. 12), het heilandsambt, de nederdaling ter helle,
de nieuwe hemel - alles toont parallelie met het Chris-
tendom en verraadt de oude zonnemvthe, en men behoeft
niet te vragen of er ontleening heeft plaats gehad van
Hindoeistischen kant dan wel van Christelijke zijde:
een gemeenschappelijk bezit van de Aziatische Cultuur
keert hier, in twee groote godsdiensten, min of meer
gewijzigd terug.
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Ook de Boeddhnuerholen zijn rnythisch: de geboortein
een grot, de verzoeking door Mara [men denkt hier
meteen aan Zarathustra, die ook solaire beteekenis heeft),
het Nirwana d.i. uitblussching, de naam „Boeddha," ~lich-
tende _ doen ons den achtergrond van de legende kennen.
En zeer opmerkelijk zijn dan de overeenkomsten van
allerlei in de Boeddhavertellingen met de Evangelische
geschiedenis.

Asita, een ziener, die dorst naar de uitmuntendewet,
komt tot het paleis, door bovennatuurlijke kracht voort-
gestuwd, neemt het kind tegen z'n borst, vindt dat nu
zijn uur van vertrek is aangebroken, en juicht dat de
zon der kennis voortaan zal schijnen in de waereld. -
Dit herinnert aan het Simeonverhaal [Lk. 2].

Evenals Jezus in de dingen des Vaders is [Lk. 2 : 41
vlg.] wordt het Boeddhaknaapje vermist en men vindt
het onder den Djamboeboom, in mijmering verzonken.

Johannes aarzelt om Jezus te doopen, deze is er te
verheven voor, toch wil Jezus het laten doen uit eerbied
voor een oud gebruik: eveneens Boeddha, als men hem
opwekt tot een tocht naar het heiligdom. De Verzoeking
van Christus keert terug in het Boeddhismezvooraf gaat
bij beiden een Verheerlijking; het tooneel geschiedt in
de eenzaamheid; de honger van den Heer dient den
duivel als motief: dan laat de booze af en wacht zijn
tijd, de overwinnaar wordt gehuldigd door dieren en
door goden.

De moeder van Christus wordt, evenals die van den
Boeddha, zalig gesproken door een vrouw uit de menigte.

Het verhaal van de weduwe, die twee penningen heeft
en ze offert in den tempel, is Christelijk zoo goed als
Boeddhistisch.

Evenals Petrus wandelt ook een lndiër op het water,
dreigt te zinken, en wordt door z'n geloof gered.
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Een meisje uit de verachte kaste der Tschandalas
vindt Ananda, den discipel des Heeren; deze vraagt
haar te drinken, maar zij aarzelt uit vrees hem te ver-
ontreinigen. Men vergelijke dit bericht met Joh. 4inhet
N. Testament.

Ook het Boeddhisme heeft z'n waereldbrand, en de
Nathanael, die zit onder den vijgeboom en door Jezus
reeds vroeger is gekend, is waarschijnlijk Dewa-Datta
(beide namen beteeken: Gods gave), want de ficus reli-
giosa speelt in Indië een grooten rol.

Stellig is er, reeds voor onze telling, contact tusschen
Indië en het Westen; Antiochië en Alexandrië, juist
gebieden dus waar de Gnosis bloeide, zijn centra van
cultuur; sedert Alexander den Groote, is de band met
Hindoestan gelegd, en vandaar gëimporteerde legenden
en voorstellingen zijn het deel geworden van de svn-
kretistische Gnostieken.

Volgens Dupuis vindt men aan weerskanten van een
der zijdeuren van de Notre-Dame te Parijs, die ± 1400
is gebouwd, de sterrenbeelden van den Dierenriem. Toen
Dupuis dit zag, was het teeken van de Maagd nog ver-
vangen door een metselaar met schootsvel, want de
Maagd, aan wie de kerk gewijd is, stond immers reeds
in het midden van de poort, met een kroon van twaalf
sterren, met zon en maan, met een kind in haar armen,
en met een boom, waarom zich heen kronkelt een ge-
vleugelde slang.

De bouwmeester der 15de eeuw heeft dus beseft, dat
de Maagd van den Zodiacus identiek is met Maria, en
hij heeft den solairen achtergrond van het Christendom
begrepen. En als de hostie den vorm heeft van een Zon, als
zij gebeurd wordt door een lunella (moantje), als de mon-
strans is voorzien van planeten, dan zegt dit ons hetzelfde,
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zoo goed als het goud en de lichten van den kerstboom een
astrale symboliek (van het zonlicht] aanduiden en het spor-
regroen teeken van de onsterflijke kracht des levens is.

In een van z'n Homiliën „de nativitate Domini" zegt
Paus Leo I {440-461] dan ook nog, dat er menschen zijn,
die het Kerstfeest eerwaardig vinden, niet zoozeer wegens
de geboorte van Christus dan wel wegens die van den Zon.

Bedenken wij nu dat het Saturnaliënfeest te Rome
van 17-25 Dec. wordt gehouden, dat dan waskaarsen
aan het wederkeerend licht herinneren, dat wij deze
wedervinden aan den kerstboom, en dat de vrijheid, die
den slaaf op dit feest geschonken wordt, indruk moet
maken op een religieuse beweging, die, zooals wij elders
zullen zien, alle menschen Gods kinderen noemt, dan
begrijpen wij waarom de herdenking van Christus' ge-
boorte in den tijd der Saturnaliën gevierd zou worden.
De dies natalis Solis invicti is voorts op 25 Dec. in den
Romeinschen staat gehouden en ook met Kerstmis saam-
gesmolten.

Maar reeds vroeger - want de Natalis Christi wordt
eerst genoemd door Ambrosius ± 360 - is er verband
tusschen de geboorte des Heeren en de wederkomst van
den Zon, ja de Christusgeschiedenis heeft in het algemeen
een astralen achtergrond.

Dr. Alfred Jeremias en met hem Erich Bisschoff,
hebben aangewezen dat de Joodsche Dierenriem de
namen der zonen en dochter van Jacob voor de twaalf
teekenen gebruikt en wel aldus:
Lam = Naphtali \Weegschaal
Stier = Joseph Schorpioen
Tweelingen = Simeon-Levi Boogschutter
Kreeft =
Leeuw =
Maagd =
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Elk dezer teekenen heeft z'n edelsteen, en wel in de
volgende orde: Agaat, bervl, smaragd en topaas, saffier,
karbonkel, hvacinth, jaspis, amethvst, onyx, karneool,
chrvsoliet. Men vindt ze terug op den borstlap van den
hoogepriester.

Bisschoff zegt, dat in den Talmoed R. Levi spreekt van
Jeruzalem, dat is: de vierde der zeven hemelen, dat
hier een altaar is gebouwd en er door Michael geofferd
wordt. Ook bij Manilius is het opperste van de hemel
een tempel met Aro als het altaar. Voorts wordt alhet
aardsche van de sterren afhankelijk geacht: „leven, kinde-
ren, spijs, hangen niet af van de vroomheid,maar vanhet
gesternte." „Verheft zich de zon, dan verheft zich de
ziekte." De sterren zijn engelen:Michael is de aartsengel
van het Noorden, Raphael van het Oosten, Oeriël van het
Westen, Gabriël is de Zuidelijke gloedzon, die de open-
baring schenkt, hij is „geheel en al vuur."

Zulke astrologische voorstellingen zijn bekend aan de
Crnostiek, bij welke zich het Christusdrama heeft ont-
wikkeld. Uit Babel herkomstig, met Egyptische stof ver-
meerderd, gekruist door Westersche ideeën, als wij ze
voor ons hebben in Manilius' Astronomica en Hvginus,
de Astronomia, is de astrologie hier saamgesmolten met
het eigen nationaal, dat is dus: Joodsch bezit.

Voor 2000 jaren ging op 21 December 's nachts om 12
uur, aan de Oosterkim de Maagd op, die werd afgebeeld
met een aar; tot dit sterrebeeld behoort de ster Spica
[wat korenaar beteekentl. Op dit oogenblik is de Zon
diep onder den horizon, verblijft in den Steenbok, of
ook - want nu begint het leugen van de dagen - de
Zon wordt geboren in den Steenbok, wat dan aanleiding
geeft om te spreken van een stal. De stal van Augeias,
waar een der werken van Herakles zich afspeelt, zal
wel mee dit sterrebeeld bedoelen: dan is de onreinheid
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dier plaats, welke de held moet zuiveren, het beeld van
de wintersche duisternis. En het Zonnekind wordt in
het Nieuwe Testament geboren in een stat'. Elders is
een grot de sfeer onder de kim. Tammoez, vooral Mithra
hebben hun heilige holen, en beiden zijn solair, ook
Hermes is in een grot geboren. En als het kindje „in
windselen gewonden" in de kribbe ligt, is dit de beschrij-
ving die men geeft van Hermes en van Dionusos, van
het kind Ion bij Euripides, en dit beteekent dat het nog
niet is te zien. De Zon is onzichtbaar, wanneer hij z'n
nieuwe leven intreedt, zichtbaar is z'n moeder. En deze
is de Maagd. Want als zij opgaat verschijnt mede het
Kind, en zij zal als Isis, als Istar, als Maria, afgebeeld
worden met een kind op haar schoot of in haar armen.
Er is maar een Maagd, die ontvangt en baart, en dit
is, in een astrologisch verband van voorstellingen, de
hemelsche. En wij vinden haar terug als Hera, Cybele,
Lelo, Demeter, als Virgo Coelestis - allen maagden, en
als wij hooren dat Demeter vruchfdraogster is en Attis'
moeder zwanger wordt door een granaatappel, dus, in
beide gevallen er sprake is van een vrucht - dan
denken wij aan het teeken der Jonkvrouw, die Spicain
de hand heeft, alsof zij aan Boötes een vrucht reikt, of
deze van hem heeft ontvangen. De Vrouw met het Kind
van Openb. 12, die arendsvleugelen heeft, is dezelfde
figuur: op de sterrenkaart wordt zij voorgesteld met
vleugelen, en de Draak die haar achtervolgt (Leto, Apol1o's
moeder] is de Winterslang, is de Draak. Op reis d.i. als
zij van elders onderweg is, baart Maria haar zoon, evenals
Hagar, Nfandané, Latona, Auge, Danaë, Rhea.

De Annunciatie heeft haar parallel in de scène, te
Luksor uitgebeeld, waar Thot, de Logos, de geboorte van
een kind aan een maagdelijke koningin verkondigt.

Als op 15 Augustus Maria fen hemel vaart, bergt dit
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een solaire herinnering; de Zon komt dan in de Maagd
en overschittert haar, verhult z'n moeder in z'n licht.
En zij verschijnt weer in September, vandaar dan Maria
geboorte. De naam'Maria moet herleid worden tot het
Hebreeuwsch ilfirjam, de zuster van Mozes: volgens
Num. 12 verzet zij zich tegen dezen, en in het Gnostisch
mysterie, dat straks anti-joodsch is, symboliseert zij den
nieuwen geest, waaruit het Evangelie, in z'nbreuke methet
oude, wordt. Mirjam, de zingende, musiceerende [EL 15]
doet dan denken aan Isis met de sistra of klappers, d.i. de
Hemelmaagd. Want dat Isis ook de Moeder aarde is,
sluit deze opvatting niet uit: wat boven is, is beneden
en andersom; de vruchtbaar wordende waereld is dit
door de Jonkvrouw, die het licht terugbrengt, zij is die
Jonkvrouw zelve, en dus is het oude huwelijk van den
Hemelgod en de Aardgodin astraal getransponeerd. In
de Mater Doloroso vinden wij de Moedergodin weerom:
Venus beschreit Adonis, lshtar Tammoez, Kvbele, Attis:
de aarde treurt als de Zon haar ontgeeft, door den winter
verwond is en vermoord. Voor het Gnostisch,dualistisch
besef is de aarde de sfeer van donker en van zonde,
dus de personifieering ervan toont haar onvolmaaktheid:
al is Maria begiftigd met een groot heil, zij begrijpt
haar Zoon niet, die z'n discipelen „z'n moeder en z'n
broeders" noemt. Nevens Maria komen dan nog andere
Maria's voor: Maria van Magdafa of Magadan 1] heeft
de rationalistische exegese haar genoemd, maar zij is
veeleer „Megaddla" en zoo heet in den Talmoed de moeder
van Jezus ben Pandira. Megaddla beteekent, volgens
Jastrow, die een woordenboek op de Talmoed schreef,
„opvoedster," ook „coiffeuse," en de coiffeuse was niet

1] Migdal-el komt voor Jozua 19: 38, als een burg, doch is verder onbe-
kend. Maar al is er werkelijk een stad van dien naam, dan is de ver-
binding van Maria met haar secundair.
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gunstig bekend, zij was dikwijls van verdachte zeden _
en Maria Magdalena is dan ook een ontuchtige, en zij munt
door lange haren uit [wat aan coiffeuse denken doetj.
Deze Maria nu is de nevenvorm van de Madonna, zij
is de astrale Maagd als „opvoedster" van het Zonnekind,
maar tevens als de oude aardgodin is zij de „ontuchtige"
_ en dus moest zij van de Moeder Gods in de mythe
onderscheiden worden. Wij zouden kunnen zeggen: Moe-
der Maria en Maria Magdalena zijn hetzelfde wezen, is
de vergeestelijking van de solaire mythe, die de Gnosis
bewerkt, n.l. van de ontvangende, barende natuur. En
de natuur, de menschelijke natuur, voorgesteld als zuiver,
als wel vernederd maar toch ontvangend het allerhoogste
heil, is de Maria van de geboortegeschiedenis; diezelfde
natuur, gezien als eindigheid, als buiten God, als wzereld-
ziel in donker en in leugen, is de zondares, is Maria
Magdalena. _ Dan hebben wij Martha en Maria Luk.
10 : 38-42, de eerste naam beteekent Vrouwe, en, als zij
het bedrijvige tegenover het schouwende leven van Maria,
haar zuster, is, dan is dit een vergeestelijking, en haar
zusterschap herinnert er ons aan in welke richting haar
oorsprong is te zoeken. Maria is het Goddelijke in zijn
verkeering en verkeerdheid, de Gnostische lll/eereldziel,
en dat is Martha óók; zij is de „Kuria," de vrouwelijke
vorm van „Kurios," heer: zij is de ontvangende _ en
in de mvstiek der Gnosis ontvangt zij niet genoeg, luistert
zij niet naar het Woord van haren Heiland.Weer worden
Martha en Maria met elkaar verbonden in Joh. 11, in
het bericht aangaande Lazarus; deze wordt door Christus
opgewekt, en van den svmbolischen zin begrijpen wij
nu alvast dit: in het huis van Martha-Maria, d.i. van
de astrale Maagd, de barende aardemoeder, en, vergees-
telijkt, de ziel der verlichten, werkt de Heer het wonder
der herrijzenis.
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Op deze Mai-iaverhalen werpt de Gnosis van Valentinus
een eigenaardig licht. Achamoot, d.i. Hachochmoeth, of
de Wiisheid, Sophia is een misgeboorte; de waereldziel
die in het ondermaausche, de sfeer van donker en van
zonde toeft. Dan komt de hoogste Aeoon, de Ano-Christus,
de Christus uit den hooge, om haar uit haren smaad
te redden en voert haar mede in het Pleroma, het riik
van goddeliik licht.

Dit is hetzelfde verhaal als dat van Maria Magdalena.
Dat de Wijsheid in dit verband ook Moeder kan heeten
- zij die in dit onderrnaansehe huist - vindt men in
de voorstelling dat de Heilige Geest Christus doet ge-
boren worden. Maar Geest is Roeach - een vrouweliik
woord - en moet dus als Moeder ziin gedacht. In de Evan-
gelische geschiedenis is Maria Moeder, en wordt de Geest
Vader, eigenliik: het Pneurna.

De man van de hemelsche Maagd is dus de Jozef van
het „Evangelie." Boötes of Boutes is „herder," hii driift
dan ook twee dieren, en uit hun huweliil-: is de Zonne-
god, die, in de Gnosis vergeesteliil-ct, in den herders-
knaop „Jezus" verschiint [zooals Attis met z'n phrvgisehe
muts, zooals Mithra aan herders!-minderen doen denken).
De Evangelische, gezuiverde voorstelling laat dit motief
weg, spreekt van een geboorte uit den Heiligen Geest,
maar Boötes is er nog als Jozef, de timmerman. Jozef
heet hii hier, omdat, volgens de lsraelitische verwachting
de Messias (en dit was Jezus ook] uit den stam van
Jozef, de zoon Jozeis moest ziin, zooals hii de zoon
was [volgens anderen] van David d.i. uit het Noorden
en tevens uit het Zuiden. De genealogie van Mt 1, brengt
hem dan ook in verband met David en ten slotte met
den patriarch van het geheele volk, met Abraham.

Jozef is er griisaard, dit om de maagdliikheid der
moeder aannemeliik te maken. Als hii timmerman wordt
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genoemd doet dit denken aan z'n astrale functie: hij
leidt, als Boötes, bij z'n opkomen met de Maagd het
nieuwe jaar in, hij is een soort derníoerg, kosmisch kun-
stenaar, bouwmeester van het herboren Al.

De bovennatuurlijke geboorte heeft als achtergrond de
oude mvthe, volgens welke de bevruchting van den
l-lemelvader komt tot de Aardemoeder; in de vergeeste-
lijking van de antieke stof wordt dit denkbeeld gretig
aanvaard; reeds Philo „over de Cherubs" vertelt van
een geboorte uit den hooge bij Abram, Izak, Jakob,
Mozes. En daar voorondersteld is Virgo als Moeder van
den Zon, die het symbool van Jezus is, is zulk een
conceptie door de astrale mythe zelf geboden, terwijl
de ascetische neiging van de Gnosis de paring bovendien
verachtelijk vindt.

In Lukas 2:36 is een oude vrouw Anna, die het
Christuskind looft, en ook is Anno, volgens de kerklegende,
Maria's moeder - bij deze figuren denken wij aan Anna
Perenna, de godin van de lente en van het nieuwejaar,
een jaargodin, die beurtelings als oud en jong werd
voorgesteld. Zij brengt de nieuwe Hemelmaagd, die den
Zon baart; zij is de vergrijsde, het verdwijnende tijdvak, dat
eerst het wordend licht verheerlijkt. Het feest van Anna
Perenna viel in Rome in Maart, dan begon het nieuwe
jaar; er zijn dan ook Christelijke secten die de geboorte
naar het lentepunt verlegden; de Oostersche kerk hield
6 Januari voor den geboortedag; later heeft de voorstel-
ling het gewonnen, die aan het Proto.-Matth.-Luk. Evan-
gelie ten grondslag ligt.

Dan heet het kind geboren in Betl1lehem,in de kribbe.
Een kribbe behoort in een stal, en over het stalmotiei
is reeds het noodige gezegd. .Maar het Kind is het kind
van Maria, de hemelsche Maagd, die haar korenaar in
de hand houdt, die vruchtbaarheid schenkt; zij introdu-
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ceert de maanden die nieuwen oogst beloven; haar gebied
is Bethlechem, „huis des bmods," Christus is als zomer-
zonuegod dan ook uit Bethlehem. Maar tevens heet hij
herkomstig uit Nazareth, elders Nasara, en dat dit in
verband staat met Nazier, of Nazoer, geheelonthouder
leert ons Mt. 2:23 {Nazoraios]. En is Bethlehem het
gebied van den zomerhemel vanwaar uitgaat de vrucht-
baarheid, toch is het 'Christusl-rind, hetzormekind: Nazoer,
de eerst nog verborgene [Jes. 48:61, die in den winter-
nacht geboren, thuis is in de afgescheidenheid van de
onvruchtbare wintersterren. En dit verklaart ons ook de
traditie der Rabbijnen, dat de Messias eerst verborgen
zou zijn, voordat hij zich in z'n heerlijkheid vertoonen zou.

In Openb. 12 wordt verteld van de Vrouw, die een
kind baart, een zoon „die de heidenen met ijzeren staf
zal hoeden." „En het werd oorlog aan den hemel, Michael
en zijn engelen krijgden tegen den draak en overwonnen
hem door het bloed des Lams." „En de groote draak is
geworpen ter aarde en zijn engelen met hem." „Wee
dengenen die de aarde en de zee bewonen, want de
duivel is tot 1.1 afgekomen." „En de slang wierp uit haren
mond achter de vrouw water als een rivier, opdat zij
haar door de rivier zou doen wegvoeren."

„En de aarde kwam de vrouw te hulp; en de aarde
opende haar mond en vervolgde de rivier, welke de
draak uit zijn mond geworpen had."

De manlijke zoon is de Zon; Michael is Thraetona of
de Hercules van de hemelglobe, is hij die met de knots
geknield ligt op den Draak 1]. Hij wordt ter aarde ge-
worpen, d.i. in Zuid-Europa daalt hij tot den horizon. De
uitgeworpen rivier is de stroom Eridanus, welke onder-

lj St. Michaelsdag is in September, als in Zuid-Europa dit sterrebeeld
opgaat.
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gaat als Virgo opkomt [wordt verzwolgen door de aarde).
Dit nu vinden wij terug in de Evangelische geschie-

denis. Maar dan heet de vijand Herodes. En nu is het
opmerkelijk, dat bij Epiphanius gesproken wordt van
een secte der Herodíanen, die l-lerodes voor den Christus
hielden en hem dus vereerdeu. Mt. 22 : 15-16, Mk. 3:6,
Mk. 8:15, Mk. 12:13 wordt deze partij ook genoemd,
en wel met de Pharizeërs in verband. Wij hebben wel-
licht te denken aan een richting die, „den Heer Jezus"
vijandig, aan den hemel door den astralen dichter is
geprototypeerd gevonden. Bedenken wij nu, dat Pilatus
en Herodes de heerschappij in Palaestina deelen, dat
Pilatus de Lansster Orion is, die men aantreft tegenover
Scorpio, dan is Herodes misschien Scorpio, het najaars-
teeken, dat de Maagd vervolgt. En de kinderen, die in
Bethlehem door hem worden vermoord, zijn de sterren,
want in het Avesta heeten, volgens Tiele, de sterren
„kinderen" van de teekenen des Dierenriems. M. a. w.
Scorpio zal, daar hij boos is, de lucht onveilig maken,
maar het Kind vlucht naar Egypte - wat straks zal
worden toegelicht.

'Want eerst moeten wij nog eens herinneren aan de
planisieer van December: wij vonden er de Maagd en
Boötes; op de Maagd volgt, Noordelijk, de Leeuw, dien
de Talmoed „Juda" noemt, en de Zon als „Leeuw van
Juda" zal eens, in den zomer, over heel de waereld
heerschen. De Leeuw is het symbool van Markus, zoo-
als de Stier dat van Lukas; een Man met een
schrijfpen is Mattheüs, en Johannes is een Adelaar.
Reeds lrenëus zegt dat er vier Evangelisten zijn, omdat
er zijn vier windstreken; dit doet ons dan denken aan
de hoekpunten van het Al, de plaatsen waar de Zon
zich bevindt bij de wisseling der seizoenen, en inderdaad
was - in de Taurusperiode - de Stier [van Lukas] Lente-
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punt, de Leeuw [van Markus] zomerpunt; hertstpunt is
is dan de Scorpioen, in de astrale mythe komt dit dier,
omdat het boos is, bii den heiligen man als attribuut
niet voor, doch in z'n plaats treedt Aquila [Arend) als
paranotellon. En dan bliift als winterpunt de Watennan,
en dat is het menscheliik beeld van Mattheus. De Water-
man is een cultuurgod in Babvlon, vandaar z'n attribuut:
de pen. Benoorden den Leeuw is de Kreeft, en dan volgen
de Tweelingen. ln hun gebied vindt Dupuis (en later Flam-
marion] de ,.kribbe van Jupiter." tusschen den Os [Stier] en
den Ezel. De Ezel[s] zullen wii terugvinden in het Liidens-
verhaal. Links aan den horizont verdwiint Ariës, d. i. in de
Lamsperiode hetteeken van den Zon. Aries 1] gaat naar
Egypte, het gebied van het Duister, Schorpioen -Hero-
des - ontvluchtend. Maar vóór dien wenden zich naar
hem toe „de drie Magiërs," de gordelsterren van Orion, en
zii eeren hem met dat wat men sinds overoude tiiden als
geschenk aan den Zon biedt: met wierook, goud en
mirrhe. De bezielde sterren ziin geworden tot engefen,
die den Heer verheerlijl-ren, en het herdersmofíef is waar-
schiinliik aan Stier, Ezel,Krib ontleend -- tenzii het aan
den Stal, het huis der Zon herinnert.

Johannes de Dooper doet denken aan Dagon of Oannes.
Hij is een Babvlonische god, met visch- en menschenliif,
die uit de rivier opduikt - volgens Berossus - om de
menschen het schrift en de sterrenkunde te leeren en
hun een voorbeeld te geven in z'n ascetisme. Elders
heet hii Nan, en Jozua, de zoon vor: Nnn, is misschien
een zonnegod, die uit den Waterman geboren is [in de
oude Stier-periode). Want Oannes is de Waterman, en
eveneens Johannes. Deze toch is een prediker, die staat
bij de rivier, die doopt, die zich schamel voedt, en de
menschen onderricht. De heilige dag van Johannes den

1] Ram Lam - Christus.
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Dooper is, in de Roomsche kerk, 24 Juni; wij denken
bij hem aan den Zomerzon, daarom heet hij de tweeling-
broeder van Jezus, in zoover hij met hem wordt opge-
voed, maar Jezus moet wassen en Johannes minder
worden, wat dan wil zeggen: de oude Zon gaat voorbij,
de nieuwe wint aan kracht. En als Johannes de Zon is
en de Waterman, dan is dit de astrale opvatting: hij is
de Zon als \lUaterman, die het onder den Steenbok ge-
boren Christuskind op z'n weg ontmoet, nl. in de woestijn,
het gebied der wintersterren, het watergebied (Watermm,
Visschenl, het onderdompeltinde rivier, in de watersieer,
en die zelf geheelonthouder is - waarmee bedoeld wordt
de armoê van den winter - Hij is een dubbelganger van
Christus: hij is de kwijnende, sombere najaarszon.

Ook wordt in dit verband duidelijk het veel voorko-
mend svmbool van den Visch. Als men dit zinnebeeld
telkens vindt in de Oud-Christelijke versieringskunst, dan
heeft men het rationalistisch willen verklaren uit de
woorden: Iësoes Christos Theoe Huios Sooter [Jezus
Christus, Gods Zoon, Redder), waarvan de beginletters
I, Ch, Th, U, S, samen vormen het Grieksche woord
voor Visch, dat Ichthus heet. Maar dit is natuurlijk niet
het oorspronkelijke. Het oorspronkelijke is Christus als
Visch gedacht. Als de zonnegod is geboreninßecember,
komt hij uit Caper, door den Watennan, in de Visschen,
hij wordt Visch. En dan wordt hij, die verzonken is in
het watergebied, in zee, opgehaald - en de herinnering
hieraan, vindt men in allerlei mythen; zoo is het met
den gouden ring, dien Polykrates in den zeevisch ontdekt,
zoo met den stater, die in Petrus' viscb verborgen blijkt
[ML 17 : 21'). En Petrus is alvast een visscher, en, in de
vergeestelijking der Evangeliën, een visscher van men-
schen. Maar eerst is hij dit niet: eerst is hij visscher
zonder meer, en wij zijn nieuwsgierig om te weten, wien
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men met hem heeft bedoeld, want stellig heeft ook hij
een astrologische beteekenis. Nu herinnert hij aan den
god Janus, die sluit en ontsluit (Clusius en Patulcius),
die de heer is van Januari, en het een en het ander
orndat hij het jaar opent. Men beeldt hem ai met twee
aangezichten lbiírons, geminus) omdat hij ziet naar het
verleden en het heden, hij is Claviger of sleuteldrager,
en de eerste Januari is zijn dag. Stroom en bronnen
zijn hem toegewijd, en hij is Portunus, havengod. Op
de romeinsche munt komt hij voor met een schip, en
hij is de hoeder van het verkeer te land en op het water.
Juvenalis noemt hem „den oudste aller goden" _ en dit
is hij inderdaad. Want hij is het als de eerste in de twaalf
teekenen van den Dierenriern, daarom de sleuteldrager,
de god van het nieuwe jaar, met z'n gezichten die gewend
zijn naar verleden en naar toekomst, en, als het water-
element in hem wordt aangeduid, als hij heet een
schipper, als hij waakt over zeevaarders, als hij met
stroom en bronnen is verbonden, dan heeft misschien
Dupuis gelijk, die in hem de lichtende ster uit het schip
Argo ziet. Dit stond aan den hemel als de Maagd opging
in December, en in de Christelijke mythe is hij geworden
de man die de sleutels draagt, die, als Janus bij Ovidius,
bindt en ontbindt, die twee gezichten toont, waar hij
z'n Heer verlooehent, en de eerste is onder de apostelen,
die is een visscher, vertrouwd met het oceanisch element.
De haan, die hem vergezelt, is in Perzië zonnesvmbool,
en met den Zon heeft hij te maken, hij is het die den
Zon opvischt uit de watersfeer, die den god [in het ver-
geestelijkt gedicht] uit de donkere vloeden als diens
gemeente redt. En als hij Jonn's zoon wordt genoemd,
dan denken wij aan Jona, den Oud-Testamentischen
man, dien een „groote visch" verzwolg; die visch is de
Thiamat van Babel, het monster oi de Draak als winter-
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gesternte, dat Michael terneder werpt. Jona, is „de Duif."
misschien heeft dit ook astrale bedoeling. Stellig is de
Duif, de vogel van lstar, Aphrodite, naderhand: de Geest,
de wind, het Leven, dat op de wateren broedt, door den
winter wordt verteerd, en dan terugkomt als vader van
Petrus, het nieuwe jaar, en de door de winterzee gevan-
genen als visscher weet te redden. Heet hij Simon, dan
doet dit denken aan den lichtgod Serno Sancus, [door de
Christenen terecht vereenzelvigd met Simon Magus, die de
dubbelganger van Bar Jona is] en z'n naam Petrus, Rotsman
herinnert aan Petrogenes, den uit de rots geboren Mithra.

Petrus is de eerste der apostelen, hij is oorspronkelijk
de heer van het gebied van Januari, dat voorafgaat de
anderen van den Dieremiem, want de lichtgod heeft
onder deze twaalven zijn koninkrijk verdeeld. Zooals
in den Talmoed de kinderen van Jakob de zodiakale
beelden zijn, zooals dit ligt in het systeem van de twaalf
groote goden, zoo is het met de apostelen, op wie ge-
grondvest is het geestelijk rijk van Christus.

De verzoeking in de woesnïn, die ook verteld wordt
van Boeddha en van Zarathustra, heeft een parallel in
een bericht bij Lactantius, dat Pan Jupiter tot den berg
voert, „die de hemelzuil werd genoemd"; waarop hij
den berg beklimt en over de landen ziet. Pon is de bok
met staart en horens, de oude kuddegenius, in wien wij
Capricomus herkennen, die de Zon van de laaggelegen
gebieden brengt tot de hoogere hernelsfeer. Pan, Paoon,
wiens naam herinnert aan „het A1," werd een geliefde
figuur in de mvstische bespiegeling:hii is de Alomvatter,
de Alziel, hem behooren „alle koninkrijken der weereld,"
en in de Evangelische mvthe toont hij ze den geestelijken
lichtgod _ want in den Zodiacus is hij voor het onder
Capricornus geboren Kind de eerste hoeder. Zooals
Silenus ook een boksgod en leeraar en leidsman is van
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Dionusos, zoo ook is de steenbok van den Dierenriem,zoo
is Pan het niet minder en wij vinden hem in Mattheus als
Duivel terug. Want door z'n gestalte doet Pan denken aan
den demon Azazel, die in de woestijn thuishoort, en die in
de Joodsche mythe niemand anders is dan alweer Capri-
cornus, de god van de hemelsche woestijn. Deze woestijn
verklaart de „wilde dieren"; Dionusos komt ook door
een steppe waar wilde dieren wonen, en zij symboliseeren
de booze wintersterren, die men op een andere manier
terugvindt als Herodes of den Draak.

ln de Veda's wordt Sarama door gebrek gekweld, en
in het Nlithramysterie vindt men een honger- en dorstproef
voor hen, die aanspraak willen maken op hoogere wijdin-
gen. Ook hier zijn herinneringen aan de solaire mythe,
die in de Evangeliën, vooral bij Mattheus, een psycholo-
gische en ethische beteekenis krijgt.

Op 6 Januari herdenkt de katholieke kerk het wonder
van Kana, d.i. de verandering van water in wijn, en wij
herinneren ons dat de Zon dan 12 dagen oud is, en dat
in de Christusgeschiedenis Jezus op twaalfjarigen leeftijd
den tempel binnentreedt om de rabbi`s door z'n wijsheid
te verbazen. Ook de doop des Heeren wordt op den
zesden Januari gesteld, en de komst van de drie konin-
gen. Nu is opmerkelijk, dat, volgens de sage, op 5Januari,
gedurende zijn feest, een bron van Dionusos wijn deed
vloeien, en dat daarom te Elis het gebruik bestond, drie
leege wijnflesschen in een kapel te plaatsen, die men
dan den volgenden dag gevuld terug vond. Zoo berichten
Athenaeus [± 350 v. Chr.) en Pausanias en Plinius. ls
hier vroom bedrog in 't spel, ook wijst dit gebruik op
de functie van den Zonnegod, die het water in de druiven
tot wijn verkeert. En de Zonnegod, met wiens trekken
het Christusbeeld gesierd wordt, doet te Kana hetzelfde.
De doop des Heeren, dien wij reeds bespraken, herin-
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nert aan z'n komst inAquarius, en ziet men, uit Manilius,
dat er twijfel is, of de Zon op 21 Maart nog in den
Ram of reeds in de Visschen stond, dan bevond hij zich
op 21 December in Bok of Aquarius, en erkennen wij,
met het „Evangelie," het eerste, dan kwam hij toch al
spoedig in den Waterman. En dus kan de doop van
Christus op 6 Januari gevierd worden. Ook het Drie-
koningenfeest dat voorafgaat aan de vlucht naar Egypte,
dus vooronderstelt den ondergang van het Lam, wordt
gevierd op 6 Januari -- welnu, ongeveer twaalf dagen na
de opkomst van de Maagd gaat Ariës inderdaad onder,
en ook hier komt dus de chronologie met de astrologie
overeen. Ook het verhaal van den iwaalfjarigen Jezus
in den tempel ontvangt op deze wijze licht: bij Diodoros
is sprake van stenen die men in Babel „radende goden"
noemt; temidden van hen is de jonge god aanwezig,
met name in den „tempel," d.i. aan de hemel in het
algemeen, en in het bijzonder dat deel, dat de augur of
wichelaar afbakende met zijn lituus of kromstaf.

Over het water wandelen ook Poseidon, Dionusos
en Herakles, en dat de hemel een zee is, is o.a. Perzi-
sche leer.

De uerheerfijking op den berg, beteekent dat de Zon
z'n hoogtepunt beschrijdt; Christus' kleeding werd „wit
en zeer blinkende" - het astrale motief - Mozes en
Elia, oorspronkelijk solaire goden, zijn in de vergeeste-
lijking de repraesentanten van het oude, wettische en
prophetische Jodendom.

Ook de lijdensgeschiedenis is geheel astraal, De intocht
in Jeruzalem geschiedt in Mattheus 21 op een ezelin en
een veulen; dit is de oudste recensie, de andere Evan-
gelisten hebben gerationaliseerd. Ook Dionusos [bij Hygi-
nus] komt op twee ezels tot den tempel van Dodona,
en plaatst hen tot dankbaarheid onder de sterren.
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Bedoeld is het teeken: „de Ezels" ll in de Kreeft [bij
Porphyrios en Macrobiusl; hier bereikt de Zon z'n hoog-
tepunt: de Kreeft was het teeken van Juni, den lang-
sten dag. De tempel is het opperste gebied van de hemel.
Op een Gnostieke gemma is een ezelin met jong afge-
beeld, daarboven het sterrebeeld Kreeft en „Dominus
noster Jesus Christus Dei filius." 'jl Judas of Juda is een
der twaalf zonen van Jakob, en in den Talmoed de
Leeuw, dus een van de teekenen des Dierenriems, een
der heerschers, onder wie de weereld is verdeeld door
den Zonnegod, een der „Apostelen"; hij „geeft" z'n
meester „over" aan de booze machten van den winter

in Juli, als de dagen zijn gaan korten, staat de Zon
in den Leeuw, en de Leeuw geeft den Heer aan de
demonen prijs. Vandaar dat Judas met een rossen baard
wordt voorgesteld, evenals Herakles, evenals Dionusos.
Natuurlijk ligt in de anti-joodsche Gnosis het woordspel
met loudaios, Jood voor de hand. Judas lschkarioth
zou dan kunnen zijn lsch-ke-Arjeh, of: de man die is
[bedoelt] den Leeuw, en de naam zelf openbaart dus den
astralen oorsprong.

Het lijden van Christus is, in de Katholieke kerk, met
z'n opstanding tot één serie van feesten verbonden, en
wel om praktische redenen. Maar in den Attiscultus
vond de god z'n ondergang in September, en dan kwam
inderdaad de Zon in de Weegschaal [herfstpuntlç Christus
wordt dan ook gewogen, en wel tegen Barabbas, wiens
naam beteekent: Zoon des Vaders, en die, in de patri-
stische letterkunde, „Jezus Barabbas" wordt genoemd.
Maar zoo heet de Evangelische Verlosser ook, want hij
is „'sVaders Zoon" en nu denken wij aan het sterren-
beeld Libra; de Zon komt op de schaal, wordt te licht
_ 1] Flammarion vermeldt ze ook. evenals de kribbe en de driekoningen.

1] Dit is de Ezeluanbídding der oudere Christenen. låsinariil.
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bevonden; z'n dubbelganger, die in vrijheid gesteld
wordt, is Ophioechos, deze blijft beneden de kim, terwijl
Christus het l-miisigingsgebied betreedt. De voor hem
op de knieën nederbuigenden (Mt. 27:29), die hem met
een rietstok slaan, zijn ontleend aan Hercules ; deze komt,
tijdens het lentesolstitium op met de Weegschaal en
wordt afgebeeld als een knielende, die dreigt te slaan
[hier met een bijl). Op de sterrenkaart vindt men ook de
slang, dus: het booze winterteeken, dat loert op den
Zonnegod, en volgen wij nu den Zonneweg tot waar hij,
in het astrale kruis, den Aequator snijdt, dan staat naast
dit kruis de Maagd, dus: z'n Moeder, en aanden anderen
kant het haar van Berenice, dat doet denken aan het
hoofd van een ontuchtige, en dus met de „coiffeuse"
Maria Magdalena vereenzelvigd is. En nu lezen wij van
die Moeder en Maria Magdalena bij het kruis [Joh.
19 : 261. Het kruis staat op Golgoiha, Gilgeleth, Schedel,
een woord dat afkomstig is van den stam „Galal" eigen-
lijk „rond zijn" lvolgens Geseniusl, en inderdaad vinden
wij het punt van den Zonnestilstand boven denaaneen
schedel, of een rondte herinnerenden Beker. De Kroon
is ook in de buurt, Corona, Stephanos, en dit is de
Doomenkroon. Van het veld komt dan de mun uit Cyrene,
deze „ondersteunde het kruis." Bedoeld is Kurenaios. de
Grieksche benaming Bostes, voor denïoerman des wagens
ll-lom. Od. 5 : 272), die een sikkel draagt, en die daarom
„van het veld" heet „terug te keeren." Omdat hij bij het
kruis staat, steunt hij het.

Onmiddellijk achter het astrale kruis ligt de Melkweg;
dat deze waereldboom heet of het hout is bekend uit de
Mythologie (Dr. Jeremias Das A. T. imLichte des A. 0.).
En dit hout kan met het kruis geidentifieerd worden.
Dan vindt men eenerzijds van den Melkweg, vlak bij het
herfstpunt, den Kleinen Hond (Procyonl en anderzijds den
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Grooten Hond. De eerste wordt de misdadiger die niet
onbekeerlijk is, de laatste de onbekeerlijke boosdoener,
immers Sirius, die ongunstig bekend is in de antieke
wïereld.

Lk. 23:44-45 verliest de Zon haar glans ter zesder
ure, en groote duisternis treedt in. De Zon gaat onder,
en met den Zon de god. Lonchinus, die den Heer wondt
met z'n speer [Joh. 19 : 34 en de kerklegende] is Orion,
de lansman, dien wij ook vonden als Pilatus. De onge-
nauide rok is een hoogepriesterlijk kleed (Joseph. Oudh.
7 : 4] en wel als Zonnesymbool, want Plutarchus vertelt,
dat Isis' gewaad, uit één stuk, het universeeie licht be-
teekent, en Jamblichus vond het inderdaad in de Mysteriën.

Nu neemt de Stier, d.i. in den Talmoed Joseph, den
Heer, die van het kruis is afgenomen, op. En hij brengt
hem onder de kim, in de onderwzereld, en voor de
spelonk zijn de Hyaden en de Pleiaden, de weenende
vrouwen, in de Grieksche mythologie als waterschenkende
nymphen uitgebeeld. Met z'n getrokken zwaard vindt
men, voor den gesloten steen, Perseus als wachter; hij
is geworden tot de bewakers, die van hooger hand zijn
aangesteld om te verhoeden, dat de Heer wordt weg-
geroofd [Mt. 27 : 661.

Dan volgt de opstanding, en de uerheerliiking. En wij
denken aan de woorden van Macrobius, dat de lagere
hemelsfeer een tombe is, waarin de Zon nederdaalt om
in het voorjaar te herrijzen.

Heeft de lijdensgeschiedenis dus een astralen achter-
grond, dan vinden wij dezen ook terug in andere religieuse
voorstellingen en gebruiken, die dus parallel zijn te
denken aan de Evangelische stof. Te Babel vierde men
het Sakeënfeest: een gevonnisd misdadiger werd dan
voor korten tijd als een koning behandeld; hij mocht
in de winkels zich te goed doen, totdat hij ten slotte
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van z'n waardigheid en z'n geborgde kleeding werd
beroofd, en gegeeseld werd en verbrand. Deze quasi-
vorst was symbool van het oude jaar, zeggen wij:
na het zomersolstitium, dat schijnt te schitteren waar
juist z'n ondergang nadert.

ln de vergeestelijking van het „Evangelie" doet dan
mee de invloed van Jesaja 50, 53, 63, waar de lijdende
Godsknecht geschilderd wordt; dan is model Hiob, de
verdrukte vrome, voorts Ps. 22; de Grieksche vertaling
van Zach. 3 : 1-6, waar „een hoogepriesterlijke Jezus"
zegt Bolland „in den tweevoudigen staat van vernedering
en verheerlijking wordt gezien"; Plato in z'n Staat. „In
die gesteldheid zal de rechtvaardige worden gegeeseld,
gepijnigd, geboeid: de oogen zullen hem worden uitge-
stoken, en ten slotte zal hij, na verduring van al dat
lijden, aan den schandpaal worden geslagen." ln de
Wijsheid van Salomo wordt dan de rechtvaardige die
den kinderen dezer waareld in den weg staat, en hen
om hunne zonden bestraft, die God zijn Vader noemt en
nu maar eens moet zien, of hij, als de Zoon Gods, hulp
en uitredding zal ontvangen, onrechtvaardig veroordeeld
[vgl. Mth. 27:42). En de opstanding heeft hare ante-
cedenten in hetgeen Plato zegt van Eros die bloeit en
ondergaat en herleeft omdat in hem de vader schuilt
[Symp 2032]. Dionusos haalt z'n moeder uit den Hades,
en Hermes is Psychopompos, leider der zielen, die hij
uit de onderwzereld voert, hij de Thot der Egyptenaren,
die, volgens de Naässeners, de Logos is. Ook hier een
vergeestelijking van astrale stof, als in 1 Petr. 3: 19,
waar de Heer den geesten in de gevangenis predikt. En
van de Hellevaart is de Hemelvaart een pendant: Henoch,
Elias, Krishna, Adonis, Herakles, Dionusos worden „opge-
nomen." Oorspronkelijk zijn herrijzenis en hemelvaart
één, eerst sinds de vierde eeuw herdenkt men de tweede
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afzonderliik, de veertig dagen ziin niet oorspronkelijk.
De drie dagen tusschen de Golgothagebeurtenissen en
de opstanding herinneren aan de oude maanmvthe, de
maan keert na een triduum terug. Merkwaardig is zeker
dat de oude Christenheid den Heer terugverwaehtte in
den Paaschnacht -- een astrale herinnering - want
Paschen is te denken omstreeks de lente-evening endan
komt de Zon inderdaad als waereldoverwinnaar.

In het voorafgaande is het teeken van het kruis vol-
doende verklaard. Het is het astrale kruis, symbool van
opperste verheerlijking en van ondergang, omdat de Zon
hier vindt z'n hoogtepunt en meteen de dagen straks
gaan korter worden. Dit kruis is dan verbonden met
het andere, dat van de aarde stamt: het hout waaraan
men slaven spiikert, en waaraan ook gehecht wordt de
Jodenkoning Antigonos. En dan: de oude Pramantha,
dien men in de Veda's bezigt om vuur te maken, die
den vorm heeft van het manliik en vrouwelijk lid: een
cylinder, die gedrongen is in en bewogen wordt in een
doorboord plankie, is de vuur - fdus levenverwek-
kende, en heeft alvast de kruisgedaante: zooals de gloed
gewekt wordt, met behulp van dit voorwerp, heet de
Zon in vuur gezet, de Zon die gedacht wordt als een
rad [rad van Ixion, Boeddha „de raddraaier," het rad
der geboorte in den brief van Petrus] hetwelk zich om
een spil of as beweegt. Nu kan dit worden voorgesteld
door een middenpunt, vanwaar uitgaan spaken of stralen,
en, in verkorten vorm, kriigt men dan een Zon, die op
een kruispunt vast is, of de Zon wordt weggelaten, en het
kruis symboliseert op zich zelf den Zon. Om de beweging
van de schijf aan te duiden, worden dan de punten der
snijdende liinen tot voeties omgebogen, en dus ontstaat
de Swastika of het hakenkruis. Deze Zonnesymboliek
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verbindt zich dan met de jongere, astrologische, die wii
straks noemden. En dan is er nog een derde theorie:
vereenigt men de punten der seizoenswisseling met elkan-
der in dier voege, dat lijnen gaan van Ram naarweeg-
schaal, van Kreeft naar Steenbok, dan is er een kruis,
dat Plato bedoelt wanneer hij zegt: de waereldziel is
in de ruimte uitgespannen in den vorm van de letter X.

Dit alles komt nu samen in de Gnostische bespiege-
ling: Christus als de Zon heeft in tweeërlei opzicht het
kruis als symbool, voorzoover dit kruis Zonneteekenis,
en speciaal den Zon voorstelt daar waart de dagen korter
worden. Duidt dit reeds op ondergang, dit denkbeeld
wordt versterkt door de gewoonte dat men slaven
kruisigt, en is nogmaals het kruis symbool van de Alziel,
dan hebben we hier den Logos, Licht der Wzereld in
z'n liiden en in z'n eeuwige heerlijkheid.

Wij hebben dus gezien dat een conventikel of mysterie
van theosophische, Hellenistische Joden den god Jezus
als den Christus had erkend, zich had vrijgemaakt van
de Wet, en, in zijn samenkomsten, een doop, een maal,
een spel had, en dat dit spel, dat den mysten in astralen
vorm de overwinning van het Licht over het duister
beeldde, de diepere beteekenis had van een zegepraal
der Eeuwigheid over de tiideliil-:heid in 's menschen geest.
Voorts, dat dit spel uitkomt in onze „Evangelische
geschiedenis."

Onze Kanonieke Evangeliën nu zijn het resultaat van
een literair proces, en het is der wetenschap gelukt het
verloop van dit proces te vinden. Voorondersteld is, als
oudste gegeven, het Evangelie der Egyptenaren, dat
Ireneus [3:11, 7) bedoelt, en dat aan „Marcus" wordt
toegekend. Het z.g.n. Petrusevangelie heeft hiervan een
deel gevormd, en het Egyptische Evangelie zal, volgens
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de reconstructie, die men bij Proi. Bolland leest, dit
hebben ingehouden: de tekst „wordt chreesfoi" [„weest
volmaakt"] - „slechts de Zoon heeft den Vader ge-
kend" - „wordt goede wisselaars" _ de Zaaiergelijke-
nis -- de plaats over geheimhouding van de verborgen-
heden -f het verhaal van de overspelige vrouw _ het
z.g.n. Oxyrynchosfragment: de Verlosser bezoekt met
zijn leerlingen den tempel, een Pharizeër verwijt hun
dat zij de reinigingswetten hebben verwaarloosd, en de
Christus antwoordt, dat hij met water des eeuwigen
levens gewasschen is - het gesprek van den Heiland met
Salome, dat ascetisme verraadt en samen denkt de ver-
gankelijkheid des levens met het baren der vrouw, en
het uitspreekt: het koninkrijk komt, als „het kleed der
schande vertreden is," uiterlijk en innerlijk één worden,
mannelijk en vrouwelijk, en er manlijk noch vrouwlijk
wezen zal - het verhaal van 2 Clem. 5 - de twee
grootere stukken: Evangelie en Openbaring van Petrus,
de woorden bij Ignatius o.a Smyrn 3, 3 en onderscheidene
in Egypte weergevonden „Logia." Dit geschrift zal Naäs-
seensch zijn geweest, en het heeft een ponlheïsíisr:he
strekking.' „Iesous spreekt, waar men ook zij, men is er
niet zonder God, en evenals iemand alleen is, alzoo ben
ik met hem; wek den steen op en ge zult mij er vinden,
kloof het hout, en ik ben er bij." Dit komt dan overeen
met wat Epiphanius zegt: „Ik ben Gij, en Gij zijt Ik, en
overal waar Gij zijt, daar ben Ik ook, en in alles ben ik
verspreid, en van waar ge moogt willen, verzamelt gij
mij, doch mij verzamelend, verzamelt gij u zelven."

Dit Evangelie der Egyptenaren is in het Grieksch
geschreven, en dan straks [als „Evangelie der Hebreën" of
„der Apostelen?") misschien inhetårameesch bewerkt, en
hierop wijzen onze kanonieke Christusbiographieën zon-
der onderscheid terug. Wat zij meer bevatten moet van
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andere herkomst zijn, en dat andere is allereerst het
Mysferiespei, dat vertoond werd aan de mysten.

Dit spel is geïnsceneerd door een dichter, die tot de
Gnostieke .lezusvereerders behoorde, en die de oude
astrale mythe gebruikte om te laten zien, hoe de God,
die in alle dingen leeit en werkt, de waereld overwint.
Hij is daarom een groot man geweest, omdat hij, door
z'n diep innerlijk, z'n zuivere intuitie, tot een veel men-
schelijker conceptie kwam dan eenigen Gnosticus vóór ot
na hem doenlijk was. Zooals Wagner in z'n „Ring des
Nibelungen" oude Eddaverhalen en een Duitsch epos,
die op zichzelf de solaire mythen vooronderstellen,
gebruikt als voertuig voor z'n pessimistische philosophie,
zoo heeft de mysteriedichter het antieke zonnepoëem
verwerkt tot een schitterend dramatisch spel. En de God,
de allerhoogste God der Gnosis, zendt er, in de gestalte van
een mensch, die met zijn „kracht" begiitigd is, zijn Zoon
om de waereld en den zondaar te verlossen; diens kruisi-
ging eindigt in z'n opstanding en z'n verheerlijking, en
de idee van den „Godmensch" is aan de waereld gegeven,
zooals zij ook voorkomt in de gestalte van Seneca's
en Epiktetus' wijze, maar nu in een plastieken vorm, nu
in de vermenschelijkt-solaire gestalte, die, door het
geweldig genie van den kunstenaar,de weereld verrassen
en ontroeren zal.

\Want alles is anders geworden in het poëem, denkt
men het samen met de astrale mythe: zooals de Zon sym-
bool was, over planeten en wintersterren victorieerend,
van het grondeloos licht, dat, in het geestelijk schepsel,
opstaat uit die vernietiging, die aan het ondermaansche
eigen is, zoo is het ook hier, maar de Zon is Mensch
geworden, en welk een mensch! Een uit God geboren,
een die geneest en troost en opwekt en zalig spreekt,
een die, door z'n half-symbolische wonderen, redt en
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machtig is meer dan de demonen, een die incarneert de
ziel des kunstenaars zelve, en haar voelen wij door z'n
compositie heen. Die compositie is vóór ons, omhuld door
de Romeinsche recensenten, besnoeid, vermeerderd, ver-
standelijk gemaakt soms, door Mattheus, door Markus,
door Lukas en Johannes ; wij kennen ze niet dan hypothe-
tisch, maar wij vermoeden haar toch, en reeds dus brengt
zij ons nader tot een zeldzaam dichterlijken geest. Wat
vertoond werd, door den onbekenden kunstenaar geinsce-
neerd, dat had de evangelist Mattheus van den kanon
te Rome, herhaaldelijk gezien, of hij kende het bij
traditie, en, daarbij puttend uit het Hebreënevangelie, gat
hij ons het eerste kanonieke Jezusbericht, dat dan straks
door Markus is gerationaliseerd. En Lukas, in meer uni-
versalistischen zin, werkt het om, en Johannes, met esote-
rische bedoeling, schrijft te Ephesus z'n boek, dat doet
denken aan de Alexandrijnsche Gnosis. Onderscheidt
men Synoptici en vierde Evangelie, dan ligt hierin wel
wat: de eerste zijn onderling verwant, zijn geschreven
voor de „velen," het vierde is speculatief, al schuwt het
daarom de beeldende mythe allerminst. Elders komen
wij terug op onzen kanon, en dan zullen wij ook nog
over de Evangelisten iets te zeggen hebben. Maar reeds
hier blijkt, dat Johannes, die als de jongste geldt, toch
betrekkelijk oud is. Z'n werk, waarin de praeëxistente
Christus uit den hooge nederdaalt, is misschien niet onmid-
dellijk bedoeld door Ignatius ad Philad. 9, wanneer hii
.„de komst van onzen Zaligrnaker, diens lijden en opstan-
ding" inhoud van het Evangelie acht. Toch is deze korte
vorm allicht ook eigen geweest aan het Evangelie der
Egyptenaren, en Marcion's Lukas zal immers minder uit-
voerig zijn geweest dan het kanonieke LL1kasboek.Wel-
licht is een en ander zóó te denken: er was een Gnostieke
literatuur van bepaald karakter, herkomstig uit een kring,
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wiens geestelijke toestand straks onze beschrijving vragen
zal, een Christelijke literatuur, half mythisch half wijs-
geerig, dus: theosophisch. Er was voorts een mysterie-
spel, dat door een groot kunstenaar, die astrale mythen
gebruikte, was in elkander gezet om den volke te toonen
het heil dat was geopenbaard. Tot die literatuur behoort
het Evangelie der Egyptenaren, en misschien nog meer,
dat later met opzet of toevallig is vernietigd, en het
Evangelie van Johannes ontwikkelt zich eruit; de auteur
versmaadt bij z'n werk de astrale mythe niet. Maar de
Romeinsche Mattheus, die populariseeren wil, sluit zich
bij voorkeur aan bij het mysteriespel, terwijl het op z'n
beurt gebruik maakt van het Egyptisch of het Hebreën-
evangelie. Markus en Lukas volgen hem, op hunne wijze,
na; de kanonieke Johannes doet mee met de drie, in
zoover hij ten deele het plan volgt van het oudmyste-
riespel, maar hij is minder exoterisch en doet dus aan
de nog niet katholieke Gnosis denken.

De oorspronkelijke Christelijke geest wordt gekend
niet het minst uit dat wat in den Bijbel voorkomt als
door „Jezus" gesproken, en wat de kerk op den duur
in praktijk verloochend heeft. Want, als men voorschrif-
ten vindt, die niemand houdt, die onpraktisch zijn, dan
zijn zij zekerlijk niet verzonnen, maar men duldt ze,
omdat men ze nu eenmaal niet verduisteren kan.

Trachten wij nu te beelden de oud-christelijke ziel.
Zij is te verklaren uit de decadente waereld. En toch
is zij van die waereld de verloochening _ en omdat
enkel de wijsgeerig geoefende beseffen kan, dat de these
de cmtithese schept, dat de affirmatie haar eigene ont-
kenning werkt, daarom vat men de evolutie van het
Evangelie niet. Men zal beschouwen de cultuur die zich
achter het Nieuwe Testament verbergt, en men zal vin-
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den dat het Christendom toch heel wat anders is - en
men zal gelijk hebben, het is geheel wat anders. En
toch is het hetzelfde: het is allerlei wat wij gevonden
hebben in Rome, in Griekenland, in Jeruzalem, in Perzië,
in Babel, maar het is verschillend: wat dáár was een
kabbelende beek, een bron misschien, dat is hier een
stroom geworden, een vloed van oceanische kracht. En
dat komt omdat er een mensch is geweest - zeggen
wij: de dichter van het oud mysteriespel - en hij heeft
een van de Gnostische conventikels van z'n geest door-
drongen, en hij heeft dat werk geschapen, dat is „het
Evangelie" en dat wijder dan alle aardsche waereld is.
Dezen mensch, wij kunnen hem vatten in onzen eigen
tijd, nu opnieuw -zooals toen - ondergaat een cultuur,
nu in elkander storten bouwingen van eeuwen. Als het
Christusvraagstuk zou worden opgelost, dan moest uit-
barsten de volkerenoorlog, die rondom ons woelt, dan
moest er geen hope zijn van deze waereld, dan moest
alles om ons heen verdonkerd worden en rijzen voor
ons innerlijk het Onvergankelijk Licht. Zoo was het toen
ook: in den allesomvattenden Romeinschen Staat een
oekonomische ontwrichting, die de millioenen verarmde,
die enkelen werd tot Caesarswaanzin, tot brooddron-
kenheid en ontucht; de oude godsdienst ingestort, het
antieke ideaal van Burger en Civitas gebroken, in het
bijzonder voor Israël de Wet drukkend, een last in
stede van een lust. Want er was een nieuwe ethiek,
maar die ethiek, met haar absolute eischen, kon niet
verwerkelijkt worden, zoo voelde men, „de geest was
wel gewillig maar het vleesch was zwak," en toe nam
het pessimisme, en men zocht de onsterflijkheid en de
loutering in het mysterie en in het conventikel; men zocht
er het behoud, dat niet van deze aardsche waereld is.
Denk u nu een tijnbesnaard gemoed, denkueen mensch,
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die veel gelezen en die veel gedacht heeft, en die vooral
heeft geleden, een Hellenistisch man, een philosooph in
den trant van z'n tijd, dus: een theosooph, denk' dien
als dichter, laat hem ontroerd worden door de hopelooze
stoffelijke en geestelijke ellende: redding is er niet, niet
van Rome, niet van Egypte, niet van Babylon, zoomin
als het u interesseert of Duitschland het wint met z'n
torpedo's of Engeland met z'n blokkade, zoomin als gif
iets meer van dit aardsche zijn verwacht. Dus was die
mensch, en z'n ellende heeft geweend, en z'n wanhoop
sloeg uit in verbijsterende klacht, en hij is leeg gewor-
den, arm naar de ziel ~ zoo goed als de Cynikus, zoo
goed als de Stoische wijze in den trant van Seneca en
Epiktetus. Maar bij hem was het echter, dieper, bij hem
was het niet een mooi woord, een gebaar van philo-
sophendeftigheid, het was een obsessie, het was een
helsche pijniging. Aristokraat als hij was, geestelijk
aristokraat, ontwikkeld en geschoold, kende hij den uit-
weg dien anderen hem noemden: apathie, ataraxie,
berusting in de wegen van het Lot. Maar juist dat aristo-
kratisme, die wonderlijke teederheid, deed hem dieper
voelen dan die anderen: het probleem was zoo een-
voudig niet, gered moest worden, niet maar de enkele,
gered moest worden het ongelukkig volk, en het einde
mocht niet wezen koud berusten, het eind moest vreugde
zijn. Waar die te vinden in deze schrikkelijke waereld?
Nergens, nergens: zij zou ondergaan. Maar deze absolute
ellende drijft de ziel naar binnen, verder dan het grens-
land, waar de philosooph der Stoa toeft, en dáár vindt
hij het, daar vindt hij de Stilte, daar is het goddelijk
Rijk „Orplid, mein Land", en het is of hem de god
geboren wordt, of hem licht een ster, of hemelzangen
ruischen, en die god is z'n beter ik, is de menschelijke
god _ anders, zuiverder dan hij gekend wasin de mythe
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van het Helleensche volk. Deze god was de simpele, de
lieideriike, niet de Zeus van Olympus, niet de Mithra,
Ahoera's zoon, een koning niet der eere, een striider
niet, geen grixmnige als Jaho-Israël, maar als een kind,
wfondez-rustig, wonderklaar, wonderstil. En was hii een
koning, was hii een held, hii was het van het innerliik
riik, van het „Koninkriik Gods." dieper, inniger dan het
beseft was in de Joodsche prophetieën. Indat godcleliik
land was de woestiin, en de honger en de verzoeking-
wie kent ze niet? wie heeft niet z'n uren, waarin opdoernt
de oude demon Satan? de dichter wist het, maar de
god in hem ging door de wildernis als overwinnaar heen.
En de god was de genezende, en hii spiisde en drenkte,
en aan armen werd verkondigd het vriendliik „Évangelie".
Er kwam ook een ure van verheerliiking, en dan straalde
het geliefde aanschiin van algeweldig licht. Er was een
bruiloit daarbinnen, en het erotische, dat vergeesteliikt
weer keert in iedere religie, het is klassiek geworden
door den dichter van de „goede konde." Een goede
konde: niet de wet, niet de dreiging van Johannes, maar
de vreugde van Jezus, de heerliikheid voor hen die
voelen 's Vaders hart. Hier is de eksfose, die een rol
speelt in het oorspronkeliik Christendom, en zij getuigt
van een openbaring van het Godswoord, dat daar bin-
nen wordt vernomen. Het is een openbaring, zulk eene
kriigt de diepe, dichterliike mensch, het is het oude,
maar het is wat anders ook, het is [omdat dit hart zoo
riik is en zoo zuiver] de bewustwording van de kategorie
bij uitstek als de Absolute Liefde. In laatste instantie
is het Leven geen noodlot, liefde is z'n zin, providentie,
barmhartigheid voor wraak en haat. God is liefde, en
de mensch is Gods kind, en de mensch is vrii; wat kan
hem deren als hii Christus is ingeplant, als hij door den
Zoon, de theophanie in hem, een is met den Vader?
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Pantheïsme? Atheïsme? zulke woorden ziin enkel uitge-
vonden voor oude pruiken, die boeken schriiven en
college geven - zii hebben niets te doen met het inner-
lijk; de ziel is theïste en pantheïste tegeliik. De ziel
weet „dat haar Verlosser leeft", en dit is haar genoeg.
Toen haar ontging de waereld, toen haar smart groot
was, toen zii kende haar zonde en haar onmacht wist,
toen vond zii den dageraad, en Psyche ging met Eros
in de glanzend-gouden stilte. En zii is zalig geworden,
en haar deugd was alle deugd. Want wie thuis is, wie
den schat verworven heeft, wien een god kuste, die faalt
niet meer; weg is z'n begeerte, want hij heeft immers,
hij is riiker dan een koning. Maar ook gebeurt het, dat
de God daarbinnen uittreedt uit z'n lichtende gebied.
Er is een waereld, en zii duurt voort, en zii kent niet
den Zon, en over haar is het Licht niet opgegaan, en,
als de ziel keert uit haar bloeiend rijk, dat de tuin is
van Salomo's liefde, dan vertelt zii haar verrukking, en
men zegt dat zii „u.itzinnig" is. Want nog is de vloek
daarbuiten, en Sodom en Gomorrha wordt in vuur
verteerd, en er is honger, en er is dorst, en de harts-
tocht flikkert, en de grauwe weedom zwelt, een omber-
kleurige stroom. Dat wist de ziel, zii weet het, en zii
voelt het sterker dan de schare. „De Heer komt", deze
waereld zal ondergaan, er is bazuingeroep, de luchtver-
duistert zich, de sterren vallen op de aarde, in gloeden
wordt het Al verbrand. En de God moet tot die waereld,
en hij zal weenen, en hii zal gedaagd worden voor het
tribunaal van orde en van wet, dat is: van onderdruk-
king, hii zal verloochend worden door den mensch, dien
hij ver-koren had, door de ziel zal hii verloochend worden
en verraden ook, en hii zal gehecht worden aan een
kruis, en dan zal alle vastheid breken, en de Zon zich
schaamtliik hullen in iloers van diepen nacht.
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Maar als hij dit overwint, als hij dit dulden kan, de
god, dan zal hij opstaan en verheerlijkt worden, en dit
is de Geest, dit is de nieuwe hemel en dit is ook de
nieuwe aarde. Dit is het eeuwige leven, dit is het gejuich
der kinderen Gods.

Kent gij dat? Hebt gij zóó verloren uw ziel om dus
ze te hervinden? Dan is u niets meer de waereld, u
ontzet niet 'Caesar's macht, noch de trots der Saddoe-
kiem, noch de Marnmon, voor wien neer de dwaas-
heid buigt. En gij erkent den Staat niet.: den keizer
zult gij gunnen, met den primitieven Christen, z'n pen-
ning, z'n tribuut, maar nooit zult gij verloochenen uw
diepste innerlijk, en geen speer voert uw hand, en gij
oorloogt niet, omdat gij dit niet kunt. Want 'de ziel is
niet meer van de waereld nu, en liefde is haar wezen
geworden, liefde en oneindig mededoogen. En zij gaat
onder de menschen als een die hen begrijpt, en zij
buigt zich neer om te zoeken, het zwakke, het ver-
loorne, en toch is zii fier- zii die niet wil het wsereldsch
goed, omdat het is geroofd. In deze aardsche werklijk-
heid heerscht steeds de brute wil, en die zachte kleederen
dragen zijn in de woningen der rijken. Dit bestendigt
zich, dit kon niet anders, dit is de natuur: de natuur
toont immer den triomf van egoïsme, van sluwheid en
berekening, maar van de ziel is het andere, is de ge-
nadevolle goedheid, en zij wil niet „hehben" dus, zij
wil arm zijn, arm als de Cvnicus, arm als de Bikshu
van Hindoestan, zii wil wel geven, maar zii wil niet
ontvangen. Voelt gij de iierheid, het aristokratische, dat
het zaliger te geven dan te ontvangen is? En dus schenkt
zij heur have, heur liefde, aan allen die ontberen, en
dit is het Christelijk communisme, dit is haar hoogste
goed. W'-:mt: de liefde is de meeste en zij vindt dat
men kan liefhebben den venvorpeling, en de God in
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haar troost de overspelige vrouw, en Maria Magdalena
wordt door den Christus zuiver als z'n moeder, en de
tollenaar is z'n vriend, en den zondaar heeft hij lief.
Hij kon dit, omdat begeerte weg ging, omdat geen vat
meer op hem heeft de schoone schijn: hij is kuisch als
de maagd; wat zal hij in deze sombere waereld, die
telkens wordt verteerd door vuur, leven geven aan
komende geslachten? En hij drinkt niet; wijn is voor
de bruiloft, en de waereld is een droef Gethsemane,
een Golgotha. En z'n mes wondt niet wat op de slacht-
bank krimpt, want z'n liefde is groot, en hij bukt zich
neer tot het lam, en de goede Herder beurt het op z'n
schouder en voert het in z'n woning. En hij ontbeert
alles, alles, omdat z'n God hem heeft rijk gemaakt. De
zin van z'n leven, dat is de hemel, en deze is diep in
hem, en hij wordt er in opgebeurd, zooals het was met
Paulus en Johannes, en hij ziet den stroom van kristal,
en de twaalf poorten, en hij hoort het zwijgen, het
onsterflijk zwijgen, want er blijft een ruste over voor
het verkoren volk van God.

Dus is de Christelijke ziel _ en zij is eeuwig.

Dat zoo geweest is die oorspronkelijke Christelijke ziel
is een vermoeden, hetwelk echter door de feiten ge-
rechtvaardigd wordt. Stoïsche en vrijzinnig-joodsche
woorden heeft het „Evangelie", waarin de dichter z'n
hart uitspreekt, toegekend aan den Verlossingsgod, en
de kerk heeft ze straks geaccepteerd. En als zij hen
nooit betracht heeft, dan zijn zij zoo kan men zeg-
gen _ wel een oud bezit: zoo iets verzint men niet,
men heeft moeite genoeg om het rationalistisch te ver-
donkeremanen. En dan denken wij aan het woord van
Mt. 7 :1; het „krinein" hier zal beschouwd moeten
worden in verband met Mt. 5 : 38-41; in elk geval
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beteekent het „aa.nklagen", en het passief: „gedagvaard"
worden voor het gerecht. Nu waarschuwt de tekst tegen
het zitten in rechterlijke colleges, omdat, zooals Epik-
tetus zegt, het een schande is, wanneer een rechter door
een ander gevonnisd moet worden. En dit moet iedereen
- gegeven onze zondigheid. De waereld zal eeuwig
rechters hebben, maar een rechter is geen Christen en
een Christen is geen rechter. Een Christen klaagt ook
niet aan: wil iemand een rok van hem, hij gunt hem ook
den mantel. En waarom? Omdat hij buiten beide kan.
Omdat hij niet meekibbelt over waardelooze dingen,
dingen die zijn ziel kan missen, dingen waarvan hij
verder weet, dat men ze rooft uit annoe, of omdat zij
lokken stumpers zonder ziel. Wehu, den arme gunt hij
ze, en de ziellooze mensch heeft meer dan hij den mantel
noodig of den rok om z'n naaktheid te bedekken. De
Christen is dan verder iemand die niet thuis hoort voor
een tribunaal, omdat hij nimmer eeden zweert. Zijn ja
is hem genoeg, en zijn neen, en hii, die niet toornig is,
omdat bij intuitief de menschen doorvoelt en hen aan-
ziet als noodwendig dus geboren-en-getogen, hij is
ook weer niet te vinden voor processen, waarin meedoet
het geaffronteerd gevoel. En als nu de Staat, dat is het
(toch altijd zeer betrekkelijk, dus ook onrechtvaardig]
recht tot hem komt en van hem belasting vergt, dan
gunt hij ze: op dit penningske ziet men het portret des
keizers, dit penningske komt den keizer toe, uitmuntend,
mits die keizer afblijft van des Christen's ziel. En daarom,
getrouw aan z'n beginsel, dat hij niet toornt, laat dan
staan, een degen trekt, weigert hij te dienen en uit
dit alles wordt aanschouwelijk het aristokratisrne, dat
uitkomt in z'n weerloosheid.

Vergeten wij niet, dat niets verder was van het Gnos-
tisch besef dan een valsche deemoed: dat de menschen
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allen eender zouden wezen, heeft het nooit volgehouden.
het heeft onderscheiden kinderen Gods en kinderen der
waereld, kinderen der duisternis, en kinderen des lichts,
En daarom kon het niet meer meedoen aan gekibbel
over mantels en rokken, en niet ernstig ageeren „in
rechten" over varkensvoeder of over een gestolen hoen-
derhok. Wie procedeert stelt zich gelijk met een ander,
hecht waardij aan z'n bezit, en voor het eerste is de
Christen te fier, en voor het tweede ook. Hij heeft respect
voor zichzelf, hij liegt nooit, -alle leugen is grootendeels
uit angst -- de geest zonder angst liegt dus niet, en hij
denkt er niet aan ooit te zweren, want dan wilde dit
zeggen dat hij voor dezen keer bijzonder waar zal wezen.
En hij is altijd waar. Z'n tribuut betaalt hij, want hij
telt z'n guldens niet; of een koning regeert of een keizer,
onder aristokratie en onder demokratie, is het volk immer
uitgeperst, en dit zal duren zoolang de waereld staat,
en dit beseffende als niet minder noodwendig dan een
slagregen, die den oogst verwoest, of een gevatte koude,
betaalt hij met dien stillen humor, die is van alle grooten.
Maar als zij de handen strekken naar z'n ziel, als zij
hem willen voeren ten oorlog, dan doet hij niet mee,
omdat hij daar te trotsch voor is. Omdat hij niet is een
beul, en omdat zij alles mogen rooven, mits zijn ziel
slechts zuiver blijve.

Dit is erg onpraktisch, maar het Christendom is dan
ook niet van en niet voor de aardsche waereld, het is
voor enkelen, en die enkelen worden, zooals de Geest
in de gemeente spreekt, inderdaad verdrukt. En dit zijn
dan straks de vervolgingen in het Romeinsche gebied,
die zoo lang duren tot het „Evangelie" getemd is en
samengaat met rijkdom, met militair en met politie.
Aanvankelijk is het niet zoo: men heeft krijgsdienst
geweigerd; Celsus laakt de Christenen omdat zij niet
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meedoen in het leger: Clemens van Alexandrië meent:
„wij oefenen de vrouwen niet als een soort van Ama-
zones in manhaftigheid tot den oorlog, daar wij immers
willen dat ook de mannen vredelievend zijng" Tertul-
lianus zegt: „Soldz-aten, die tot het Christendom over-
gaan, moeten of den dienst terstond verlaten, zooals het
door velen gedaan is, of op alle manieren zorgen, dat
er niets tegen God misdaan worde . . . of het uiterste
om Gods wil dulden." Origenes verklaart: „Wij trekken
niet meer het zwaard tegen een volk en leeren niet
meer den krijgsdienst, sinds wij zonen des vredes zijn
geworden door Jezus, die onze Meester is en Heer."
Voeg daarbij het feit, dat Nlaximilianus, die den pro-
consul dienst weigert, gekanoniseerd is, eveneens Theo-
genes, en, onder Juliaan, de beroemde Martinus van
Tours, en denk dan verder aan wat Lactantius schrijft:
„het zal dus den rechtvaardigen, wiens krijgsdienst recht-
vaardigheid zelve is, ook niet vrijstaan, krijgsdienst te
doen, noch iemand in een halszaak aan te klagen."
Wat almee de afkeer bewijst, dien de goede Christen
had tegen justitioneel gebaar. Tegen den eed en tegen
het vervullen van sfocdsbefrekkíngen is men in werke-
heid nog lang gekant, blijkens hetgeen men vindt bij
Tertullianus (De Cor. 11 Apol. 38 de Pallio 5) en blijkens
de Acta Martyrum. Dat men armoede verkiest en kuisch-
heid, toont, bij de concessie die de kerk doet en moet
doen, het intusschen hooggestelde ideaal van pauperfas
en confinenfia. Vindt het katholiek Paulinisme van onzen
kanon dat het beter is te „trouwen dan te branden",
dan wil dit enkel zeggen, dat de Gemeente tot „gevestig-
den staat" komt, en haar idealisme herziet; oorspron-
kelijk, immers niet nageleefd, is wat wij vinden Mt.
5 : 27 vlg.; hier toch is sprake van een „uitrukken" dat
den goed verstaander reeds zóó doorzichtig is, maar het
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nog meer wordt als hij denkt aan Mt. 19:12, inzonder-
heid het: die zich zelven „om het Koninkrijk der hemelen
gesneden hebben". En een diep-religieuse natuur -
wij begrijpen dit, bij den tegenwoordigen chaos der
gebeurtenissen alweer zoo goed - zal huiveren kinderen
te verwekken in een waereld, die bedreigd wordt door
een goddelijk gericht, die nabij is, politiek en oekono-
misch, den volstrekten ondergang. De Evangelische
armoede is dan verder wel bekend, de rede van de
apostelen bewaart nog de herinnering aan hem, die het
zaliger vindt te geven dan te ontvangen: dat dit aristo-
kratisch is, verwondert den lezer niet: de moderne
sjacheraar ontvangt veel meer dan hij geeft, dit is
trouwens van alle tijden en van alle landen; het kapita-
lisme met z'n meer-waarde-praxis heeft eeuwiglijk ge-
bloeid, en te halen wat men kan, te krijgen, en desnoods
te rooven, is de zin van bijna alle doen. Maar het besef
te hebben dat het niet verdiende te ontvangen een aal-
moes is, en dat een aalmoes vernedert, dat het geven
verheft, den mensch verkeert in een god, die zegent en
die schenkt, dit wist de antieke Christusgeest en was
er in gelukkig. En het maakt begrijpelijk het commu-
nisme, dat men vindt in Hand. 2 : 45, en dat men ook
aantreft bij Esseeërs en bij Therapeuten, en dat eigenlijk
in kiem wordt gevonden in de thiasen met hun picnics.
Den rijke, die bezwaarlijk het Koninkrijk Gods ingaat,
houdt een ontrust geweten, dat het Christendom wat meer
conform wou zien aan eigen levenshouding en te zeer
verzoenlijk is ten opzichte van effecten enz., liefst voor
een symbool van het zelfvoldaan Jodendom, maar het
„verlaten" van Mt. 19:29 toont dat het wel letterlijk
meenens is met het verloochenen van huizen en van
akkers.Van familie insgelijks: het oorspronkelijk Christen-
dom, in z'n vergeesteliiking, hecht minder aan relatiën
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des bloedsz vaders en moeders tellen mee in de waereld,
maar kunnen naar den geest verloochend worden, een
psychologische wet, die de held van Ibsen begreep toen
hii het uitsprak: „de sterkste mensch is de mensch die
alleen staat" en in dien zin is de primitieve Christen een
sterke mensch. Een man als Nietzsche heeft geen flauw
begrip gehad van dit heroieke, en z'n Uebermenseh is een
aanstellerigheid bij dit ideal van het oorspronkeliik Evan-
gelie. Hier is de Stoa, maar dieper geworden, echter.
zuiverder door het liiden van een eenzame en heerliil-re
natuur. De contemplatief-aseetisehe opvatting. die den
blik van de waereld afkeert, is niet voor kinderen, is
voor groote, fiere geesten, en de aristokratie van het
Evangelie doet denken aan den trots van een arme, die
zich in ziin ziel een koning voelt Een woord als Mt.
26: 29 toont een geest, die niet in dit koninkrijk [de
wareldl met al ziin vloek en weedom, den drank der
vreugde drinkt [geheelonthouding], en een oorspronkelijk
vegetarfanf hebben niet slechts Tatianus en de Enkra-
tieten, maar is in het algemeen Gnostieke, en dus ook
oud-christeliike leer.

Zulk een geesteliike houding is dan van zelf anti-
cultureel: wie geen ambten vervullen wil, den kriigsdienst
weigert. ' zich afzondert van de waereld, niet meedoet
aan processen en religieuse ceremoniën, wie geen orgaan
heeft voor gezellige, fideele onder-onsies, en wie dan
verder armoe beter vindt dan riikdom, hii negeert zoo
ongeveer alles wat men, met een euphemistisch woord.
beschaving noemt. En wie dan bovendien zoo aristo-
kratisch is dat hii. met Nietzsche's Zarathustra, een boer
nog het beste vindt, wie niets voelt voor het ideaal van
den „Bildungsphilister", zooals sophistiek en rhetoriek
dit verbreiden, men acht hem een plebeier. zooals hii
elders een voorwerp van haar heet voor het menschefijk
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geslacht. Hiertegenover stelt dan de Christeliike geest
het „Vader vergeef het hun, want zii weten niet wat zii
doen" en waar geen man of vrouw, geen Heiden of Jood,
geen vrije of slaaf meer wordt erkend, maar de opvat-
ting van de Stoa: dat de mensch deel heeft aan den
kosmos, aan den Logos en dus lid is van een ideale
gemeenschap, dieper is geworden, immers echter, daar is
de Iiefcie geboren, de christelijke liefde, die in de Alexan-
driinsche theosophie reeds aan het komen is. En de
vrijheid meteen, want: „het koninkriik Gods is binnen
in u", en ..§ii Ziit een koninkliik, een priesterliik, een
uitverkoren volk". Vandaar de vreugde: niet als -lohanues
komt de Zoon des Menschemmaar etende en drinkende;
ziin ascetiek en wan-eldvlucht is als de houding van een
man, die, temidden van getier en plezier, in een groote
stad, rustig thuis is op z'n kamer, en blij isin z'n stilte;
geen vasten, geen zelfgewilde uitputting, geen kwelling
zonder zin: de virginaliteit, de geheelonthouding, het
vegetariaat voeren hier niet tot excessen, zii ziin dezen
aristokraat natuur, en de antiek-Stoïsche geest, de even-
wichtige, verloochent zich niet bij hem, die het zinliike
beheerscht, en zelf uit is, in z'n beste uren, boven de
gestage worsteling.

Zoo is blijdschap, zaligheid het soms verworven deel,
en de oude christeliike kunst getuigt ervan. Niet ge-
klaag, niet somberheid vervult de harten van hen die
tot ons spreken in zijn scheppingen, de waereld is over-
wonnen, rust is ingekeerd tot de ziel; de harmonie,
de vreugd der antieke waereld komt terug, maar nu
gelouterd, en niet het minst, omdat de macht der ster-
ren en planeten, zooals men zegt, door Christus is te
niet gedaan. Elk mysterie beoogde dit, ook het Gnostisch
conventikel, maar in het Christusmvsterie. waarin een
zuiver dichter een godsbeeld schept van schoone mensche-
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liikheid, waar niet is het exces van theosophen, die in
den trant van het Oosten, grillig phantaseeren, waar
Alexandriinsche cultuur invloed had, en de aristocratische
ziel, daar is het leven ruimer geworden en voor de
fataliteit, die daarbuiten heerschte, vindt het zelf in het
goddeliik Rijk daarbinnen, den vrede en de providentie.
Vandaar de iubel, dat „Christus ons van de macht der
sterren heeft verlost". Zoo Tatianus, en Clemens van
Alexandrië; en de verzoendheid uit zich in de beliide-
nis, dat de Vader heerscht, en dat men niet heeft
bezorgd te ziin, wiil geen muschken op aarde valt buiten
Ziinen wil. En deze Vader is verschenen in den Zoon.'
deze is het Goddeliike, diep in den mensch de eigen-
liike middelaar; de Platonische gedachte van het Svm-
posion, dat Eros, een groote daemon, een heiland is, die
leeft tusschen God en mensch, en die daarbii arm is
en barvoets loopt en geen leger heeft, maar slaapt op
den blooten grond, keert terug in 1Timoth. 2:5: „Want
er is één God en één middelaar tusschen God en de
menschen, n.l. de mensch Christus Jezus", die dan
verder ook als arm wordt voorgesteld, waar de Plato-
nische opvatting klinkt van een afdaling der Eeuwigheid
in dit eindige, een verkeering, en waar het aristokratisme
van de oud-Christelijke ziel den arme zalig spreekt.
En die armoe spitst zich toe tot het liiden aan het kruis:
de eerstgeborene aller creaturen (Koi, 1 : 15] in wien
de gansche volheid Gods d.i. het Plerooma woont [Kol.
2 : 9), die de gestalte van een dienstknecht heeft aan-
genomen [Phil. 2 : 5 vlg.] doet alweer denken aan Eros
zooals hij bloeit en verwelkt en herleeft, omdat in
hem verborgen is de Vader, De Stoïsche wiize, die
God is, keert in de Evangelische Zoonsleer terug, mei
de theorie van Philo aangaande den Logos, den hooge-
priester, den raadsman, maar de artistieke geest heeft
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gepersonifieerd, en, wat elders een begrip was, gemaakt
tot een gevoelde aanschouwelijkheid, die de harten
treft, en die zelf geboren is uit mvstische belevingen.
En het „Christus aandoen" is soms niet enkel plicht,
het is een feit, dat is geschied: „Christus leeft in mij"
is een woord van de oorspronkelijke gemeente.

Kortom, onder invloed van een diep-religieuse natuur,
een dichter, die de astrale mythe vermenschelijkt toteen
poëem van de verlossing uit den geest, toont ons het oude
„Evange1ie," een verinnerlijking van de Gnosis, d.i. van
een religieus-wijsgeerig svnkretisme, zooals dit bloeide
in West-Azië en in Egypte: hier heeft de kunstenaar
anthropomorph gemaakt, veredeld de grillige plastiek,
en hij heeft geschapen de figuur van den Christus, in
wien wii herkennen de Godsincarnatie, die, in de eindig-
heid gekomen, redt en vernieuwt de hem ingeplanten,
de met hem verbonden harten. En de invloed van Grieksche
beschaving, door het medium van het Hellenisme, door
Egypte heengegaan, gevoegd bij z'n fiinen geest, heeft hem
bewaard voor excessen in den trant van andere en jongere
Gnostieken. Toch is hij theosooph, d.w.z. z'n kategorieën
zijn half wiisgeerig, half mvthisch; als hii overtuigd is
van de macht der daemonen, die Christus uitwerpt, als
hij ziekten verklaart uit hun invloed, dan is dit te ver-
staan uit de algemeene cultuur van z'n eeuw: het
exorcisme van de Katholieke kerk is niet ingeslapen,
het is een element van de Mvsteriepraxis; Lucianus en
Philostratos in z'n Leven van Apollonius toonen ons
parallele magische bezweringen. Ook zal hij, als elders
het Mysterie, wel het hiernamam.'s hebben gezocht, waar
hij de Eeuwigheid bedoelde, al wist de Christelijke Gnosis
dat die in den Zoon gelooft reeds het eeuwige leven heeft.

Niets is gemakkelijker dan te zeggen dat het beeld van
de Christelijke ziel boven door ons ontworpen, geideali-
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seerd is, dat wij het geput hebben uit ons zelven; wie
dit volhoudt heeft gelijk, de primitieve dichter was het
zich zóó niet bewust, hij had z'n eigen kategorieën, en
deze waren theosophisch, maar toch lag het in hem,
toch heeft hij dit bedoeld, door alle mythen heen. In
dien zin is de geschiedenis van het Christendom een
Aufklärung: bij het begin vindt men niet het absoluut
volmaakte. Toch is het er, in de geweldige ethiek die
wij geschilderd hebben, in het zedelijk pessimisme, in
de vreugde van hen die zich verlosten voelen, en als
het wonder een daad van Christus is, dan herinneren
wij ons, dat de geest wonderen doet, waar hij de waereld
overwint en de wetten der natuur laat buigen voor eigen
hoogere wetten. En de eschatologie, die verbeeldt den
ondergang der waereld, en den nieuwen hemel en de nieuwe
aarde, is waar in innerlijken zin, en het deert ons alweer
niet, als ook hier „het Evangelie" weifelt, en in de
kategorieën van zijn eeuw, in Perzischen trant, straks het
symbool als werkelijk bedoelt, daarvoor is het theo-
sophisch, niet een philosopheem in kritischen, moder-
nen zin.

„In ieder edel mensch waarborgt de Logos prophetie,"
zegt Philo, en dit keert terug in de eksiase, als demen-
schelijke geest spreekt met den geest Gods, dat wii
zijn kinderen zijn. „Het getuigenis van Jezus is de geest der
prophetie" zegt Openb. 19:10, en hierin ligt dan echter
ook een verwijzing naar het verleden. „Zonder Schrift
beweren wij niets," zoo klinkt hetinhet Kervgma Petroe,
en de verbinding van dit spontane, onmiddellijk kennen
van de goddelijke waarheid met den eerbied voor de
oudere documenten, wordt mogelijk door de allegorische
uitlegging, die men dan ook in de Paulinische geschriften
wedervindt. En in de Evangeliën is het Jodendom ver-
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vuld, allerlei teksten verklaren dat dit of dat geschied is,
wat voor-zegd was door de oudere propheten. Is, om
redenen die wij reeds bespraken, de Gnosis dikwijls
anti-joodsch, hier is zij, in den trant van Philo. waar-
deerend en begrijpend, en het behoeft niet enkel de
invloed te zijn van den katholieken kleros, die de ver-
schillen wegwischt tusschen „Paulus" en de Judaisten:
vóór de Roomsche synthese en de antithese der partijen,
die aan haar vooraf ging, stellen wii de these, waarin
de spanning voorloopig niet gekomen is.

_*ef
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ft?*Éffe(C.ï al. iii fre-telll? iii?*Ffl)\1

VAN GEMEENTE TOT KERK

et oorspronkelijk Christendom is dus een mysterie-
H godsdienst. En dat het de onderscheiding kent

van mysten en epopten, zal dan ook duidelijk
worden, uit de gegevens zelve, die gewagen van ver-
borgenheden, van esoteriek. „Geroepenen en uitverko-
ren" noemt Mt. 20 : 16; 22: 14, ook Barn. 4 : 14, Hom.
Clem. S : 4 en de Heer spreekt in gelijkenissen voor de
schare „die buiten zijn" en aan z'n „apostelen" onthult
hij dan den zin [Mc.' 4 : 33-34; Mt. 13 : 10, 11, 13). Het
oude mysteriewezen had z'n beter- en minderingelichten,
en hebben wij hier niet te denken aan een diepere
wetenschap, die den velen verborgen bleef, een philo-
sophie, door den mystagoog verstaan, en den onkundigen
gegund onder beeld en teeken, is de geheimhouding er hier
veeleer eene, die de magische riten niet verklappen wil aan
de demonen -- in het Gnostische conventil-:el is het
anders: de Gnosis of kennis en de Pisiis of het geloof
zijn phasen van bewustwording, en de Gnosis is voor de
enkelen, de geestelijken of pneumatici, de Pistis voor de
menigte, de zielige, die hoorende niet hoort d.i. niet
begrijpt. En als het Evangelie [ML 7 : 6] zegt, dat men
het heilige niet geve aan de honden, noch de paarlen
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werpe voor de zwijnen, dan herinnert dit aan Basi-
lides, die spreekt bij Epiphanius (H. 24 p. 72). „Wijf zijn
de menschen, en de anderen allen honden en varkens"
en hierbij bedenken wij wat een hond, wat een zwijn
den Oosterling, den Israëller is. Van den sleutel der
Gnosis gewaagt Lk. 11 :52, en van hare diepten Rom.
11 : 33, terwijl Mt. 8 : 30, waar zwijgen geboden wordt
aan den pas genezene. ook aanduidt dat de neophiet
om te beginnen niets verraden moet. Want de geeste-
lijken, en ook de zieligen, verkeeren in een donkere
waereld, waar het van sarhikoi, of zinnelijke, vleesche-
lijke menschen wemelt.

Uit dit alles krijgt het aristokratisme van het „Evangel.ie"
een eigenaardig licht: intellectueelen, idealisten, die ge-
noeg hebben van de decadente maatschappij, die het
waarachtigs vinden en beleven in zich zelven, die geld,
staat, recht, oorlog, die geslachtsgemeenschap, vleesch
en wijn verafschuwen, en voor wie „de Heer komt",
ofschoon Hij toch alreeds gekomen is, theosophen van
aristokratischen, revolutionairen geest, zien de massa van
de menschen als varkens en als honden! Zij, die het
„Evangelie" omhullen met moderne phrasen van gelijk-
heid en broederschap, zij die beweren dat het nederig
is van ziel, zij miskennen de ingewikkelheid des geestes,
die zichtbaar wordt in het oorspronkelijk Christendom.
Want de ootmoed is uitmuntend, als de mensch aanvangt,
als hij ontdekt heeft z'n tekort, als hij is ingekeerd tot
zich zelven, en hij vindt er de wildernis, de woestijnen
van ellende - maar als de geest is gered, en het groote
Licht in hem is opgegaan, en hij behoeft niets meer,
buiten zich zelven, omdat in hem geboren is de god,
dan gaat weg de nederigheid -- al blijft zij ook voor-
ondersteld - en zij verkeert zich in dat majestueuse:
„Gij zijt een koninklijk, een keizerlijk, een uitverkoren

176



volk." En wie respect heeft voor z'n geestelijk goed,
z'n innerlijken rijkdom, hij ziet de waereld om hem heen
vervuld met honden en met zwijnen, d.i. onzuivere harten.

Maar dan is de beroemde Christelijke liefde ook
allerminst een encanaillement: zeker, broederschap is

maar tusschen hen die Christus vonden. De boer
is mijn broeder, als hij een simpel man is van zedelijke
kracht, maar niet de advocaat van kwade zaken, noch
de geridderde politicus, noch de rijk geworden schurk,
noch de menigte, die uit is op genot, of praal, of oorlogs-
winst. M'n familie wensch ik niet in deze kringen, en
als er sprake is van Christelijke liefde, dan is dit
een voortreffelijk woord, maar het is de liefde van
Christus, die zich erbarmt over de schare, omdat zij is
als schapen zonder herder. Deze liefde is medelijden;
zij doorziet het arme, het fatale van de millioenen levens,-
die als wrakhout zijn op wildbewogen vloed; medelij is
altijd uit de hoogte, het is de groote ontroering van den
wonderbaren God over hen die in de -waereld, die in
de Maja zijn-en het is psychologisch diep, als dit mede-
lijden zich slechts verkeert tot toorn, wanneer het geldt
den fatsoenlijken, den zelfvoldanen en den rijken. Maar
verder is het lankmoedig: „Vader vergeef het hun,want
zij weten niet wat zij doen." En het komt om te zoe-
ken het verlorene, om niet te blusschen de vlaswiek,
om niet te breken het gekrookte riet - het aristokra-
tisch gebaar van den God in den hemel, die de gestalte
neemt van een dienstknecht en die wascht de voeten,
omdat hij is een koning. De heeren der waereld behoe-
ven een engelsch costuum, een paar handschoenen, een
paradekoets, misschien een vloek aan den kellner, een
woord uit de hoogte om zich te verzekeren hun digni-
teit; de echte gebieder, de goddelijke, hij is majestueus,
ook als hij zich neerbuigt om te dienen, ook als hij
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aanzit met den tollenaar of zoekt de overspelige. Het
aristokratisch Christendom, de geestelijke aristokratie
van het begin onzer telling, die het „nieuwe rijk" had
ontdekt, die aanrichtte de tafelen van het bruiloftsmaal,
het heeft er genoodigd de zondaars en de zondaressen.
En de eenvoudigen der waereld ook. Wmit de waar-
achtig-intellectueel-ontwikkelde heeft liever een Drent-
schen schipper, die vroom en ernstig is, dan een gewoon
docent in de chemie of een doorsnee-professor. En dit,
omdat het vulgaíre gepraat van gesalarieerde mystagogen,
waar zij opkomen voor het gemoed en dit uitspelen
tegen de kritiek en de bezonnenheid, geen steek houdt:
een waaracbtige wijze is de eerst verscheurde, de eerst
gebroken mensch, die vond, ten prijs van alles, z'n rust
en z'n verzoening: de alledaagsche stichtelijkheid is
verstoken van intellect en van gevoel. En daarom vindt
de intellectueel, de Gnosticus, den simpele goed, ook den
zondaar, ook de ontuchtige, omdat zij niet voorzichtig
zijn, als anderen met hun hypokrietische gelaten. Wie
zich zóó vergrijpt, zonder berekening, heeft veel lief
gehad, en wie liefheeft „dien zal veel vergeven worden."
En hij ontvangt de bedelaren op het goddelijk brnilofts-
feest, en al is het woord Teloonai misschien, zooals wij
elders leerden, in eersten aanleg theosophisch - ver-
geten wij niet dat alles in deze allegorese, dubbelzinnig
is: het bedoelt ook de verachte, den handlanger van
het Romeinsche volk, en de vrouw uit het verhaal is
het echtbrekende Israël, maar meteen de ontuchtige, en
de melaatsche is symbool van de Heidenwereld, maar
ook de bezoedelde individueele ziel.

ls het te verwonderen dat dit conventikel, met z'n
communistisch ideaal, met z'n anarchie, met z'n groote
liefde voor de verdrukten en beproefden, met z'n troost
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voor het zondige hart, met z'n aangrijpend symbool van
den menschelijken God, die de waereld overwint - is
het te verwonderen, dat het zich uitbreidt en z'n adepten
groeien? Temeer, daar het, trots z'n diepen inhoud,
theosophisch is, de kategorieën van z'n eeuw hanteert,
vooronderstelt de reis der ziel, vooronderstelt het astro-
logisch apparaat, dat uitkomt in z'n waereldbeeld, met
z'n aartsengelen, z'n demonen [Eph. 6 : 121, en, als het
hooger schat de liefde dan de kennis (Eph. 3: 19] be-
hoeft dat niet te zijn een latere vervlakking; de echte
Gnosis is toch, voor het oorspronkelijk mysterie, eene
die niet enkel is in woorden maar in kracht. D.w.z. zij
voert tot een gezindheid, die zich uit in goede daden.
En daden zijn meerzeggend dan alle theorie. Van-
daar imponeeren zij de massa, en zij willen, in een booze
waereld, meedoen aan de milifia Christi, d.i.' des Heeren
krijgsdienst, en herinnert dit aan de Mithrareligie, die bij
uitstek lokt soldaten, hier hebben toegang vrouwen [die
ook de Stoa, met de slaven, achtte) want „in Christus
is noch vrouw noch man". En de vrouw is onontbeerlijk
zal een godsdienst bloeien, en het is het tekort van het
Mithracisme, dat het de vrouwen heeft geweerd. Ook
dat het niet had de juiste taal; de Koine, d.i. het vul-
gaire Grieksch der eeuw, was het voertuig der Christe-
lijke religie, en zij doet dien godsdienst kennen aan de
velen, aan slaven, en aan armen, die danbovendien het
communistische beginsel trekt. Van daar het verwijt bij
Celsus dat de volgelingen van Jezus zijn „beruchte men-
schen". Toch heeft Galenus eerbied voor hen, die hun
geloof hebben „uit gelijkenissen" en die hij prijst om
hun ingetogenheid en ernst, en die „voor de eigenlijke
philosophen niet onderdoen".

Zoo breidt zich uit de gemeente, en niet het minst
door den arbeid der apostelen of reizende evangelisien.
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Als in Hand. 11:20 sprake is van Cyprische en Cyre-
neïsche mannen, die te Antiochië den „Heer Jezus" ver-
kondigen, en in 13: 1 van Simeon Niger, Lucius, Manahen
„leer-aars en propheten": als 1 Kor. 14 aanbeveelt „de
gaaf der prophetie", dan wijst dit op een ambt, een
apostolisch ambt, en dat het niet behoordeaaneen kaste,
vinden wij in de woorden van Ambrosius, die schrijft:
„Allen leerden en allen doopten": het is het ambt dat wij
elders vonden bij Joden der Diaspora. Het is het ambt
dat, uit andere kringen, het Serapismysterie of dat van
Nlithra naar het Westen heeft gebracht, en dat ook thuis
hoort bij het oorspronkelijk Gnostisch Christusconven-
tikel. Hiermee is dan verbonden, in het Evangelie, het
astraal motief: de keuze der twaalven berust op de
gedachte, dat het Licht der waereld z'n gebied verdeeld
heeft onder zooveel heerschers, en in Petrus en Judas
herkennen wij, ook nu nog. hemelsche gestalten; Johannes,
die als adelaar wordt afgebeeld, en eigenlijk in Scorpio
gezocht moet worden, staat ook niet ver van „het kruis"
en is Boanerges, zoon des donders, wat aan den nazomer-
hemel denken doet. De verdere namen zijn, in de jon-
gere, katholieke redacties van het oude mysteriespel,
misschien ter verheerlijking van menschen, die in de
propaganda hebben uitgemunt. En dat de twaalven ook
weer herinneren aan de stammen van Israël, voor wie
zij allereerst geroepen zijn, is te minder vreemd, waar
de Talmoed die stammen, en hun vaderen, Jakobs zonen,
verbindt met den Zodiakus en z'n teekenen of huizen.

De zeventig, die in Lk. 10 worden uitgezonden, hebben
eveneens symbolische beteekenis. ln de Vulgata vindt
men, zooals in sommige handschriften van den Griekschen
tekst, twee en zeventig. Philo spreekt van hieropompen
die jaarlijks werden uitgestuurd om het tribuut van den
tempel uit de Diaspora te halen; zij beantwoorden aan
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de 70 of 72 „volken der waereld", waarop men dan de
menschheid schat. En in overeenstemming daarmee dui-
den zeventig of twee en zeventig apostelen van lageren
graad de heidensche missie aan, zooals de twaalven de
zending onder de Joden. Tengevolge van dezen voort-
gezetten arbeid ook, breidt zich de gemeente uit; andere
Jezuisten, van den ouden stempel, worden op den duur
er voor gewonnen, en, aangezien de Christus-Gnosis niet
anti-iudaïstisch is, zooals later de Gnostiek al meer en
meer wordt, aangezien zii, in Philo's trant allegoriseert
en in het nieuwe de vervulling ziet van Mozes' en der
Propheten werk, aangezien de Pharizeërs zelven niet
afkeer-ig zijn van theosophisehe bespiegeling komt er
voorloopig geen conflict met Jeruzalem - dit gebeurt
eerst, als, in 70, Stad en Tempel zijn bezweken. Want
nu zocht de Schrittgeleerde, de Tanaiet, zooals hii voor-
taan heeten zou, een kerkeliik verband te scheppen, waar
het staatkundige was verbroken; astrologie, daemonolo-
gie, onsterfliikheidsleer traden op den achtergrond; de
Wet werd hoofdzaak en het iuridisch Jodendom won
het op het liberalisme, op het mysticisme, dat een tiid-
lang had geheerscht. Nu breekt de tiid aan, die vol is
van veraohting voor de onkundigen, wien de kennis van
de Tbora is ontzegd, en de oude demokraten vormden
een blok van verdrukl-ters, omdat zii ookal geld vroegen
voor hun theologisch-rechtskundige adviezen. De Sep-
tuaginta, die zich adapteerde aan Hellenistische opvat-
tingemwerd vervangen door den Targoem Onkelos, een
recensie, die zich slaafsch hield aan den tekst; men keerde
terug tot het begrip van den strengen, toornigen God,
omdat het Boek dit eischt, en het Boek was de grondslag
van den wetteliiken godsdienst, dien van nuafhet Jood-
sche volk verbinden zou. De Naçoreërs, de Miniem, de
Gnostieken dus, werden eens voor goed vervloekt, en
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toen Rabbi Tarphon een van him geschriften vond, ver-
scheurde hij het, terwijl een ander z'n pupil het land
uitstuurde, om hem aan den invloed van de Gnosis
te ontrekken. Ja, in den naam van Jezus mocht geen
zieke meer genezen worden, en van nu al aan treedt
in de spanning tusschen Jodendom en Christendom.
Vooral in de Diaspora, waar men van ouds geneigd was
tot rnildere beschouwingen, wekt dit systeem een machtige
reactie, en bij den opstand van Bar Kochba, die, onder
Hadrianus, zich uitgeeft voor Messias en dus politiek
ageert, worden die Joden vervolgd, die aanhangers zijn
van het Mysterie. Het antwoord hierop blijft natuurlijk
niet uit, en al zijn het niet de echte Christenen, die de
orthodoxe nomjsten aangeven bij de Romeinen, zulke
Christenen, die zich wreken, vindt men toch, en de scheu-
ring is er tusschen nieuwe secte en oude Moederkerk. 1]

Ook met den Romein blijft het conflict niet uit. Als
ons wordt bericht dat Trajanus [98-117} het verbod
tegen de hetairiën vernieuwt, kan dit historisch zijn,
al bleek ook z'n correspondentie met Plinius waarschijn-
lijk onhistorisch. Het anarchisrnefdat niet onmiddellijk te
begrijpen is voor buitenstaanden, waar het verkondigt
„het koninkrijk Gods", de negatie van den Staat - en
de Staat was Rome één en alles - de dienstweigerings-
actie, het schuwen van rechterlijke ambten, enz., werd
gesymboliseerd in den onwil der Christenen om het
beeld van den Caesar te aanbidden, en dit leidde door-
gaans de conflicten in. Voeg daarbij dat de Rorneinsche
orde aristokatisch is geworden, ja theokratisch, en dat
het Christusmysterie niet alleen de armen zalig spreekt,
maar straks ook tal van slaven tot z'n gemeenschap
trekt. En onvermijdelijk is dan het Martyrium, maar ook

1] Uit deze tijden zijn invectieven, als in Mt. 23 te lezen staan.
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de Apologetiek, die aiweert de Heidensche beschuldi-
ging, en dan zelve optreedt om den vijand aan te kla-
gen. Aristides' Pleitrede (Il: 125] tegen de culte van
hemellichamen, tegen dierdienst, tegen de voorstel-
lingen der goden als aan hartstocht onderhevig; het
Kerygma van Petrus (± 120-125); de Brief aan Diog-
netus [± 200); Justinus; het werk van Athenngoras
i176-180), hooren hier thuis. De overeenkomst tusschen
de ethische philosophie en het monotheisme wordt ont-
wikkeld; Stoisch-Platonisch is deze literatuur getint:
eenerzijds heet het, dat de Logos ook in de Grieksche
wijsheid werkte, anderzijds is er sprake van de deugden
der Hellenen, die toch maar blinkende zonden zijn.
Overoud is het Christendom, en Tatianus vindt dat de
Barbaren meer zijn dan de Grieken. Het iatalisme wordt
bestreden, verheerlijkt wordt de vroomheid, zooals zii
bij den Christen leeft. _ Er is, in deze literatuur, ver-
vlakking van het oorspronkelijk Christendom; men kan
zien dat het Evangelie gehistoriseerd is door de schare,
en al zijn Minucius Felix, Tertullianus, Lactantius niet
zonder literair vermogen, er is een groote afstand tus-
schen de Klassieken, en de verdedigers van het reeds
vertroebeld Christendom.

lntusschen. deze vertroebeling was natuurlijk te ver-
wachten. Vrouwen, slaven, een „onaizienbare menigte"
had de propaganda bereikt en, in de eerste plaats,
beteekent dit: verzwakking van het idealisme. ln de
Katholieke bewerking van „het Evangelie" en van de
Paulusbrieven geeft men toe aan de waereld: in Rom.
13 verheerlijkt „de Apostel" het Romeinsche rijk en
ziet er in een beletsel tot de komst van den Antichrist;
ook „Lukas“ en „Johannes" zijn der overheid welge-
zind, en 1 Petrus 2:13 eischt, dat men haar onderdanig
zij „om des Heeren wil". En de Apologetiek roemt de
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Christenen als „de beste burgers." De Joodsche revolutie
onder Bar-Kochba gaf den Christenen aanleiding om met
Israël te breken en zich op goeden voet te stellen met
het keizerlijk gezag, al is er, blijkens de vervolging, ook
nog een andere geest, die opkomt voor beginselen.

Het ascetisme, dat getuigde in de Joodsch-Gnostieke
Clementinen: „De kuische vrouw is Gods uitverkiezing,
Gods welbehagen, Gods heerlijkheid, Gods kind", maakt
plaats voor de voorzichtigheid van Rom. 14 : 21, waar
men ve:-maand wordt geen vleesch te eten of wijn te
drinken, „opdat de broeder zich niet stoote" - of voor
de onzuivere voorstelling die men vindt in Tim. 4:1-5
waar het verbod van huwelijk en van spijze, die God
geschapen heeft, „leering" heet „des duivels", hiermee te
kort doende aan wat men trots alle vervalsching en
verdonkeremaning Mt. 19 : 12; 22 : 30, Luk. 14 : 26, 1
Kor. 'i' : 1, Openb. 4 : 4 nog lezen kan. - Ook het Com-
munisme wordt op den duur verloochend; het katechis-
muspreekje van den Romeinschen „Paulus" in de Pasto-
raalbrieven tot de slaven [1 Tim. 6: 1-2] laat intact het
wsereldsch, inzonderheid het levend menschlijk goed, en
het idealisme dat eens het „wee u, gij rijke" sprak,
vergenoegt zich in hetzelfde hoofdstuk lvs. 17. 18] met
een vermaan aan den geldman, dat hij ookin de middag-
kerk van onze dagen met fatsoen kan hooren. Huiselijk
wordt het Evangelie, zie Koi. 3 : 18-25; Ef. 5 : 22-6 : 9,
en men vraagt zich af: waartoe vervolgingen, als dit ten
slotte de moraal, het leven is ? Die brieven, in hun jongeren
verminkten vorm, doen denken aan de homelietjes van
een goedigen pastoor; gij vergeeft hem z'n goedkoopen
ernst ter wille van zijn grijze haren. De leer is alles en
dan de wandel, maar het is de wandel van een deug-
delijk orthodox, die Christus aanhangt, die braaf is en
ernstig, maar die trouwt en eet en drinkt, die geld wint
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en straks lid wordt van een jurie, en z'n zoon wordt
luitenant, want hij zegt met z'n „kanonieken Petrus":
„vreest God, eert den koning". Men zou zeggen, de
vermaning: „Bluscht den geest niet uit" ll Thess. 5: 19]
is wel gewenscht in een kring, waar men zich geschikt
heeft in de waereld, en er zich in thuis gevoelt, waar
Athanasius, na hem Abrosius, en eindelijk Augustinus
het dienen in den oorlog zullen goed praten en zelfs
voortreffelijk vinden, waar men zich meer en meer richt
naar het geschreven [Nieuw-Testarnentisch) woord en de
traditie, en het illuminisme en de ascetiek van Montanus
in de tweede eeuw verketterd wordt.

Schuld aan dit alles is, in eerster instantie, de groot-
heid van het Evangelie. Dit is voor enkelen, dit is niet
voor de schare: de vrijheid, het bewustzijn van het
eenig ware Rijk, dat in ons is, de geweldige sterkte die
neen zegt tegen staat, oorlog, rechtbank, die den arme
zalig spreekt en zelf de armoe kiest, de onuitsprekelijke
humor, waar het geldt „de waereld", het mededoogen,
de absolute liefde, die is uit de hoogte, en die alles goed
vindt, maar niet een valsch vertoon; zij kunnen niet
populair worden, en de oorspronkelijke dichter van het
Mysteriespel, hij is van een andere orde dande vulgaire
menigte. En zoo komt het tot vervlakking, en het kan
niet anders: met de theosophie heeft men in breedere
kringen afgedaan. Tegen de Gnosis verzet zich lreneus,
die vroom en dom verkiest boven onvroom en ontwik-
keld, 2:2ti, 1; en in 2 Pe. 1:16 kan men lezen „Wij
zijn geen kunstig uitgedachte fabelen gevolgd". Koi. 2:8
waarschuwt tegen wijsbegeerte {als] een ijdele verleiding;
van2Pe. zijn de Christelijke liefde, en de wijsheid ver,
en de brief van Judas komt op voor „het geloof dat een-
maal den heiligen is overgeleverd", voor de orthodoxie,
en wie hier spreekt is dan ook een rechtzinnige, priester,
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en hij kon het eens zijn met 1 Tim. 6 : 20, waar gedoeld
wordt in „de tegenstellingen der valschelijk genaamde
wetenschap", op de Gnosis, met haar „syzygien", haar
paren of haar tegendeelen. De wolven in de rede van
„Paulus te Ephesus" (Hand. 20 : 29 vlg.] zijn Gnostieken;
en de Johannesepistelen bedoelen hen met de „anti-
christen" en „de valsche leeraars" - en „de apostel
van de liefde" schaamt zich niet te schrijven: „Indien
iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt
hem niet in huis, en zegt tot hem niet: zijt gegroet".
En Openb. ll „haat" de „Nikolaieten", de Gnostische
„volksverleiders".

Het oorspronkelijk Christusmysterie is theosophisch,
Gnostisch geweest, onder invloed van Westersche wijs-
begeerte, en, door een groot dichter is z'n theologie
zuiver en z'n ethiek geweldig geworden; in de kringen,
waarin het ontstond, meende men, als Philo, dat men
conform ging met het rechtzinnig Jodendom. En er was
reden toe, omdat de Schriftgeleerden ook dikwijls theo-
sophen waren. Andere Gnostici waren van huis uit mis-
schien sterker anti-joodsch, en wij hebben dit verklaard
uit een desillusie, die hun de synagoge had bezorgd.
\Wanneer nu de Rabbijnen, na 70, de theosophie uit-
werpen en de Nliniem veroordeelen, wordt het anti-
semitisme in de Gnostische conventikels er slechts
sterker door. Uok in Christelijke kringen ontstaat de
spanning, en er is een groep van intellectueelen, die zich
naar „Paulus" noemen, wier verzet herinnert aan Cerdo
en aan Marcion, en die, met dezen vinden, dat de Oud-
Testamentische waereldschepper, een onding is en zijn
Wet het kwaad slechts erger maakt. Bedenken wij nu
echter, dat het „Evangelie" propaganda had geoefend in
de Diaspora, en dat de Joden toch te zeer eerbiedigden
hun ouden godsdienst om dien zonder meer als leugen
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te verwerpen. Ja, er is in deze kringen, bij wijze van
reactie, een vasthoudendheid aan Thora en aan Schrift,
dat men het recht heeft om te denken aan twee groote
groepen: een Judaiseerend-Wettelijke [Ebionietische) en
een Gnostisch-Antinomistische partij, die zich dan scharen
om „Petrus" en ,.Paulus". half mythische en half legen-
daire gestalten, de eerste verdediger, de tweede bestrijder
van de Wet.

Over Petrus is vroeger reeds gesproken. Dat hij de
patroon is van de joodsch-christelijken phalanx, zien wij
in de Cfementinen, waaruit ons tevens blijkt, dat ook aan
dezen kant het Gnostisch element gevonden wordt. De
Clementinen zijn van ± 165, en wel de bewerking van
een Joodsch geschrift, en behelzen den roman van Simon
den Toovenaar. Deze is de verpersoonlijking van het
Gnosticisme in anti-nomistischen trant, en de „vijandige
mensch", die z'n „wijze zoon" heet, die opschudding maakt
in den Jeruzalemschen tempel en er een bloedbad ver-
oorzaakt, is een caricatuur van „Paulus". In de Clemen-
tinen hebben wij een Joodsche Gnosis, een theosophisch
Jodendom, maar dat niet wil weten van een breuk met
de Wet, en „Paulus" wordt geteld bij den vijand, wat
licht werpt op de secteverhoudingen in den loop der
tweede eeuw. „Petrus", die Simon weerstaat, „Paulus",
die met den verkeerden Simon - Simon Petrus is de
goede - meetelt, zijn symbolische figuren. Ook achter
den Roomsch-Katholiek bewerkten Galatenbrief voelen
wij de tweespalt nog: het „weerstaan in het 'aange-
zicht" 2 : 11. wijst op geschillen, die dan zijn bijgelegd
in Handelingen waar Paulus en Petrus, verkondigers zijn
van hetzelfde Evange1ium[9 : 27, 28}. M.a.w. in de Clemen-
tinen sporen van een onverzoenlijken geest, in den
grondtekst van Galaten die onverzoenlijkheid beant-
woord van Paulijnsche zijde, in Handelingen de ver-
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schillen uitgewischt, en de beide sectenhoofden broeders,
dienaars van een zelfden Heer. Want tegenover vast-
houdendheid aan de Joodsche Wet in zekere Christe-
lijke kringen, zien wij het anti-nomisme, haat tegen de
Wet, in de oorspronkelijke documenten, die de grond-
slag zijn geworden van onze Paulusbrieven. Basilides,
Marcion en Valentinus beroepen zich bij voorkeur op
deze letterkimde, en hebben haar, ineen korteren vorm,
onder de oogen gehad. De tegenstelling tusschen Gnosis
en Pisiis, uitdrukkingen als „volheid der kennis", „vol-
heid Gods", „wijsl1eid", „volmaakten" zijn van Gnostieke
herkomst. „De openbaring" Gal. 1:12, het onderzoek
van de „diepten Gods", behoort den nieuwen tijd, is
niet van de oude Wetsbedeeling, is voor den geestelijken
mensch, dien het pneuma is geworden. Anti-joodsch is
Rom. 2: 17-29, is de bewering dat Abraham de vader
is van alien die gelooven, is kenschetsing van de dienst-
baarheid der Wet als van eene der zonde, en de be-
snijdenis geldt als niets, het offer heeft geen waarde,
ons Pascha is Christus, en Israël is verworpen omdat het
niet gehoorzaamd heeft. Voor de Christenen geen Wet,
enkel de Genade; de Wet werkt zonde, de Heilige Geest
vernieuwing; deze is de Geest des Vaders, niet de
Demioerg of schepper, de kosmos is onderworpen aan
de ijdelheid, aan den „mundi fabricator", en de „heeren
der wmreld" die den Heer der heerlijkheid kruisigden,
zijn de planetengeesten, handlangers van den „God
der eeuw".

De hooge God echter zendt z'n Zoon, inde gelijkenis
slechts van het zondig lichaam, en als hij gekruist is
door de demonen, dan staat hij weer op, en wie één
met hem is, door den doop en door het maal,overwint
met hem, die gekomen is als een losprijs, of tot onze
verzoening. En nu kennen wij God als onzen Vader;
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Christus heeft ons van de Wet bevrijd, waar wij hem
zijn ingeplant.

Den oorspronkelijken Mysteriegodsdienst vinden wij
hier terug, maar het anti-nomisme is jonger, dateert uit
een tijd, toen de Synagoge alle theosophie verketterde,
toen de breuk met het Jodendom gekomen was, toen
verder de behoudzucht van sommige ,.Christenen" te
veel hechtte aan de Wet, omdat zij, Israëlieten van af-
komst, deze niet konden prijs geven; nu wordt „Paulus"
de tolk van de wetschuwende Gnosis, en Marcion en
Basilides en Valentinus volgen straks zijn spoor. Uit den
Paulinischen kring zijn de verhandelingen over geloof,
besnijdenis, Wet en wat niet al; daartegenover wordt
Petrus en wordt Jacobus genoemd als ijveraar voor meer
nomistische religie; een uiterste van deze rechterphalanx
tonnen dan de Clementinen, en in de Nieuw-Testamen-
tische letterkunde is de verzoening aan het werk ge-
weest, en heeft de verschillen weggedoezeld: Paulus en
Petrus en Jacobus zijn, in Handelingen, apostelen van
eenzelfde Evangelium.

De vraag naar de historiciteit van Petrus en Paulus
verliest, bij dit inzicht, z'n beteekenis: aan de Petrus-
verhalen ontdekken wij alvast een astralen achtergrond,
en Paulus' biographie is tendentieus: de leerling van
Gamaliël, de Pharizeër, die een vervolger is der Chris-
tusgemeente, die straks, bekeerd door een openbaring,
de apostel der heidenen wordt, is de held van den roman:
de Handelingen der Apostelen, en wij hooren er inden
naklank van voormalige twisten, die de Katholieke Kerk
bezworen heeft: de voormalige tegenstander, de patroon
van een anti-joodsche Gnosis met z'n afkeer van de
Wet, eens een vijand, die „blazende nijd" het den Judais-
ten lastig maakt, is, met Gods hulp, vernieuwd: de Heer
is hem zelf verschenen, en nu wordt hij de geestverwant
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van Jacobus en Petrus, en met hen de apostel van het
Katholiek geloof. Dat men, waar men de fictie van een
eensgezinde kerk bedoelde, niet zeggen wilde wat de
waarheid was, „Paulus" niet kon geven als sectariër, als
opponent van Petrus, en Paulus er toch ook alweer niet
bij behoorde („Ben ik een apostel?"] zoo heette het nu
dat hij eerst absoluut vijandig was aan de Christelijke
gemeente, en hij werd een Jood, een leerling van Gamaliël,
wat voor de hand lag, omdat de Joden inderdaad de
Christenen vervolgden en verachtten. Maar hij kwam
tot bekeering, door de genade Gods. En de zendings-
arbeid, door allerlei apostelen verricht, wordt nu toege-
kend aan Petrus en aan Paulus, als patroons van
linker en van rechtschen vleugel. Het karakter van Han-
delingen kan hier niet in bijzonderheden worden aange-
wezen, dus volsta de herinnering dat het, ad maiorem
Dei gloriam, naar Roomschen aard uitmunt door een
fameuse wonderzucht.

De Kerk immers is ontstaan te Rome. De missie had
ook deze plaats bereikt, en er vormde zich een kring,
die, naar Romeinschen trant, organiseerde, en dit enkel
kon door macht. Wij hebben elders gezien dat de pri-
mitieve gemeenten doen denken aan thiasen: de mission-
narissen hebben zich misschien het eerst vervoegd bij
hen, die, in deze oudere verbanden, met hun religieus
karakter, hun gelijkstelling van vrouwen, slaven, vreem-
delingen, en mannen, vrijen, burgers, ontvankelijk waren
voor nieuwere, verlichtere ideeën, temeer daar in deze
kringen' de „armelui's philosophie" bloeide, die Appianus
heeft gemeend. De thiase was dan verder reeds ten
halve communistisch en men vond er het demokratisch
element. Joodsche eranen zullen, waar zij de prediking
van „Christus" aannemen, dan misschien vasthoudend
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zijn ten opzichte van de Wet, en dit doet de Judaïstisehe
richting, de Pet:-uspartii geboren worden; de reactie van
de anti-theosophische rabbijnen lokt dan uit de anti-
joodsche Gnosis, die, in het Christusconventil-:el „Pauli-
niseh" en geschikt voor Heidensche thiasen is: te Rome
wordt dan de katholiciteit gevestigd; de Kerk ontstaat,
en zij toont, in haar gemeenten, het karakter van het
thiasotische verband. Ook omdat het oorspronkelijk
conventikel, als mysterie, van thiasen enkel naar den
geest verschilde: de thiase is vooral oekonomisch, het
mysterie religieus, maar de bouw is eender, en de Christe-
lijke kerk te Rome heeft dan ook den Doop, het Kruis
als Zegel, en het gewíjde Maal. De zeven sacramenten,
de zeven hoofdzonden, de zeven gaven des geestes,
die straks de Kerk erkent, heeft zij gemeen met het
Nlithraisme. En ofschoon het communismein de praktijk
verloochend wordt, rest daarvan iets in de agapen, en
de armenzorg wordt aanbevolen, ja zelfs het oude
communisme, maar dan _ merken wij dit goed op _
vooral door niet-Romeinen die dus ouderwetseher zijn:
Clemens van Alexandrië, als hij den overvloed der
rijken gispt, Cyprianus, waar hij herinnert dat zon en
wind en regen zijn voor allen, en dus elk het zijne
geven moet, Basilius de Groote „den hongerende be-
hoort het brood dat gij behoudt, den naakte de man-
tel die gij bewaart" Augustinus als hij den bezitter
noemt een „beheerder van het goed der behoeftigem"
Chrysostomos, die in privaateigendorn een soort van
onrecht ziet.

Straks zal het goed der gemeente kerkelijk worden,
en het verhaal van Christus' zalving (Joh. 12] met dat
veelzeggend: „de armen hebt gij altijd bij u" wijst in
deze richting: volgens Cvprianus zelfs zijn straks de
geestelijken de eigenlijk-behoeftigen en, sinds de vierde
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eeuw, ontvangen van de revenuën der plaatselijke kerk,
de bisschop een derde, de overige geestelijken een ander
derde, terwijl het resteerende ten slotte voor de armen
is. De eenvoudige bezoldiging van Luk. 10:1-14, die
natuurlijk is te achten, heeft plaats gemaakt voor een
systeem, dat den klerikalen financiëel ten goede komt.

Want de kleros [het woord is reeds van Philo] is nu
machtigi de oude onderscheiding van geestelijk en zielig
is voorhijgegaan, allen zijn zieligen, en dus is zij ver-
vangen door die van kleros, en laïcí ot leeken, en het
begin in deze richting is de vestiging van het bis-
schoppelíjk ambt. Epíscopi, opzichters, zijn vooronder-
steld in een gemeente, waar de praktijk leiding wen-
schelijk maakt, en dat presbyters, oudsten, aan deze
leiding meedoen, is geenszins te verwonderen. Ja, de
Didache kent enkel zulke presbyters, behalve de diakenen,
beiden gekozen door de gemeente zelf. Straks, als de
kerk een lichaam is geworden van oekonornische be-
teekenis, als zij macht gaat oefenen, is dit anders; zij
wordt meer en meer aristokratisch in wzereldlijken zin,
zij wordt hiërorchfek, en de bisschop regeert, en de
bisschoppen van de groote steden hebben bovenal gezag,
en ten slotte die van Rome, omdat Rome de Stad is,
en de politieke constellatie stuurt in deze richting. Ook
wordt de Romeinsche gemeente, waar voorname Joden
zich aansluiten (Hand. 28] - en Joden zijn dan dikwijls
rijk - oekonomisch boven allen sterk.

Dikwijls is de Katholieke kerk saamgedacht met Plato`s
Politeia, een hoek dat geschreven is, als de Grieksche
stadstaat zich oplost, en dat, reactionnair, verheerlijkt
de gemeenschap, waar de eenling in opgaat, waarin hij
vindt z'n levensdoel. En inderdaad: het bestuur door
de wijzen komt terug in de kerk waar de geestelijkheid
regeert, en de hiërarchie is niet vreemd aan Plato's
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onderscheiden standen. Maar hoofdzaak is dit: wat een
concept is van den philosooph, een artistieke droom, dat
is realiteitin de kerkzdoor de samensmelting van thiasen,
die een God, een Christus hebben, die een gemeenschap
vormen in de dissolutie van het antieke waereld:-ijk,
ontstaat een nieuwe civitas en zij zal zoo aan sterkte
winnen, dat zij straks den Staat zal ovenfleugelen en hem
zich dienstbaar maakt, en dit is de bekeering van keizer
Constantijn en haar geweldige beteekenis. Dit gelukt
haar dan echter enkel, zooals wij reeds zagen, ten prijs
van eigen ideaal, en de Civitas Dei wordt een staat der
waereld en de knecht der knechten een vorstelijk ge-
bieder. ln het mythologeem, waarin de ziel zich uitspreekt,
wordt de komst des Heeren verwacht, en als er niets
gebeurt, dan heet het Chiliasme kettersch en men heeft
er reden toe: men heeft de aarde te veroveren, en wil
niet gestoord worden door visionnairen, die de dreiging
van het laatste oordeel roepen. ln de waereld, die altijd
dezelfde is en die nog niets is veranderd door het
poëem van het mvsteriespel, door de diepe beleving
van den theosophischen dichter, in die waereld thuis,
voelt de Christen de ellende van het leven onverzwakt,
en het heil, waarvan z'n godsdienst spreekt, is er dan
een in hope. De ziel beërft het hiernamaals, en „hier
beneden is het niet." Gevulgariseerd is alles. vervlakt
wordt het Evangelisch poëem.

In een tiid van Euhernerisme, die godenmvthen ver-
menschelijkt, in een beschaving, die zwaar is van bijge-
loof, van onkunde, die doet aan magie en astrologie,
zullen onkundigen den zin van het antiek gedicht mis-
kennen. En van onkundigen wemelt het in Christelijke
gemeenten: vrouwen, slaven, allerlei naïeve zielen,
nepioi, kindertjes, zooals Origenes hen noemt. Voor
hen is dan de inhoud vanlhet Mysteriespel gebeurd, het
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talent van den dichter, z'n beeldend vermogen schiepen
een aanschouwelijkheid, die dwong tot geloof, temeer,
omdat de mystiek van het Mysterie uitsprak dat de
„Christus in ons leefde"; de Christus was dus het con-
ventikel zelf, en dit had z'n droevige ervaringen, z'n
martyrium, z'n kruis. Zoo werd de mythe historie, en
het Jeruzalem des hemels werd het aardsch Jeruzalem,
en de Lansman werd Pontius de procurator, en Scorpio
de koning en de tetrarch Herodes, want, als de Heer
hier heeft geleden en hier gekruisigd is, dan is de
vraag: door wien, wanneer? En het antwoord luidde:
hij werd het offer van Joden en Romeinen. Hierin ligt
de herinnering aan de twisten en vervolgelingen, die
wij reeds noemden, en de gerechtelijke moord op Jezus
moet hebben plaats gehad toen er nog sprake was van
een Romeinsch en Joodsch bewind, vóór 70 dus, en
dat de belangrijkste gebeurtenissen in het aardsch
Jeruzalem waren afgespeeld, dat had dan verder z'n
allegorische beteekenis: niet in een „afgelegen hoek"
was het geschied, maar in de stad van David; de nieuwe
godsdienst, die den Oud-Testamentischen vervangen
had, ontsprong in Jeruzalem (Hand. 2], hier was het
gebeurd, het ware Israël was, gelijk voorzegd was door
dichters en propheten, gekomen om het verworpene,
onwezenlijke af te lossen.

Te Rome dus is de Katholieke kerk ontstaan. En het
zijn de twisten waaruit de eenheid is geworden. De
afweer toch van ketterij heeft een enorm succes gehad.
Wat oorspronkelijk allegorisch was, het werd nu historisch,
het werd realiteit: de schare, die de idealiteit niet be-
seft als het waarachtige, die enkel zin heeft voor
gebeurtenissen, en de Idee niet kent, zij is gelokt door
een katholieke „orthodoxie," die de oude Gnosis als
docetisch heeft verketterd. Als uitdrukking van die
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rechtzinnigheid komt op het obopformulier, dat de
strekking heeft van een belijdenis; uit het eenvoudige:
Ik doop u tot den naam des „Vaders en des Zoons en
des Heiligen Geestes" ontwikkelt zich dan straks het
symbolum Romanum ontiquum, dat sinds 775 door het
symbolum aposfoficum is vervangen. En met den Geloofs-
regel' stemt overeen de Kanon: tegenover de Gnostiek
handhaaft de eerste de eenheid Gods, God als Aller-
hoogste en meteen als Wmreldschepper; de historiciteit
van Christus, het katholieke kerkbegrip; tegenover de
literatuur, die verschillende partijen en nuances spiegelt,
is de Kanonieke Schrift een bloemlezing, en de stemmen
va.n de uiterste sectariërs zwijgen hier, ofwel: men
heeft hier letterkundige producten omgewerkt, zoo-
dat weggenomen is al het stuitende, het overdrevene,
en op die manier werd het mogelijk dat Judaisten en
Anti-Judaisteu konden samen gaan. En het exoterisch
karakter van de „Pistis," die nu gold als een en al,
maakt het Christendom populair; bovendien: z'n adap-
tatie aan de waereld, waardoor het idealisme getemperd
was, gevoegd bij z'n oekonomisch-politieke overwin-
ningen, verzekerde het een nooit gedroomde macht:
Nlithra noch Serapis konden op tegen Christus, en het
verzet van .luliaan den afvallige, hoe goed bedoeld dan
ook, was onstaatkundig, de Kerk was gevestigd en zij
zou de Alpen en de Noordzee overschrijden en nieuwe
volken roepen tot een Christelijke cultuur.

Tot de schepping nu van deze kerk behoort dan aller-
eerst de kanon: inhet belang van den rechtschen vleugel,
den Judaistischen, is het Nieuwe Testament verbonden
met het Oude, waarin, zooals het heette, het „Evangelie"'
voorspeld was, en dit is een zuiverder gedachte dan de
onhistorische van een Gnostiek, die het Jodendom in
z'n beteekenis heeft miskend, want stellig heeft de
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Israëlitische Schrift het Christendom nu eenmaal voor-
bereid.

lntusschen is dit geen reden om haar als kanoniek te com-
bineeren met het Nieuwe Verbond, want ook Plato ,Seneca'
Epiktetus en zoovele anderen zijn herauten van het „Evan-
gelie", en toch is ons hun werk niet norrnatief en het is enkel
het geschil der secten dat de beide Testamenten deed ver-
binden. Ons is de Joodsche kanon in religieus opzicht niet
overal belangrijk meer: de primitieve Abram-Isaäk-Jozeh
Nlozesmythen, die wij als lunair en als solair herkennen,
het Richteren-boek met z'n geoorloog, de verwikkelde
biographieën van de oude Zonnegoden David en Salomo,
de Wet, zij zeggen onze vroomheid niets. Interessant is
alleen het prophetisme in zoover het geeselt de rijken
en de rechters en de priesters, in zoover het- onprak-
tisch vindt de waereld _ alles op het spel wil zetten
voor den Eene, alles smaadt wat de publieke opinie eere
geeft: macht, geld, politiek, kunst, wetenschap, en in
zoover is het „Evangelie", waar het hetzelfde leeraart,
Joodsch, maar het is het Jodendom van propheten, die
men roemt met de lippen en die men inderdaad niet volgt.
Het prophetisme deugt niet voor de „katechesatie" zoo-
min als de Bergrede thuis hoort bij de Woodbrookers
of in den Protestantenbond. En het godsdienstonderwijs,
dat „in usum delphini" is, heeft gelijk zich te bepalen
tot de gemoderniseerde ..geschiedenis" van Adam en
Eva, van de Patriarchen, van Mozes, van David en Absa-
lom enz., en het dan voor te stellen of de propheten
als zij nu nog in de waereld waren „vrijzinnig" zouden
zijn en zouden doen aan colportage en aan stichtelijke
propaganda en meer van zulke nuttige praktijken. Dit
is het goed recht der „vrije vromen", want wie zal een
mensch beletten dat hij phantaseert?

Met dit Oude Testament is in den Kanon het Nieuwe dan
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verbonden. Geschriften, die in de gemeente werden voor-
gelezen, vormen er den grondslag van. Wat Paulinisten,
wat Petrinisten. hoogschatten, werd nu, zoo noodig omge-
werkt, vereenigd, en de synoden van Hippo B93), van
Karthage [397 en 419) stelden dezen bundel als norm,
als kanon vast. Toch bleek men het niet altijd eens in de
bepaling van de grenzen tusschen kanoniek en apokrieph,
en eerst in 1546, dus na de scheur-ing, waartoe de
Reformatie leidde, heeft het concilie van Trente de ge-
schriften opgenoemd, die bindend ziin voor alle Katho-
lieken. De Hervormden brachten het niet verder dan
locale decreten; zoo b.v. als art. 4 der Nederlandsche
geloofsbeliiclenis een katalogus opstelt voor de gerefor-
meerden ín ons land.

De Kanonieke geschriften ziin van ongeliike waarde.
Uit Klein-Azië is de Gnosis van de Apokolypse, waaruit,
op last van het Concilie van Toledo, tusschen Paschen
en Pinksteren gepredikt wordt. Volgens lsidorus van
Sevilla en Lactantius zou de komst des Heeren in den
Paaschnacht geschieden. en de Openbaring geeft nu den
stand des hemels, zooals hii in den Paaschnacht is, en
dus zal ziin bíi 's Heeren komst. De Zonnegod Christus
[op een Zondag hoort de propheet een stem 1 :10] ver-
scbiint als A en Q; bedenken wii 'nu dat de planeten
door zeven klinkers werden aangeduid en dat A de
Maan is en Il Saturnus en l de Zon, dan is l A 9- de
naam van den lichtgod, die toegerust is met de planeten
als met zeven kandelaren [I :12] en die vergeleken wordt
bii „den Zon in hare kracht". Bii de Manicheërs heeft
Christus een rad met twaalf gaten, waarin hii de zielen
rondwentelt om ze dus te verlossen: bedoeld is de
Dierenriem, door welks teekenen heen de lichtgod de
schimmen naar den hemel brengt. ln Apc.voert Christus
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de geest van den ziener ook voorbij de planeten [die mis-
schien door de 7 steden ziin gesymboliseerd: althans Ephe-
sus herinnert aan Diana, de Maan ; Thvatirz-nhet ontuchtige,
aan Venus, Laodicea dat koud noch warm is, doet denken
aan Saturnus; deze planeet toch maakt, volgens Firmi-
cius, de menschen lui), en dan komt hii tot den hemel
[4.:1); de vier en twintig oudsten zijn de vier en twintig
uren [deelen van den Zodiakusl, en zii worden bedoagd ge-
noemd omdat zii eeuwig ziin (God is in Daniel „de Oude");
de vier dieren [Stien Leeuw, Arend, Mensch) kennen wii
reeds uit de symboliek der Evangelistemhun vele oogen
[vs. 3] ziin natuurliik sterren [4 : 6] en „die op den troon
zit" is God. Bii Nonnus is het boek met zeven zegelen
[5:1] het planetenstelsel, dat het lot openbaart [planeet-
lezenl; het Lam met zeven hoornen en zeven oogen is
Ariës, het teeken van den Zon, die licht is en licht geeft,
en die dan ook Leeuw heet [5:5] omdat hii, als Leo, zal
overwinnen. Ook het motief van „het voor ons geslachte
Lam" [5:6] ontbreekt niet, en herinnert aan Mithra's
stier. De „vele duizenden" van vs. 8 ziin de sterren: de
harp-en Iibid] doen denken aan de harmonie der sferen,
en de reukwerken bedoelen de offers des gebeds.

l-let is onmogeliik, in een kort bestek, de Apokalypse
te verklaren. De astrale beteekenis is echter onmisken-
baar; het hemelsch Jeruzalem is het riik van het eeuwige
licht, daar tegenover staat Babel, gepersonifieerdin 17:5,
de ondermaansche wrereld, waar de zielen ziin gevan-
gen; uit haar gebied mochten de geloovigen vluchten,
omdat zii wordt verbrand [13 : 8). Volgens Macrobius is
het vergeten der hoogere dingen verzinnebeeld in den
Beker, die boven Maagd en Hydra staat, en dit hebben
wii te bedenken hii 17 vs. 4. Maar het Lam, het lente-
licht, zal dit wintersch, waereldsch duister overwinnen
(17:14). In Cap. 19 en 20 verbinden zich alle booze
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machten: Draak, Walvisch, Medusa, die den winter
domineeren, tot Ãriës met z'n Bruid (de gemeente der
geinitieerden) zal verschijnen en treedt in de „Heilige
Stad". Dit is Perzisch: vóór het einde der eeuwen vecht
Anromaynius als slang, totdat hij geketend wordt [Openb.
20 : 2], dan raakt hij weer vrij en verzamelt de zijnen
tot den allerlaatsten oorlog. Maar het slot is de victorie
van den zonnegod [Apoc. 19: 11-21] en, gelijk in de
Perzische leer, heeft de opstanding plaats en de uitver-
korenen komen de Stad binnen in lichtende gestalten
en ontvangen hun belooning uit goddelijke hand (20:
11-15). In 19:1 is de God de Zon, die koning is ge-
worden (vs. 6], zijn rijk is dat van de zornersterrebeelden;
de bruiloft is de initiatie, de bruid wordt in het wit, de
kleur van het licht, gekleed, evenals de Katholieke priester
als het Paschen is. De bruid is de gemeente aan wie
men de vereeniging met de Godheid belooft, en die de
gave van de prophetie zal deelachtig worden (19:10).

Perzisch is het witte paard (vs. lll, de gestalte doet
aan llflithra denken, die een kroon draagt, de eerste is
der goeden geesten, en den Demon met het zwaard
verslaat. Perzisch is ook de trek dat de vogels te gast
komen (19: 17-18). En het visioen van de paarden vindt
verder z'n verklaring in het Mithracisme; elk der ele-
menten wordt door een paard voorgesteld: het aether-
vuur is een wit paard, gevleugeld en het snelst van
allen; de lucht is minder snel, donkerder; de zee is
alweer trager, de aarde is een stilstaand dier, en de
andere loopen er in grootere of in kleinere kringen
om heen. Zij leven in goede verstandhouding en dui-
den aan de harmonie der elementen. Toch gebeurt
het, dat het eerste paard op de andere valt en ze
verzengt (Phaethonl, terwijl later het paard van Nep-
tunus met zweet bedekt wordt en het onbewegeliike
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paard overstroomt [Deucalion], totdat ten slotte de paar-
den in elkander overgaan, dat van Jupiter de andere
verzwelgt, d.i. de waereld weerkeert tot den vuuraether,
waaruit zii is geworden. (Dio Chrysostomos] Cap. 20 is
vol van llflvsteriewiisheid - men denkt aan Plato bij
het duizendjarig vertoef van den Draak in gevangen-
schap: deze philosooph leert immers dat het duizend
jaar duurt eer het oordeel komt, dan gaan de reinen
ten hemel, de boozen in de hel. Het nieuwe Jeruzalem
in C 21 is het rijk des lichts, de waereld der ldeeën,
hier is de ware theophanie (21:31, en van deze stad
wordt op „Patmos" alvast het beeld getoond. Volgens
20:12 zijn de daden der menschen in een groot boek
geschreven, het levensboek; de boozen worden in het
vuur geworpen (de waareldbrandl, de goeden zijn zij,
wier kleederen in het bloed des Lams gewasschen zijn,
die de waereld hebben overwonnen en de kroon der
standvastigheid verworven hebben. Bij Plato gaan de
zielen naar een groot licht, den aether; de waereld is
een hol, door zuivering der ziel wordt deze dan zóó
ijl, dat zij uitstijgt boven het stoffelijke. ln denzelfden
geest spreekt Cicero's Droom van Scipio, die het licht-
riik in den Melkweg plaatst, terwijl Plato het in den
achtsten hemel stelt. Plato zegt dan ook dat de ziel
er aankomt na zeven dagen, wat verklaarbaar is in ver-
band met de zeven planeten en planetensfereu. Apoc.
houdt zich aan het twaalftal (Dierenriem). Volgens Ma-
crobius is de Zodiaous de woning van de reine geesten,
waarvan het hemelsch Jeruzalem de teekenen ver-
toont. W'ant in die sfeer van de vaste sterren verblijven
de eeuwige Ideeën.

Cap. 21 toont de Stad die zon noch maan behoeft;
Scipio laat haar aan z'n kleinzoon zien; een plaats vol
licht, vgl. Dan. 12:2, 3. Volgens Plato ligt het Elvsium
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in de sfeer der sterren, hier is de ware hemel; in de
aarde is alles verrnolmd slib, op de aarde is het beter,
er boven schittert het van kleur. De hoogere wäreld
is een bonte bal met twaalf sectoren, waar de edel-
steenen die der aarde verre overtreffen; ziekten zijn er
niet, de menschen wonen er met de goden, de gelou-
terden keeren eens er toe terug. Zie voor dit alles
Phaedo p. 109 vlg, en verder Ape. 21: 10-27. De ver-
deeling in twaalven is zodiakaal, voor de Pvthagoreërs
is het twaalftal zinnebeeld der waereld. Vandaar meet
de stad twaalf bij twaalf, en zijn er twaalf poorten, bij
elk toeft een engel, elk is voorts verbonden met een
stam van lsraël, precies zooals Plato het terrein van z'n
Staat in twaalf deelen splitst, aan het hoofd waarvan
één der goden staat. De twaalf fundamenten en de
twaalf apostelen in Ape. 21 :14 zijn dan ook astrolo-
gisch te begrijpen, en dan zien wij, dat inderdaad het
oudste Christendom de apostelen oorspronkelijk als
waereldheerschers, zodiakaal, heeft bedoeld, zooals wij
elders hebben opgemerkt.

De muur van de stad in Ape. is met edelsteenen
gesierd, „elke poort is een parel," en Martianus Capella
(Sde eeuwl, die oude astrologische wijsheid heeft, moet
vertellen, dat in den Dierenriem de steenen bij drieën
zijn geordend. Een, zegt hij, is genomen uit den kop
van de Kreeft, een ander uit de oogen van den Leeuw;
weer een uit het voorhoofd van de Tweelingen, en de
tint van elk doet denken aan de kleur van den grond
in de verschillende seizoenen; het groen van het gras,
het geel van den oogst, het wit van de sneeuw; de
watertijd was voorgesteld door kleurlooze hyatide, door
diamant of door kristal. Ook de steenen, die de hooge-
priester draagt, zijn ongeveer dezelfde als die in Open-
baring, wat dan overeenkomt met hetgeen Clemens

201



Alex. beweert, dat het kleed van den hoogepriester de
zichtbare waereld voorstelde; vijf edelsteenen de pla-
neten, en twee karbonkels de Maan en Saturnus.
(De drie honderd vijf en zestig belletjes aan zijn ge-
waad zijn het jaar, de twee smaragden van den ephod
zon en maan. Eveneens zijn, volgens Josephus, de twaalf
toonbrooden de twaalf maanden, de kandelaar met
zeven armen verbeeldt de zeven planeten). Astraal zijn
de twaalf vruchten van den levensboom (22 : 2]; men
denkt aan Ezechiël 47 : 12 vlg; Ezech. 47 : 1 vloeit water
„van onder den dorpel des huizes," zie Ape. 22 : 1, waar
het voortkomt uit den „troon des Lams." Onder het
Lam is de stroom van Eridanus en Ariës heet dan ook
„leidsman der onsterfelijke wateren." Virg. Aen. 6 : 659 is
sprake van den stroom Eridanus, die door een laurier-
bosch loopt, en Servius, in z'n commentaar, beweert dat
Virgilius het sterrenbeeld heeft bedoeld. Germanicus,
Drusus' zoon, in z'n Prognostica, verzekert dan dat
Bacchus, toen hii in Afrika reisde, dorst kreeg en dat
een lam hem toen naar een bron voerde, uit dank
waarvoor de god het aan de hemel heeft geplaatst.
Kortom, Ariës wordt met een stroom in verband gebracht,
en zoo ook Christus, het Lam; hier is alles echter ver-
geestelijkt, het drinken uit de bron en het eten van
de levensboom is mystiek te verstaan, de Bruid, de
gemeente ontvangt het volle, goddelijke Licht der in-
wiiding (vs. 5] en een en ander heeft een ethischen zin
volgens de verzen 14 en 15.

Openbaring is een oud mvsteriespel, waar de Christus
nog niet is vermenschelijkt als in de Evangeliën, het is
anti-paulinisch in z'n tegenwoordige redactie, en toont
ons een niet-anti-judaistische Gnostiek. Zooals het vóór
ons ligt is het geredigeerd ± 140.
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Vertegenwoordjgt „de Openbaring" een Gnostisch-
apokalyptische richting, Gnostisch is ook de literatuur,
die op naam van „Paulus" is geboekt. Aan de Brieven
liggen ten grondslag allerlei traktaten, die handelen over
geloof, genade, zonde, wet, enz., dergelijke geschriften
waren in aanzien bii den linkervleugel, en de katholieke
kerk kon ze, ter wille van de rechtschen, enkel accep-
teeren, als het antinomisme, dat er zich in uitsprak,
werd verzacht. Zóó werden zii in conservatieven geest
omgewerkt, en men gaf hun den vorm van bríevemwant
dit letterkundig genre was in die dagen zeer gezocht,
men denke aan Seneca en Plinius. Paulus is er de
schriiver van, zoo heet het, en Paulus is een geestver-
want van Petrus en Jakobus.

De Brief aan de Romeinen bespreekt de zonde en
hare ellendige gevolgen, de gerechtigheid uit geloof,
Abraham als vader der geloovigen, de vrucht der recht-
vaardiging, de bedenkingen, ingebracht tegen het Pauli-
nisnie, de heerliikheid van het nieuwe leven in Christus
de verwerping van de Joden, alles wat den Christus
betameliik is. Betoogd wordt dat de zonde alle men-
schen heeft vervreemd van God, en nu kan noch de
natuurlijke Godskennis, noch de Wet ons baten. Een
nieuwe weg des heils is geopend voor allen, door het
geloof in Jezus Christus. En uit geloof gerechtvaardigd
hebben wii vrede met God en hope voor de toekomst.
Zulk een opvatting misl-:ent de Wet nietinhare vroegere,
paedagogische beteekenis. Die de vriiheid in Christus
hebben ziin echter uit boven de Wet, en Israël, dat
verworpen scheen, het zal in die vriiheid eenmaal deelen.

I Corinthe bespreekt weer andere stof: partiien en
twisten, het gezag der apostelen, ontucht, gehuwden en
ongehuwden staat, het eten van otiervleesch, het ge-
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sluierd ziin, de vrouwen, de liefdemalen, de geestelijke
gaven, de opstanding, een inzameling voor de „heiligen".
Met dit alles ziin wii in de praxis der gemeenten, die in
Roornschen zin ziin te denken; waardii voor den religieusen
geest van onzen tiid heeft een en ander niet; ook niet
wat wii vernemen over het berechten van twisten,
besnedenen en onbesnedenen, slaven en vriiemklassiek
is dan echter hoofdstuk 13 met z'n dithvrambe op
de liefde.

ln 2 Corimfhe hooren wii de verdediging van „Paulus"
en z'n werk, de aanbeveling van onderling liefdebetoon
door het inzamelen van collecten. Ook hier heeft een en
ander minder het karakter van stichting en verhefíing
dan van een nuchter, kerkeliik besef.

Aan de Galaten vormt een bont geheel: ook hier
wordt „Paulus" verheerlijkt; de Wet is onmachtig om
zalig te maken, heet het dan verder, maar voert tot
Christus en tot het geloof; Sara en Hagar zijn de typen
van twee verbonden, er zijn werken des vleesches en
vruchten van den geest en tusschen deze materie
door zijn gevlochten vermaningen en preekies b.v. over
de Christeliike vriiheid.

De brief aan de Efeziërs, is een stichteliike verhande-
ling: de auteur roemt de zegeningen Gods in Jezus
Christus, bewiist, op zijn manier, dat de zaligheid uit
genade is, dat Heidenen en Joden met God verzoend
worden door 's Heeren kruis, verkondigt in Katholieken
trant de eene Kerk, en roernt de heiligheid der Chris-
tenen tegenover de bedorvenheid der Heidenen. De
huiseliike plichten worden herdacht en de perikope over
de wapenrusting Gods is algemeen bekend.

Phifippensen getuigt van Paulus' dankbaarheid, omdat
de lezers trouw ziin aan het Evangelie, vermaant tot
volharding, zelfverloochening naar het voorbeeld van den
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Heer, Paulus vaart heftig uit tegen ziin viia.nd,verheft zich
zelven en wekt op, dat men hem navolge, en besluit
met nieuwe vermaningen, dank voor ontvangen giften,
groeten en een zegebee.

Aan de Kolossensers [van Paulus en Timotheus) roemt
het geloof en de liefde der gemeente, dringt er op aan
dat zii mogen voortgaan op dien weg, zegt dat Christus
de bewerker is van onze verlossing, het beeld van den
Unzienliike, schepper van alles, en hoofd der gemeente;
teekent voorts „Paulus" werk, waarschuwt tegen „philo-
sophen", en besluit met vermaningen tot burgerlijke en
huiselijke deugden, alsmede tot wijsheid en gebed.

I Thessalonicensen behandelt de vruchten des Evan-
gelies in de gemeente te Thessalonika, roemt Paulus,
die z'n vrienden gaarne zal wederzien, wekt op tot
braafheid, en geeft een verhandeling over de opstanding
en over de komst des Heeren.

2 Thessalonicensen spreekt ook over de paroesia.
I Timothens is hii uitstek praktisch: gebed, opzieners-

ambt, diakonaat, de vrouw, Godshuis, worden besproken,
en aan den geadresseerde wordt gezegd hoe hii zich
houden moet tegenover afvalligen, ouderen, jongeren,
weduwen enz., hoe z'n relatie moet ziin tot de pres-
bvters, dat hii op z'n gezondheid moet letten en een
glas wiin moet drinken, dat de dienstknechten zich
onderworpen moeten toonen, en dat men zich voor
dwaalleer hoeden moet.

2 Tímoiheus is in denzelfden trant: de vriend wordt
opgewekt het overgeleverde geloof te handhaven, niet
om te gaan met dwaalleeraars, want het zedebederf is
groot, en „Paulus" zii ten voorbeeld, uit wiens onder-
vindingen een en ander wordt meegedeeld door den
schriiver.

Philemon is een brief, waarin de toegesprokene wordt
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aangezocht daar den ontrouwen, maar gekerstend
teruggezonden slaaf Onesimus als broeder in zijn huis
te ontvangen.

Een veelbesproken vraag is, of inderdaad „P-aulus" de
auteur is van deze brieven, maar een vraag die alle
beteekenis voor ons verloren heeft. „PauIus", zoo zagen
wii,is, om well-:en reden dan ook, de patroon geworden
van den linkervleugel; Gnostieke leeraren hebben hem
hooggeschat, en Marcion bezat de kanonieke brievenin
een korteren vorm. Nu zijn zekere dogmatische ver-
handelingen, die wij, min of meer gewijzigd misschien,
terugvinden in onze codex, uit den kring die zich naar
„Paulus" noemt, maar dan zijn onze brieven het als
zoodanig niet. Zij zijn katholiek, zij zijn voorzichtig, zii
zijn praktisch, en men late zich niet misleiden door de
groeten aan bepaalde personen, door het ingaan op
schijnbaar werkelijke verhoudingen, door de situatie, die
meent men, onverzonnen is, 'want, ten eerste, de Room-
sche kerk heeft nog wel andere dingen gepraesteerd,
waar het betreft een vroom bedrog ter hoogere eere
Gods, en, ten tweede, de Christenen, in de Romeinsche
gemeenten en elders, hadden toch ook namen, en som-
migen leefden voort in de herinnering, en daarvan werd
door den klerikalen redacteur gebruikt gemaakt, terwijl
het ook geenszins ongelooflijk is, dat de een of andere
prediker in de vóór-katholieke gemeente een episteltje
over zaken toezond aan z'n „uitverkorenen". Zulke
episteltjes, met theologische ve:-handelingen in Gnostieken
zin, zijn dan door den redacteur te Rome, misschien
± 150, bewerkt tot de Brieven, die wii nu als „Paulinisch"
vereenigd vinden in den kanon van het Nieuwe Testament.

Eenigszins anders is het met den Hebreënbríef, dien
de auteur een „woord van vermaning" noemt, maar
waarin toch vooral dogmatische problemen behandeld
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worden. God heeft zich onlangs geopenbaard door den
Zoon, wiens grootheid boven de engelen en boven Mozes
uitreikt; bij zijn belijdenis moet men volharden, opdat
de beloofde ruste den geadresseerden worden toebe-
deeld. Christus is de hoogepriester en welingeesteliiken
zin „naar de ordening van lVlelchizedek"; de oude
bedeeling is vervangen door de nieuwe, de offerande
van lsraël is een voorafschaduwing van Christus' offerande,
de vroegere geloofshelden zijn ons voorbeelden om te
volharden in de beproeving van de waereld, en Christus
is dit bij uitstek. Er is hier verwantschap met Philo: de
auteur voelt zich Jood, maar hem is de oude bedeeling
toch niet het rechte, zij heeft een schaduw van de waar-
heid (10:11 en het bloed van stier en bok ontzondigt
niet [10 : 4]; het nieuwe verbond is uit den grooten hooge-
priester Jozua, den Zoon van God, die het afschiinsel is
van Gods heerlijkheid [1 : 3]. De Zoon, de „groote Herder
der schapen" [13 : 20] 1) is onze hoogepriester [3:1), en
Mozes en de Logos worden 12: 18-24 tegenover elkan-
der gesteld als de middelaar van het Oud en dien van
het Nieuw verbond. Terwijl wii in de traktaten, die ver-'
werkt ziin in Paulusbrieven, anti-joodsche Gnosis ont-
dekten, is hier een meer gemodereerde Gnostiek, in
Philo's trant, eene die waarschijnlijk van wat oudere
herkomst is.

De Jakobusepísfel brengt ons in een andere sfeer.
Wij hebben gezien dat in de conventikels, waaruit de
gemeente voortkomt, de theosophie, de Gnosis, sterk is
ontwikkeld, dat zii dan _ zooals dit ook het geval is
bij Philo - zich zelf de vervulling acht van het oudere
Jodendom; dat verder in de Paulinische Gnostiek zich
een anti-iudaistische richting toont, die dan straks in de

1] 'Wii denken hier aan den „Mannenherder", den Poimandres.
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Kerk zooveel mogelijk zal verbonden worden met de
door haar opgeroepen tegenstandster: de beschouwing
van de Clementinen. Maar er is nog een nuance, die
meedoet en die voorondersteld is in het Mysteriespel-
Want de dichter daarvan heeft ons z'n Godmensch
gebeeld als den anne, den verachte, den vriend van zondaar
en van tollenaar, en als hij dezen Christus plastisch uit-
bootst, dan is dit z'n zeer persoonlijk werk; hij, de aristo-
kraat naar den geest, hij de kunstenaar voelt het vooze
van een cultuur en een bezit, die gebouwd zijn op den
grondslag van verdrukking en geweld. Maar zijn insce-
neering van het Christusdrama kon slecht ingang vinden
als het mysterie ook in deze richting voelde, en wii
hebben al gezien dat het communisme, de agape, de
eeds- en rechts- en dienstweigering anti-politiek en
anti-wazreldsch zijn gestemd. En juist dit lokte de slaven
en de armen, en dit bevorderde de propaganda in de
kringen der thiasen, en dit maakt tevens duidelijk
waarom het antieke Christendom doet denken aan de
orde der Esseeërs, de Esseeërs hebben ook bespiegelingen
in Gnostischen trant, zij zijn ook communisten en ook
asceten, maar zii trekken zich terug uit de waereld, en
dat doet de Christusgemeente niet, en dus is zii meer
praktisch en vormt een nieuwe Civitas.

Nu is de Jakobusbrief te verklaren uit het verzet
van een richting, die van oordeel was dat men teveel
theologiseerde, dat het niet ontbrak aan hoorders, maar
wel aan daders, dat men de rijken naliep en den armen
onrecht deed, dat men handelde en schacherde en z'n
goederen uitzette en z'n maaiers het loon onthield., dat
men eeden zwoer, en kwaad sprak, en ontuchtig was
van wandel. Men heeft opgemerkt dat er verband is
tusschen dezen brief en de synoptische spreukenover-
levering, enïdit is1nu'j_duideliik: een man van later tijd
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is „Jakobus," die bij voorkeur vasthoudtaande ethische
idee, straks verloochend in de Roomsche kerk, maar
ongetwijfeld door den oorspronkelijken dichter van het
mvsteriespel en z'n kring, gekoesterd; een Christen uit
de Joden, die tot „de stammen in de Diaspora" spreekt,
en al is dit misschien de toevoeging van den klerikalen
redacteur, deze herinnert zich dan toch de herkomst
van den Jacobusbrief, en „de Heer Sabaoth" [5 : 4] doet
ook daaraan denken, zoo goed als z'n vertrouwdheid
met Sirach en het Boek der Wijsheid

I Petrus is een brief uit den tijd van Hadrianus of van
Antoninus Pius, een geschrift dat wil troosteninde ver-
volging, dat hope predikt en vermaant, dat Jezus ten
voorbeeld stelt en verhaalt van z'n nederdaling tot de
schimmen. Ook hier moet wel onderscheid worden ge-
maakt tusschen de Katholieke bewerking en den oor-
spronkelijken achtergrond, waar nog plaats is voor het
denkbeeld „het einde aller dingen is nabij".

2 Petrus dringt aan op een Christeliiken wandel, gaat
te keer tegen valsche' apostelen, die toonbeelden zijn
van immoraliteit, verdedigt de komst des Heeren tegen-
over de spotters, en is zeker niet veel onder dan ±
170 n. Chr.

De Joflanneiscfie brieven zijn echt Katholiek; in den
eersten een pastoor, die, als een grijsaard, zich richt tot
zijn kinderen, d.i. zijn gemeente; hij wil haar overtuigen
dat God licht is, dat men de waereld verzaken moet,
dat men de orthodoxie gestand moet doen, en de geesten
beproeven, of zij wel uit God zijn, en dat men zich
vooral moet hoeden voor Docetische gedachten. De
tweede brief is in denzelfden trant, en de derde zegt,
dat men wel mag ontvangen reizende predikers, mits
men zich voor kettersche apostelen hoede.

Judas waarschuwt tegen bespiegelingen die afwijken
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van de rechte leer en met zinliike uitspattingen gaan
gepaard.

Vatten wii nu samen wat ons de Brievenkanon heeft
te zeggen: in verschillende dezer geschriften ontdekken
wii andere origineelen, die naderhand zijn omgewerktin
Katholieken geest; sommige [de jongere Paulus - en de
Katholieke) brieven ziin direct, van huis uit, Roomsch,
en alle bedoelen de eenheid van de wordende gemeente,
die zich gaat schikken in de waereld. Als de Jacobus-
brief wordt opgenomen, bewiist dit, hoe diep toch nog
de oudere traditie leeft; er waren Christelijke kringen,
die het Evangelie der armen wilden hooren, men kon
het niet absoluut verloochenen, zoomin als de leer aan-
gaande Christus' komst. Oorspronkeliik was hier, in
mythologischen vorm, de overtuiging van den cekonomiseh-
politieken ondergang, de instorting van alle vastheid;
de mysteriespeldichter had, in z'n dieper wezen, haar
doorvoeld als een absolute kategorie, zooals het zijn
parallel vindt in het Boeddhisme, dat de nietigheid der
aardsche dingen predikt: Platonische invloeden deden
mede: deze werkelijkheid is het nietige, en wordt, als
zoodanig, op den duur gesteld, en ook de Stoa sprak
van waereldbrand, op het voetspoor van den ouden
Heraklitos.

De positieve kant hieraan was dan de verschiining van
Gods onvergankeliik Riik, dat daarbinnen werd beleefd
en dat vol was van vertroosting en van vreugde. Onkun-
digen, bii de voortgaande historiseering. begrepen van
den dieperen zin niets en verwachten des Heeren komst,
en, als deze uitbliiit en de traditie er toch van getuigt,
dan moet dit worden goedgepraat, en wel in histori-
seerenden zin, en zoo komt men tot de voorstelling van
2 Pe. 3, dat „één dag is hii den Heer als duizend
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jaren en duizend jaren als een dag." Feitelijk was nu de
komst een wederkomst; de Heer was er immers al geweest,
toen hij geleefd had onder Pontius Pilatus, en zoo zien
wij dan ook hier, uit dichterlijke wijsheid, zich een irra-
tionalisme vormen dat tot dezen dag de godsdienst is van
een deel van het „beschaatd" Europa, en dat niet zal
verdwijnen dan met het Europeesche ras.

De Hancfelíngerz der Apostelen zijn door een Katho-
liek te Rome opgesteld in den loop der tweede eeuw,
en hij heeft blijkbaar gebruik gemaakt van z.g.n. Pauli-
nische brieven, van een reisverhaal, dat enkele avonturen
van „Paulus" beschreef en was verbonden met de Han-
delingen van Paulus; verder combineerde hij een en
ander met Acta Petri en putte uit Josephus, en dit
alles met de bedoeling, om in een boek aan te toonen,
dat de kerk inderdaad Katholiek was te achten, dat er
van meet at aan de grootste eensgezindheid had geheerscht.

Let men op den inhoud, dan bespeurt men hoe men
hier verder dan ooit verwijderd is van historisch-
betrouwbare berichten. De hemelvaart wordt tot een
„gebem-tenis"; de uitstorting van den heiligen Geest
eveneens, de genezingen, het avontuur van Ananias en
Saffira, de blijkbaar allegorische ontmoetingen van Petrus
met Simon den Toovenaar, en van Philippus met den
Moor, de bekeering van Paulus, de opwekking van
Tabitha, de mededeeling van het visioen, dat Petrus
heeft in zake rein en onrein, de wonderbare bestraffing
van Elvrnas, dien Paulus met blindheid slaat, het gezicht
te Troas, en zooveel meer, toont ons dat wij ons bevinden
op het gebied der kerkelijke legenden, die straks ver-
menigvuldigd worden in de Apokrvphe evangeliën enz.,
en die tendentieus zijn van het begin tot het eind.
Maar ook het schijnbaar gebeurtijke is verdacht: wii
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voelen overal de verheerlijking van Paulus en Petrus,
van de apostelen die „eendrachtiglijk samenzijn"; wii
voelen dat de auteur het grootste wonder vindt: de
snelle uitbreiding van de kerk, en dat hij niet kan rusten
vóórdat hij is aangeland in z'n geliefde stad, in Rome.
En wonderlijk doen aan de lange redevoeringen, die op
den Areopagos en elders zullen zijn gehouden; en die
toch zeker niet in stenogram zijn vastgelegd.

Onmiskenbaar bedoelt het boek dat het Christen-
dom, na door de Joden te zijn gehaat, de sympathie
had van de Heidenen. Ot er dan volstrekt geen historie
in de Handelingen steekt? Zoo vraagt men, en wij ant-
woorden: ongetwijtcld bevat het herinneringen en mede-
deelingen, die ons iets te zeggen hebben aangaande de
verbreiding der gemeente, maar zij zijn vermengd met
legenden, en wat het werk is van geslachten heet hier
de daad van Petrus en van Paulus, de patroons der
rechtschen en der linkschen, die eendrachtig verkondigen
hetzelfde Evangelium.

Over de Nieuw- Testumenfische Evangefien is reeds
door ons gesproken. Voorondersteld bleek een Mysterie-
spel, dat voor een Gnostische conventikel, door een
groot dichter is geinsceneerd. Dit conventikel doet den-
ken aan de Esseërs, die volgens Josephus „de boeken
der secten geheim hielden." Het herinnert ook aan de
Therapeuten, en het ondergaat, als alle Gnostische krin-
gen, den invloed van den vreemde, hierfin het bijzonder
van Perzië en Babel [vanwaar de astrale vorm herkom-
stig is) en dan van Egypte, vooral van Philo, en door
dezen van de Stoa en het Platonisme. Ja, zelfs uit Indië
ontvangt het stof, en vandaar de Boeddhistische trekken,
die men vindt in het Jezusbeeld.

Dat bij de Esseërs, en dus allicht ook in andere ver-
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wante kringen, „geheime boeken" zijn, maakt dan duide-
lijk waarom wij het oorspronkelijk Evangelie niet meer
kennen. Is het opgeschreven, dan was het esoterisch,
en de inhoud werd den epopten vertoond, waaraan dan
het Passiespel der Middeneeuwen nog een herinnering
is. Misschien was het ook niet op schrift gebracht,
maar is de oorspronkelijke dichter eenvoudig regisseur,
en geschiedde de opvoering van het drama onverander-
lijk in den door hem bedachten vorm.

Dit mysteriespel nu is te Rome, waar het Evangelie
exoterisch was geworden, uitgegeven door Mattheus,
vermeerderd met Logia, die uit denzelfden kring afkom-
stig zijn, en die wij in het Evangelie der Egyptenaren
hebben weergevonden.

In Mattheus herkenden wij de trekken van het oud
mysteriespel: de annunciatie, de geboorte, de wijzen uit
het Oosten, de vlucht naar Egypte, de kindermoord,
Johannes de Dooper, Jezus' doop, de verzoeking in de
woestijn, enkele genezingen, wonderen, met name die
van de vermenigvuldiging der broeden, het stillen van
den storm, het wandelen op zee, de verheerlijking op
den berg ; dan: de intocht in Jeruzalem, de tempelreiniging,
de verdorde vijgeboom, het pascha, Gethsemane, het
verhoor, Judas, de kruisiging, de opstanding. - De anti-
joodsche kleur, die de stof verkrijgt, door de toevoeging
van aardsche namen; Sanhedrin, Herodes, Pilatus enz,
is dan natuurlijk secundair; spreuken en gelijkenissen
zijn sinds lang aan den cultusgod toegekend; de Berg-
rede heeft primitieve stof, die waarschijnlijk reeds tot
het oude spel behoorde (de God sprak van het tooneel
tot leering zulke teksten uit, die elders min ot meer
gewijzigd werden - vandaar nog andere tradities, b.v.
die van het Egyptisch Evangelie] Ook de les hoe men
Jezus volgen moet, hoe te vasten, de oogst en de ar-
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beiders, fragmenten uit de Apostolische rede, het con-
trast met den Dooper, het juk van Christus, de heer
van den Sabbat, boornen en vruchten, het wonder van
Jonas, Jezus' familie, de zaaiersgelijkenis enz. zijn be-
trekkelijk oorspronkelijk, al zijn de stukken door den
Roomschen redacteur bewerkt. De gelijkenis van het
onkruid [vijandige mensch, als in de Clementine] zal wel
jonger zijn, zooals in het algemeen de sterk-anti-joodsche
fragmenten, de verdorde vijgeboom, de rede tegen de
Pharizeërs; echt Roomsch is de verheerlijking van Petrus
en de zalving te Bethanië; origineeler is Mt. 24, maar Mt.
23: 11-15 is van latere herkomst; de slotwoorden van
Mattheus bevatten primitieve stof.

Mattheus is een Hellenist die niet op de hoogte is
met Joodsche toestanden, die Pharizeërs laat zitten op
den stoel van Mozes. Hij wil overtuigen dat Jezus inder-
daad de Messias is, die echter werd verworpen door
z`n volk.

Markus is rationalistisch, als hij in Latijnschen trant,
verzacht, en verder af is van het Mysteriespel. Dat
Christenen te Rome in dezen geest dachten, leert ons
de Octavius van Minucius Felix. Hier is het Evangelie
minder „dwaas", d. i. minder dichterlijk. De schrijver
richt zich bij voorkeur tot een nuchter Romeinsch publiek.

Lukas is ruimer, meer omvattend. „Paulus" oefent
invloed; door z'n anti-plutokratische denkbeelden nadert
Lukas de bron, het oud Mysteriespel. Toch doet zich
de waereld gelden, zooals wij zien uit het pogen van
den auteur om alles wat de Romeinen prikkelt, te ver-
mijden.

Johnnnes is, in eersten aanleg, herkomstig uit Ephesus.
Zooals het voor ons ligt het jongste van de vier, bergt
het boek oude stof. Het „vleeschgeworden woord" is
Alexandrijnsch, de bruiloft van Kana, de vertelling van
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Nikodemus' komst tot Jezus, de Dooperscene, de Sama-
ritaanscbe vrouw, Joh. 5: 16-47 en zooveel meer; ook
de leer van Pneuma, van Licht en Donker enz., verraadt
een geestelijke bedoeling. Gnostisch is het anti-judaisme,
van later herkomst is het opzet om de gebeurtenissen
te verplaatsen naar Jeruzalem. Ook dit Evangelie is ge-
retoucheerd in Katholieken zin, toch herkennen wij er in
oorspronkelijk-theosophische wijsheid, zoo reeds in namen
als Nathanael [Devadatta Boeddha] Eenom Scheliem
[bron des vredes] Lazarus {Eleazaros, d. i. God helpt-
de Christus die in deze waereld is weggekwijnd, het
goddelijke in onze natuur, dat door den Logos wordt
gered,] Thomas, genaamd Didymus, de dubbele, klein-
geloovige, straks geloovig. Wij kunnen hier ter plaatse
niet meer van de Evangeliën zeggen. Zij eischen een
afzonderlijke studie, eerst wanneer ons boek heeft aan-
getoond, hoe de geschiedenis van het Christusmysterie
is geweest, zal het ons mogelijk zijn de onderscheiden
lagen, die, als de geologische, op elkander liggen, te
ontblooten, en dan zal het zeker blijken, dat de achter-
grond van alles, zooals wij beweren, theosophisch is.

Misschien is er een kring van lezers, die dit werk
den schrijver mogelijk maakt, waar die kring belang
stelt in dergelijke vragen.

Het „Evangelie" is tot ons gekomen in een viervoudige,
katholieke bewerking: „Johannes" heeft veel van den
oorspronkelijken, Gnostischen zin, en Markus het minst;
Mattheus volgt o. a. het Mysteriespel, voor zoover dit
den Katholiek exoterisch-doenlijk is; Lukas heeft weer
andere herinneringen van het Mysterium, die hij tot z'n
boek gebruikt.
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HET LEERSTUK

n zekeren zin is de Katholieke kerk een verschijnsel
I van decadence; het oorspronkelijk theosophisch Chris-

tendom is er in gehistoriseerd en men is op goeden
voet met de waereld, en men gehoorzaamt schaapachtig
niet alleen den herder d.i. den priester, maar ook der
overheid, en men gaat vechten, en men wordt beul en
politiedienaar en hoveling, en, voor alle diugemíiuancier.

Toch zou het onbillijk zijn te zeggen, dat er niet iets
goeds is geboren voor het „Evangelie" tijdens deze
saecularisatie. Een parallel heeft het gehistoriseerde
Christendom in het Nieuw-Platonisme, welks stichter,
Ammoníus Sakkos [± 175-242) tot de kerk behoorde
maar later zich gekeerd heeft tot de Grieksche philo-
sophie. Hem was Plato met Aristoteles identiek, en z'n
school toont ons de behoefte, om, meer dan de Gnosis,
boven de ondoordachte voorstelling uit te komen. Wij
hebben hier een intellectualische reactie in dien zin,
dat dezelfde inhoud, dien het Katholiek „Evangelie"
bergt, een meer logischen vorm krijgt, en vooral Plotínos
[Z04-269] schept in dit opzicht een stelsel van beteekenis.

Is in het antieke Mysteriespel de Godsmensch gebootst,
die de waereld overwint, dan wil dit zeggen, dat, waar
wij, krachtens de esoterische bedoeling, Hem moeten
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„aandoen", God in ons is te vinden, en ookinde Katho-
lieke historiseei-ing, in de betrekkeliike verduistering van
de oorspronkeliike idee, wordt men, door het avondmaal
- straks het misoffer - met den Godsmensoh één. En
dit is een diep besef: hierin is uitgesproken dat het
Goddeliike Subject is: Geest, een inzicht dat niet meer
zal verloren gaan en dat terugkeert in de moderne wiis-
begeerte. Maar het Nieuw-Platonisme komt ook reeds
dit begrip nabii: in de antieke skepsis stelt de ziel het
subject als absoluut, loochent het obiectieve, dat het
onhoudbaar acht, laat geen vastheid dan eigen innerlíik,
en de Neo-Platoniei, zich welbewust dat dit innerlijke
een concreten inhoud heeft, ontwikkelen er uit een intel-
lectueele waereld, die doet denken aan de Platonische
ldeëen. Het Eene, het Goede, leert Plotinos, is noch het
kennen, noch het kenbare; het brengt een beeld voort,
dat in de aanschouwing van zijn voorbeeld, verstond
wordt, en de ideeën vormen er den inhoud van. Een
copie van dit verstand is de ziel .' de materie is het
nietige, het wezenlooze. Maar de logoi ot de vormende
krachten, die uit het verstand ziin, doordringen het,
maken het tot iets. De roeping van den mensch is, door
deugd, tot God te keeren, en dit geschiedt alvast inde
ekstase.

Er is hier dus een gaan van het Eene tot de veelheid,
die dan weer het Eene zal bereiken, en dit alles is
een ideëel proces: God is de Geest, die in den gelou-
terden mensch, zich zelven vindt en hervindt. Nu is dit
een voortreffeliike gedachte, en zii is de waarheid en
het ware. Doch, zooals zii hier ontwikkeld is, is zii voor
enkelen, en het Neo-Platonisme is dan ook voor de
intellectueelen. verwant aan Philo, synkretistisch als de
Gnosis, heeft het de signatuur van ziin tiid; al herinnert
het aan de moderne wiisbegeerte, het is anders, immers
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onkritisch, magisch, wat intusschen niet wegneemt, dat
het is van hooge orde, en dat het vooronderstelt een
abstractie, die waardiglijk afsluit de Helleensche en
Hellenistisehe wijsgeerige ontwikkeling. Maar juist zóó
is het ongeschikt voor de menigte, en het Katholicisme,
dat denzelfden inhoud heeft, dat in den trant van een
verhaal het Ware zegt, heeft vat op de duizenden, die
de philosooph niet kan bereiken. Als Hypatia het slacht-
otter wordt van een Christeliiken pogrom te Alexandrië,
bedenken wii, dat zij tot de school van Plotinos wordt
geteld, en als geloof of leerverschil geen reden is, noch
was, noch ooit zal zijn, om menschen te vermoorden, dan
zit hier achter een oekonomische spanning, en inderdaad:
hier is een conflict van adel en van volk, van aristokra-
tie en demokratie, dat zich verkapt voordoet als een
strijd van Heidendom en Christendom.

Het Evangelie dan is door z'n Katholiseering, z'n
historiseering populair geworden, zooals andersom z'n
verbreiding onder de massa het heeft gehistoriseerd. En
wij hebben er aan te danken dat, trots alles, de echt-
aristokratische idealen van eenvoud en armoe en dienst-
en rechtsweigering niet zijn uitgebannen door de kerkelijke
machten. Dit oorspronkelijk bezit hadden de verdrukten
lief gekregen, en men kan het niet verduisteren, al telde
het in de maatschappelijke werkelijkheid op den duur
niet mee. En dan, het gehistoriseerde Christendom heeft
toch ook bewaard, in omsluierde gestalte, de idee; de
eenheid van eindig en oneindig, of wil men: van imma-
nent en transcendent, het Westersch en het Joodsch
begrip. Geen naturistisch pantheïsme hier, maar evenmin
deïsme; in de plastiek van het „Evangelie" isaanschou-
weliik gemaakt de eenheid van God en mensch, en wel
van een simpelen, gewonen mensch met den Eeuwige,
van Hem die op aarde is en toch bliift aan het hart des
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Vaders. Dit is de these, die daar de kerk geboden wordt.
Uit haar ontwikkelt zich de antithese: is eenmaal buiten-
gesloten de Gnostiek, dan staat vast de realiteit van den
Zoon, die is mensch en God, maar nu gebeurt het, dat
men het Goddelijke te veel doet domineeren in het
monarchiaansch Patropassionisme, als het beweert, dat
de Vader zelf geleden heeft; of dat men het mensche-
lijke te zeer ruimte gunt en, met Arius, verkondigt, dat
Christus ondergeschikt is aan den Vader, of, zooals het
heet in de taal van dien tijd, een hvpostase is van min-
deren rang. Een en ander wordt veroordeeld op de
Conciliën van Nicea [325] en van Constantinopel (3311,
en de rechtzinnige leer wordt samengevat in het Homo-
oesion; had Origines verkondigd, dat de Zoon een af-
zonderlijke, ondergeschikte hypostase is, tegenover de
Monarchianen hield men de hvpostase vast, tegenover
Arius verwierp men de ondergeschiktheid van den Zoon.
Nu doet in dergelijke twisten mee het motief dat bij
uitstek de geschiedenis aan den gang houdt: de strijd
van belangen, de geld- en heerschzucht, en het is niet
toevallig als men in Bvzantium de keizerlijke blauwen
orthodox noemt. en de groene demokraten Ariaansch -
de menschen van de vierde eeuw interesseerden zich
precies zoo veel en zoo weinig voor theologie en voor
godsdienst als die van de negentiende en twintigste,
d.w.z. zij maken zich wijs dat zij er voor vechten, en
zij vechten ondertusschen voor andere, aardsche dingen.
Maar geven wij dit toe, er ligt in die oude twisten toch
wel wat. Er zijn een paar mannen geweest, die het te
doen was om de waarheid, die oprecht meenden dat
het heil der Christenheid met de Homooesia of Homo-
ioesia was gemoeid. En dan had, zooals doorgaans, de
orthodoxie gelijk; de formuleering: één wezen in drie
hvpostasen ligt immers in de rede: het Absolute is er
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als Idee of Natura Naturans en kan dan Vader wor-
den genoemd, maar het is er ook in den trant der
eindigheid of als Natura Naturata en heet dan Zoon,
terwijl het, in de derde plaats Geest is, die „van Vader
en Zoon uitgaat" en leeft in de gemeente.

Als in de geschillen van Augustinus en Pelogius, op
Westehjken bodem, de problemen van de soevereiniteit
Gods en de menschelijke wilsvrijheid aan de orde
komen, dan is opnieuw de kerkelijke wijzing de rechte,
althansinzooverre als Pelagius op de synode te Ephesus
[431] veroordeeld wordt, want de Roomsche praxis, was
niet bij machte Augustinus' leer volkomen te aanvaarden,
dit verbiedt haar haar werkheiligheid. Toch is het al
veel, dat men in het beginsel z'n idee als juist erkent,
en het is de redelijke intuitie die hiertoe noopt: de
beschouwing van den grooten kerkleeraar, die de erf-
zomie predikt, wordt bevestigd door ons pessimisme;
'n theorie van loochening van den populairen „vrijen
wil", komt terug in ons determinisme, en z'n overtuiging
aangaande de voorbeschikking of verkiezing en verwerping
is een alleen houdbaar begrip in een redelijke theologie.
Kortom, trots de historiseering heeft de religieuse natuur
der allerbesten het Christendom verstaan, en zelfs 'n
oorspronkelijke ethiek is niet geheel en alvergeten, men
denke aan Franciscus van Assisi.

Overgebracht naar het Noorden zal het Evangelie zich
ven-iiken met de schatten van een anderen: den ger-
maanschen geest. De oorspronkelijke soberheid en somber-
heid van dit merkwaardig ras, de oekonomische ellende
[pest, lepra, honger] maken het gevoel van zonde en
ellende dieper; Kerk en burg heerschen en allengs komt
op de stad: dan zal Noordelijk Frankrijk, waar Germaansch
en Romaansch elkaar doordringen, een cultuur ontplooien,
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die uitmunt door een wonderbaren adel, maar ook elders
bloeit het ideaal van virginaliteit, van armoe, is gedicht
de legende, peinzende Mvstieken en hanteertde Scholastiek
begrippen van uiterst fijnen bouw, en wordt uitgezongen
de goddelijke glorie in lied van woord en steen. Het
hoogtepunt der Middeleeuwsche ontwikkeling is daar,
waar nog is de religieuse wijding, en de stad genoeg
beteekent om den burger te overtuigen van z'n scheppend
vermogen - een korte phase, die gevolgd wordt door
de verwaereldlijking: waar het den menschen „goedgaat"
is het met Christendom ten eind. Zoo in het Zuiden,
zoo onder Renaissanceinvloed, zoo in het Noorden, waar
de [boersche] Reformatie de Renaissance kruist en tempert,
maar waar de groei van de stad, die zich bedient van
de absolute monarchie om kerk en adel in hun macht
te breken, waar de opkomst van industrie en handel,
van kapitalisme en militairisme, samengaat met een ver-
standigheid, waardoor het Evangelie wordt vermoord.
Negeert de Kerk de Schrift, het Rationisme zal de Schrift
onderzoeken, en haar analyse zal in haar ontdekken
menschelijke feilen. Straks retireert zich de kritische be-
zinning, zooals wij in onze inleiding hebben aangetoond.
Maar de consequente kritiek is er nog, en het werk dat
den lezer hier voor oogen ligt, is uit haar geest geboren.
Wat ons nu over is na haren arbeid moet in het vervolg
van dit geschrift worden aangetoond.

De wetenschap, die, dezen naam waardig, niet in
dienst is van moordenaars en roovers en niet „het nut"
bedoeld - zooals zij zegt - lwat dan bestaat in de
samenstelling van torpedo's en in het vervalschen van
gebruiksartikelen] de echte wetenschap zoekt het kennen
von de redelijkheid der werkelijkheid, en de lieden die
beweren dat dit onzin is, en dat de wetenschap eigen-
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lijk niets weten kan, zij zijn lui of onnoozel, en misschien
wel allebei. In elk geval, de moderne tijd beslistindeze
niet; zooals hij schier verstoken is van allen godsdienst
en van alle kunst, zoo staat hij ook wetenschappelijk
ver ten achter, zelfs bij de Scholastiek, en zeker bij de
oudere philosophen. Want deze meer verlichte menschen
begrepen ten slotte waarom het ging: Anaxagoras die
het Verstand, Plato die de ldee, Spinoza die de Rede-
lijkheid, Hegel die den Geest weer-'vond in alle waereld-
sche gebeurtenissen zijn heel wat dieper dan de epigonen
die zich blind turen op feitelijkheden zonder meer. En
een ernstig man, hoe bekrompen overigens als b.v.Dar-
win is geweest, hij zocht samenhang, en wel een samen-
hang der verschijnselen die overeenkomt met de Rede.
Houden wij dit nu vast: alle wetenschap in niet-popu-
lairen zin, alle esoterische wetenschap, die niet is van
marskramers en finternationale inbrekers, zoekt den
Logos in de dingen, en, daar de Geest de Logos zelf
is, wil hij dus zich zelven wedervinden in alles wat ge-
schiedt. Of m.a.w. de wetenschap vooronderstelt de
Rede als Subject en als Object, als het Absolute. Maar
dan is zij absoluut in de relativiteit, dan is de Logos
het zichzelf onderscheidene Eene. Het Eene dat altijd
identiek en altijd weer wat anders is; hier licht, daar
warmte, ginds recht, elders liefde _ en een bijzonder
geval hiervan is het Ik, want het Ik is nu wijs, en dan
onwijs, nu goed en dan slecht, nu vervuld met dezen
en dan weer met een anderen inhoud - zoodat wij
kimnen zeggen: een mensch is zich zelf het naast, een
mensch heeft introspectief toegang tot het Al, en ont-
dekt zijn Ik als het zich steeds verkeerend eene, en als
de Kosmos dit nu straks alom en immer blijkt, dan is
de Kosmos ook een Ik, of liever een subject, het subject,
en wel in voorbewusten zin, het Zelf dat zich verkeert
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tot de relativiteit der objectiviteit, en dat dan tot zich
komt, zich zelf bewust wordt, in den Geest, of ook: de
Idee stelt zich als Natuur om uit de Natuur zich te
hervinden, en dan Geest te worden.

Een en ander is zóó eenvoudig dat het der moderne
intelligentie uitteraard te boven gaat.

De Idee nu is het lwaarachtige, het in alles Aanwezige,
het Gnvergankelijke, dat duurt in iedere wisseling, de
Almacht; men kan ook zeggen, als men verpersoonlijkt,
dat zij is: de Liefde. Uit haar komt de waereld voort,
en dit is bedoeld wanneer men spreekt van den Schep-
per.' de Idee schept, en zij onderhoudt meteen. Of m.a.w.
zii verschijnt als Natuur; het zich zelf genoegzame, het
Eene, het Absolute moet zich relativeeren, zich stellen
als het vele, moet dit, zeggen wij, en wel krachtens
eigen innerlijke logika. Want het is wel duidelijk, dat
het waarachtig Eene is het uereenende, dat, wat voor-
onderstelt de veelheid, die zij aan zich onderwerpt. En
dit gebeurt in de Natuur: hier heeft het Subject zich
geobjectiveerd, en overmeestert eigen objectiviteit, door-
dringt haar van zich zelf, en inderdaad zien wij dat de
„atomen" worden opgebouwd uit „elektronen", en dat
zij worden verbonden tot kristallen, dat het chemisch
proces de stof ingewikkeld maakt, totdat het leven ver-
schijnt, en hierin neemt de subjectiviteit toe, en verheft
zich straks, door de abstractie van den Geest, tot het
bewustzijn van het Goddelijke dat het mede is, wordt
tot Wmreldsubject, weet zich als het Ware. In de natuur
is dan voorts de botsing, het haten, en wij begrijpen
alweer dat dit niet anders kan: noemden wij beeld-
sprakig, God liefde, dan is de echte Liefde ondenkbaar
dan aan en in haar tegendeel; zij volbrengt zich uit een
waereld, die niets is dan gebrokenheid, versplintering, egois-
me, een waereld waarin oorlog heerscht en eeuwig heerschen
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zal. In de natuur is dan ook nog de negatie der Idee, dat
is: van de Rede, in dien zin, dat zij ishet bacchantische,
het onbewuste, het in koortsdroom jagende, en zij heeft
dit gemeen met het natuurlijk menschelijke, d. i. de
maatschappijen, de staten enz. waarin cultuur een goedig,
euphemistisch woord is voor een onredelijkedierlijkheid,
die geciviliseercl wordt door de goede diensten van den
kapper, den tapper en den kok, maar welker techniek
en politiek den helder schouwende herinnert aan wat
hem bij bleef uit z'n bestudeering van termieten en van
mieren. Eerst in den geest komt het zelf weer tot zich
zelf, en er is niets zoo zeldzaam als de geest, vooral
nu, en, in het ootmoedig besef daarvan, gebruikt men
liefst het woord niet meer, en heeft het over psychologie
en psychiaters, d. i. zielkunde en zieleartsen, en men
heeft gelijk, want geest is ver te zoeken in de algemeene
zieligheid. Toch is hij er, en wel bij hen die beseffen
wat hierboven is gezegd, bij hen die het Absolute Zelf
uit z'n verkeering in eigen ikheid vonden, die zich met
het Goddelijke één weten, en die nu ontdekken dat er
niets zoo gewichtig is als het eigen menschlijk hart. In
dit hart is het Eeuwige, is de rust, want hier is God,
en dit is de mystieke uerheuging, de „ontbeelde bloot-
heid" der Middeneeuwsche peinzers. Maar dan is de
waereld voorbijgegaan; de waereld is inderdaad een
phaenomeen, de waereld in tijd en ruimte is vluchtig,
en, wie goed ziet, beseft, dat, waar alles zich oplost in
kategorie, cl. i. in denkbaarheid, het verschil van droom
en waken niet zoo gewichtig is, als men wel doorgaans
meent: alles is de noodwendige droom van het voorbe-
wuste Zelf, en de wijze doorschouwt het als zoodanig,
en ook het individueele ik doet er, als een waan, in
mee; dit is het nihilisme, waartoe moet komen ieder
ernstig denker. Toch is deze nietigheid de nietigheid
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van het Subject, dat nu, uit z'n zelfverkeering, in den
geest zich affirmeert, en z'n eigen waereld bouwt
daarbinnen, een „onheweeglijk koninkrijk" temidden
van het onbestaanbare, het éëne noodige, waarbij
al het andere nietig is. En natuurlijk schudt de mondig
geworden, zich zelf bewust geworden God dezen boozen
droom van zich ai; hij wil de waereld niet, ol, als
hij haar wil, dan toch slechts als middel, als voor-
waarde tot de rijpere bewustheid, en dit is de eenvoud,
de afkeer van rijkdom en genot, in den vulgairen trant
des woords: de kudde is te koop voor goud; sociaal-
demokraten, die een hoogen toon voerden, zijn als blaf-
fende, kefiende honden; indien gij met den etensbak
rammelt, dan worden zij stil en lief, en zoo ging het met
de revolutionairen óók. Alles prosterneert zich voor het
geld: de kerk, en de wetenschap, en de kunst, en de
politicus en de neringdoende, en dat is altijd zoo en
zal zoo zijn, en het gevolg is de fraaie waereld, die
erger heeft te heeten dan die van leeuwen en van tijgers,
omdat het roofdier niet preekt en dicht en zalft - o
ia, de vos preekt: waarom de boer dan op z'n ganzen
past. Gij vindt, geachte lezer, dat de auteur van dit boek
wel pessimistisch is, maar u hebt te bedenken datuhet
betrekkelijk goed heb_t: geen honger en geen luizen _
maar dit hebben millioenen wel, en allerlei ziekten en
ontucht er nog bij. En indien gij niet waart de onbewuste,
dan zoudt gij gefolterd worden door de ellende, waaruit
gij medeleeit, en gij zoudt uw comfort haten, en gij zoudt
uw rust vervloeken, en gij zoudt komen tot dat pessi-
misme, dat is van' „Paulus" en dat is van Augustinus,
vooral indien gij gingt begrijpen dat onderdrukking de
wet is der natuur, dat het hier niet anders kan. En als
gij dan ondekt dat, zooals in Wagner's Ring van den
Nibelung, waan, egoisrne, het natuurlijke zich svniboliseert
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in gouddorst', dan zult gij verachten het geld, en gij zult
het liever geven dan ontvangen, en gij zult begrijpen het
Evangelie der armoede als iets onuitsprekelijk hoogs en
goeds. Ook zult gij, nu gij weervondt de liefde, niet
meer kunnen meedoen aan den Staat: de Staat is de
organisatie van de mocht, door hem recht genoemd, en
macht is dwingelandij, en recht is gekibbel en klassen-
justitie, en politiek is volksverdrukl-Ling en demagogie,
en daar zijt gij boven uit, en gij zweert niet, want
daartoe zijt gij te fier: gij zijt een hoogmoedig mensch,
omdat gij burger zijt van het koninkrijk der hemelen..
En gij ontvangt liever een kogel, dan dat gij eens anders
leven schent, laat staan het absoluut vermoordt. Is dit
uw houding tegenover de waereld, de waereld wordt er
niet anders door: gij maakt u niet de illusie, dat de gendarme
en monarch, de rechter en de baliekluiver, de jobberin
katoentjes en de groote bandiet Abellino zich morgen
zullen bekeeren, gij doet buitengewoon weinig aan
ideaien, gij zijt zelfs niet lid van den „Anti-oorlogsraad",
noch van „Onze Vloot", uw geloof is geringer dan dat
van de meesten, maar gij gelooft enkel in u zelven, in
uw onsterielijk Zelf, en daarom gaat het u, dat is u
aller dingen zin. Het doel van het leven is de leuensnegafie
in den zuiveren Geest, die zich dan offirmeert als het waar-
acfliige, het Goddelijke. En gij veracht, veracht al maar
door, al wat groot is onder de menschen, of liever, alles
wat groot doet, veracht gij, personen en beroemdheden,
en autoriteiten, en luidende namen, en bonden en svste-
men. En dan komt tot u, in een groot uur, de geweldige
Ontferming, en dit is beter nog: de waereld is zoo diep
ellendig, en zij is het vooral daar, waar zij het 't minst
vermoedt. En gij hebt te doen met de sturnperds, en
het worgt u soms als een benauwenis, wanneer gij gaat
door de groote stad, en gij ziet de schittering, de leugen,
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de knechting en de zonde. Zie, en dan zijt gij rijp Om
dat van Christus te verstaan. De Vader, datishet Eerste,
en uit dien Vader het Woord, de Zoon, of wel de ldee
in tijd en ruimte, de Logos, waarin de waereld is ge-
grond. En dat Woord, die Zoon is mensch geworden,
en H.ij is in u, en Hij is uit de hoogte, al is Hij ook
geboren uit een aardsche moeder, en Hij wordt verkocht
en beproefd, en rust vindt Hij niet. Hij wordt veracht
door de waereld, zooals gij, Hij heet uitzinnig, zooals gij,
Hij wil niet het goud, en den staat wenscht Hij niet,
geen geweld en geen eed en geen rechter, juist als gij.
Hij is de met ontferming bewogene, precies weer zooals
gij - en Hij wordt gekruist en moet ondergaan, en dat
is ook uw ervaring, elk oogenblik: in deze tijdelijkheid
wordt gij doomageld en doorsteken. \Want de geschie-
denis van Christus is de geschiedenis van U - van den
mensch, die uit den hemel is en tot den hemel weder-
keert. En die in den hemel zit is de Heilige Geest ge-
worden, en die in den hemel zit lacht, naar het woord
van den ouden Psalm, en dus lacht in stillen humor
uw verzoende menschelijkheid over 's waerelds wanen,
en ook weent zij, omdat die waereld is vol kommer, een
Dis van de ketters, Boeddha's brandend huis.

En er zijn twee ol drie, die gij verstaat, die u ver-
staan, en hen hebt gij lief, met groote liefde, en hun
vreugd is uw vreugd, en hun leed uw leed, en ten slotte
is in u de vrede, die alle denken overstijgt, en die niet
van deze aardsche waereld is.

De theologie is een vak geworden. En de philosophie
ook, en betaald wordt de kunst, en de hoogste dingen
worden dus besproken door vulgaire menschen. Dan
komt op u af een orthodox dominé en verzekert u dat
hij de genade heeft en z'n buurman niet, en gij staat
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beteuterd te kijken, want gij vindt hen beiden eendere
proleten. Maar indien gij zijt een diep mensch, dan voelt
gij het als een genade dat gij van de wereld af zijt,
dat gij haar niet meer hoeft te adoreeren, dat gij niet
meer hoeft te kruipen voor haar meesters, dat zij geen
vat meer heeft op u, sinds gij haar gelrlzak smaalt. U
de bedelaarstrots, u de diepe tresoren van een ver-
eeuwigd leven. De laatste religie die de wereld kende,
was die van Mammon; na Osiris en Brahma en Jaho en
Christus, kwam ten slotte Mammon, en z'n tempel is de
Beurs, en z'n Levieten zijn Heidenen en .loden en
Christenen, kapitalisten en socialisten, aristokraten en
dernokraten, en z'n rnuil is als de muil van Moloch open,
en onstilbaar is z'n trek. En het laatste geloof van de
wereld is dat in den vooruitgang, en intusschen zijn de
edelste instincten vergiftigd en bedorven, en liegen doen
zij allen, journalisten en priesters, en keizers, en konin-
gen, en het houdt niet op, nu de Gomorrha's branden,
en de „cultuur" uitkomt in haar perverse beestelijkheid.

Lees nu eens Mattheus 24. En doordring u van de
instorting aller waarden, een kategorie die eeuwig is.
Maak daar van nu weer niet een gebeurtenis: wacht
niet op de komst van den Wereldleeraar, heb niet de
„Ster van het Oosten" op uw borst; kom, wees nu eens
redelijk en begrijp dat alles altijd inzinkf, en dat daarin
komt de Christus. En dat Hij is, in uw leven, Uw zelf:
zij. die gelooven aan den historischen Jezus hebben al-
weer gelijk. Jezus is ver, d.w.z. hun ware wezen is hun
nog onbereikt en onbereikbaar, maar voor u is het er:
gij zijt den hemel ingegaan. God is in u, gij zijt in God
geborgen. Zie, dat is genode,'dat groeit op vanzelf, dat
is doorbreken van het licht, dat is orwerdiende zaligheid.
En gij zijt vrij, vrij als geen: gij hebt geen ding meer
dat u ergert, geen wereld die u hindert, geen geloof
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of ongeloof dat u misschien benauwt, en gij zijt verlost,
en verzoend zijt gij, want in uwen vrede zijn alle dingen
goed. Dat is het Christendom, en het is in de wereld,
maar de wereld heeft het niet gekend, en kan het ook
niet kennen.

Want het eind van alle dingen is de liefde. Men is
bang van dit woord, omdat het ontheiligd is, omdat het
de ronde doet daarbuiten, waar men elkaar verworgt.
En toch is zij het hoogste, de liefde, al vooronderstelt zij
haai, want alles is in deze wereld ongescheiden onder-
scheiden, en haat is liefde die verkeerd is of omgekeerd,
en wie niet kan haten, is van Christus niet. Als gij niet
gefolterd wordt door het bedrog, de ontucht, de leelijkheid
daarbuiten, als u dat niet pijn doet, letterlijk pijn doet,
als gij dan niet losbarst in verontwaardiging, dan zijt
gij nog een oppervlakkig mensch. En dan kunt gij over
liefde preeken, en gij kunt arm in arm gaan met uw
buurman, en gij kunt het uwe toedoen aan werk- en
andere verschaffing, en ik zal niet loochenen dat dit
in z'n soort wel nuttig is. Maar het is geen Christendom,
geen esoterisch Evangelie. Dit Evangelie is liefde, die
aldoor haten moet, die schrijdt door de vlammende stad
van een goddelooze wereld, en de haat is uit de Eeuwig-
heid, omdat de Eeuwigheid in deze breuke haar spiegeling
niet wedervindt. Maar het is juist het licht, dat zij beurt,
waardoor donker is haar nacht, het is haar liefde, waaraan
zij lijdt, en wie niet lijdt uit deze omgekeerde liefde is
geen Christen. Want het kruis is opgericht, en wien dit
niet geldt als een historisch praatje, maar als een kate-
gorie, dien is durend het wereldleed, ook als hij is ver-
lost. Want hier komt alles samen, hier is het „ik ellendig
mensch", en het „Dies Irae" en het „Jubilate". En de
hoogmoed, dien de heiligheid vooronderstelt, en de be-

229



rusting, en de humor, en het ontfermen, alles is er: als
in een melodie de gansche schaal doorloopen wordt,
zoo is het in den Christelijken geest. En wat niet uit-
blijft is de Christelijke nederigheid en het besef oan eigen
zonde. Maar: de diepere natuur vertelt hiervan niet aan
de wereld, zij voelt zich de rots, die fel uitstijgt boven
het betreden land; om haar heen huivert de wind, en
in haar graniet zijn gegriffeld woorden van beschamende
herinnering, maar die kent slechts de zon, en de sterren
kennen hen, niet de menschen, die wonen, waar zij
wortelt, in het aardsche abijs. Tegenover het Absolute
is zij gering, de ziel, als de minste van de kleenen, en
dat zij is ontvangen en geboren in zonde, dat wordt
haar gezegd daarbinnen, van uur tot uur, en zij wordt
verteerd door een vlam, en dat is de vlam der hel, al
is ook de hemel stralend rondom haar, en al hoort zij
het harpen der gebenedijde engelenkinderen. Maar zij
hoedt zich hiervan te spreken, daartoe is zij te kuisch;
zooals een vrouw niet ontmantelt haar naaktheid aan
den weg, zoo biecht zij niet aan menschen, en zij weet
zich uitverkoren, omdat zij lijden mag, lijden aan de
wereld, en aan het leven, en aan zich zelve, in dit land
van donker, waar haar is opgegaan het groot en godde-
lijk Licht.

Ik geloof in God den Vader, zoo zegt de ziel, en
beseft dat die God reeds zóó het een en alles is, reeds
zóó de Triniteit: indien de genatureerde natuur aan de
Idee ontvloeit, in haar is aangelegd, indien straks dan
uit haar is de Geest, dan zijn Zoon en Geest reeds
beiden in den Vader, en de Zoon is mensch geworden,
en de Ziel betuigt het: dat Zij gelooft in den Zoon en
in den Heiligen Geest. En in de algemeene Christelijke
kerk. Want dit leven, dit opperste, het is wel zeldzaam,
maar het is er toch, en het is van alle landen en van
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alle eeuwen, en Novalis kende het, en Pascal en Schapen-
hauer, en de gemeenschap der heiligen is het zuivere
hart een vreugde. En het beseft dat, in z'n opperste
momenten, daar waar de melodie van z'n zijn wordt
tot een sopraan, daar waar het geluid wit is als sneeuw
in zon, de zonde vergeven is: nu is afgewenteld de steen,
nu is de Heer uitgegaan, nu is groot de goudglans der
herboorne lente. En dit is de opstanding, en dit is het
eeuwige leven menschen kibbelen over onsterfelijk-
heid en geleerden betoogen haar in boeken, maar dat is
wereld, „cultuur", onzin: de Geest weet het, de godde-
lijke Geest alleen.

\Want gij moet wel begrijpen dat gij nu niet meer
telt, dat gij ten onder gingt, dat, in de diepte en op de
hoogte, er niets is dan God - en dus ziet gij de uiterste
spanning tusschen Christendom en moderne vervlakl-ring.
Zelfs geloovigen gelooven in zich zelven, nemen zich
zelven en de dingen au serieus, en de professor, die
altijd een woord klaar heeft als het begrip ontbreekt,
leutert van „abstract monisme", daarmee bedoelende
dat het verkeerd is zich zelven weg te cijferen en God
alleen te gunnen de absolute werkelijkheid. Toch is dit
zoo: enkel God is waarachtig, dit universum is de Gods-
droom, en in uw en mijn innerlijk ontwaakt misschien
de droomer en ziet z'n glorie, z'n geweldig, eeuwig licht.

Want dit is het slot: het pessimisme verkeert zich,
niet tot optimisme, dat goed is voor Joden en Sociaal-
demokraten en journalisten, maar tot de klare stilte
der ingel-:eerde ziel, en de wereld, die onuitsprekelijk
slecht is, als gij haar neemt ter wille van haar zelve,
zij wordt van tragische schoonheid, als zij u is de spie-
geling van het groot, onsterfelijk Ik. Met Schopenhauer
vindt gij dat dit einde niet rechtvaardigt de eindelooze
smart; de wereld is niet een kijkspel, waar wij aesthe-
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tisch van genieten. En gii hebt geliik, en gii veracht
den modernen mensch. die dit doet, die zit als in een
schouwburg, en een verstrooiing wordt hem de demonie
van de natuur en de geschiedenis. Maar iets anders is
als gij, met eindeloos ontiermen ziende de geslachten
van dieren en van menschen, ook bewonderen kunt de
sterren, en de zee, en de bloemenwuiving, en de rust
van den dag, en de nachtstílte op het beiizeld veld. Er
is een vrede, die alle denken overstiigt, er is een klaarte,
die zich terugwerpt op den somberen waerelcldroom,
zooals de duistere landen in manezilver gloren, zooals
de liefde van een moeder een wondre nimbe weeft om
het hoofdje van haar arme, zieke kind. Vindt gij dit
een waan? Bedenk dan dat alles waan is, alles droom,
en dat deze droom alleen maar dieper, teerder is dan
die der dusgenaamde werkelijkheid, dat de Apokalypse
van „Johannes", die komt tot de eeuwige Stad en schouwt
den roem van Jeruzalem, „dat als een bruid voor haren
man, getooid is", het slot is van de Schrift, en dat dit
wil zeggen: na het onduldbre leed, na den berg Golgotha
bliiit er „een ruste over voor het volk van God", en
dat is het visioen der waerelden, die als lichtende phan-
tomen driiven aan den einder.

Odillon Redon heeft het geweten, toen hij de Apoka-
lypse heeft verlucht.

Er zijn richtingen, die U verkondigen het „ge-loot van
den nieuwen mensch", het „nieuwe leven". Wmtrouwt
ze. Een andere weg is er niet dan de weg, die liiden
heet. Alles moet verloren worden, zal uw ziel het Eene
vinden.

De Renaissance wist dit niet, de tiid die volgde, wist
het nog minder; nu is het oogenblik, dat gij het weer
bedenken kunt, omdat de „gruwel der verwoesting"
heerscht. Levensbeaming in modernen trant is idiotisme,
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en levensverloochening is aristokratisch, omdat de mensch,
die ze aandurft, blijkt de veeleischende, omdat hij niet
genoeg heeft aan de waereld en haar iutiel bezit. Zullen
wii dan zeggen, dat wij zullen smaden de kleine goede
dingen? Neen, als de ziel behouden werd, dan is nog
het geween, maar de glimlach is er ook, en wij zullen
nutten, als een teug, die dorsten laaft, het geluk van
een uur, de blijdschap van een kind, den glimlach van
den morgen, maar ons hart is er niet bij, wanneer het
vindt z'n bel-roring, ons hart, dat bij God is, en alle
wonden kende, en alle zonden droeg.

Wij zijn dus gekomen tot de esoteriek van het Evan-
gelie. En wij hebben gezien dat deze is gehistoriseerd.
Wanden wij ons dan tot de Schrift, tot het Nieuwe
Verbond, dan begrijpen wij, meer dan de anderen, die
verstrikt zijn in hun rationalisme, in hun onmiddellijk
denken. En wij leggen uil, wij zonderen den vorm af
van den inhoud, wij vermoeden de bedoeling achter de
vertelling, wij vinden van het dichterlijk symbool de
diepere idee. En wij leggen in. Luister goed: wij leggen
ín. Wij phantaseeren, wij zijn los van de letter, wii doen
tot zekere hoogte, willekeurig. En dit is ons recht, het
Schriftgezag geldt, maar het geldt niet absoluut; een
stichtelijke toespraak is nu eenmaal niet een collegiurn
in exegese, zij is de uiting van een wijsgeerig-christelijk
besef, zij is het in arlislieken vorm. Welnu, de philosooph
is de volwassen mensch, die verstaat wat de theoso-
phische dichter van het „Evangelie" eigenlijk bedoeld
heeft; wat het Ware is aan z'n woorden, dat leeft in
ons, en dus is ons Christendom het zijne en het is toch
ook alweer het zijne niet, het is ontwil-:kelder en breeder.
Het dus begrepen Evangelisch woord, het wordt dan
door ons gereproduceerd. Denken wij ons nu den kun-
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stenaar, deze hanteert z'n stof Steeds vrij: van den
tekst uit een kroniek maakt Shakespeare z'n Hamlet,
en zoo zal de artist de Evangelische geschiedenis om-
scheppen tot het voertuig van z'n eigen schoone hart.
Zoo is het verstaan in vroegeren tijd, dit was de preek
van Bernard van Clairvaux en van oude Gereformeerden;
alleen het modern rationalisme vindt dit „oneerlijk", be-
werkt daarmee dan echter enkel, dat het zich voor goed
geschandvlekt heeft. Zooals de dichter van het „Evan-
gelie" de astrale mythe van den Zon, die water in wijn
verkeert, omschept tot een allegorie, waarin de god z'n
moeder, de Maagd Israëls, den wijn der nieuwe vroom-
heid schept, zoo mag de Christen van de Evangelische
geschiedenis op z'n beurt den zin verruimen, en gewagen
van het Goddelijke dat in elk hart binnenkomt en een
ieestdronk geeft aan hen, die eerst nog dorstten.

En als wij dit doen, dan verdoezelen wij niet het
revolutionnaire der Christelijke ethiek; onze verkondi-
ging is het „teeken van Jona den propheet," en wij
verzwijgen niet dat ongoddelijk is de waereld en ver-
vloekt de creatuur, en wij komen op voor de verdrukten
en geringen, en wij getuigen van zonde, maar ook van
begenadiging. Zoolang er nog iets is in het moderne
menschenvolk, dat voelt voor piëteit zal het niet minder
willen zijn dan de Antieken, die den tempel Sacrum
noemden en geen misdadiger grepen als hij bij het
altaar lag gebogen. ln de kerk is onaantastbaar de
Christusprediking - al heeft men een de Ligt aange-
durid, omdat hij - naar men zeide revolteerde, wij
revolteeren, maar niet in dien zin dat wij opstand wekken,
wij gelooven in de macht van opstand niet. Onze ver-
kondiging is die van het goddelijk Koninkrijk, en onze
dienst- en rechts- en eedsweigering is minstens zoo
behoorlijk als die der oude Doopsgezinden. Wij zijn
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onpraktisch - maakt u niet ongerust, rechters en mili-
tairen en bmgemeesters en veldpredikers, wij zijn on-
praktisch, en onze verkondiging deert uw revenuen niet.
Wij hebben niets met u te maken, noch met de waereld.
Ons non possumus geldt enkel onze ziel, en daarvan

. blijft ge af. Wij bedoelen geen revolutie, de menscllheid
wil bedrogen worden en vertreden in den oorlog. Maal'
wij willen rein ons leven: een koninklijk, een priester-
lijk, een uitverkoren volk.

nl
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EEN ANDER EVANGELIE

r zijn welmeenende menschen, die in onze dagen
E propaganda maken voor „Oostersche wijsheid",

en wier overtuiging is dat Laotz of Boeddha
Christus in waardij te boven gaan. Nu wachten wij er
ons voor kwaad te spreken van welken idealist dan
ook, en het Tao-teh-King is diep, en het Boeddhisme
herinnert aan het Evangelie: pessimisme, besef van
zonde, verlossingsdrang, wedergeboorte, enz. Maar juist
het feit, dat het Christendom dit alles ook heeft, maakt
het niet noodig het te zoeken in Benares of onder den
Bodhiboom. Er is hier in het spel de gewone zucht
naar nieuwigheden, die zich keert naar het vreemde en
het eigene veracht; ja, au fond, is hier de onkunde van
menschen, die niets afweten van hun voorouderliiken
godsdienst. Daarbij komt dat ook het „Evangelie"
Oostersche wijsheid is, als men op zulke is gesteld, en
de technische taal der theosophen in den trant van
Blavatskv en Steiner, die aan Hindoestan ontleenen, is
volstrekt niet zuiverder dan die van de Christelijke kerk,
en beeldend zijn zij allebei. En in ethisch opzicht is de
theosophie ten achter: de leer van het Karma, hoe voor-
treffelijk dan ook in haar bedoeling, wordt doorgaans
zóó voorgesteld, dat de ziel in dit leven oogst wat zij
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verdiend heeft in een vorig, en dat is heel prettig voor
dames, die in mooie huizen wonen en dwepen met „den
Doctor", want nu hebben zij het gevoel dat haar fortuin
haar toekomt, op grond van een vroegere, voortreffelijke
existentie, terwijl haar arme schoonmaakster terecht
gebrek lijdt, want zij is, in een vorige incarnatie, niet
zóó solied geweest. Nu is het Christendom der kerken
niet veel beter ; wij hebben daarvan herhaaldelijk het onze
in dit geschrift gezegd; orthodoxe en andere theologen
zijn er goed voor om z'n beginsel weg te praten, en er
zijn ook Christelijke bankiers en staatslui, Calvinistische
oi ethische heeren in luxurieuse pelzen. Maar het „Evan-
gelie" zegt het ten minste, dat hun bestaan zondig is,
en gij kunt u altijd beroepen op de Bergrede als gij
niet wilt dienen in den oorlog, als gij niet zweren wilt;
in een „vrij land" (zooals zij zeggen die den baas spelen]
kunt gij weigeren, op grond van uw erkend geloof, mee
te doen aan geweld en beestelijkheid, maar dat kunt
gij niet, als gij staat op den grondslag van de Secret
Doctrine _ al is deze, in menig opzicht, vol van zuivere
vroomheid. Gij moet er óók vrienden maken uit den
onrechtvaardigen Mammon, zooals de Schrift zegt, en
dit beteekent: gij moet praktisch zijn, gij moet de slechte
waereld gebruiken tot uw hooger doel, en dat kunt gij
in dit geval ook: die waereld is erg Christelijk, welnu,
laat haar met haar Christendom geen rust. Maak het
haar zoo lastig, dat zij u opnieuw vindt een haat van
het menschelijk geslacht; fatsoenshalve kan zij u niet
vervolgen maar zij zal zich irriteeren over u, en dat is
noodig; wat haar prikkelt is de Christus, en dezen
krijgt zij nooit haar deur uit, zorg dus dat gij niet te
veel doel aan theosophie van het Oosten, „bewaar het
pand u toevertrouwd." Zooals misschien onpraktisch is
de zending - al is zij ook alweer praktisch met het
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nog op de „zaken" en uit imperialistisch belang - zoo
is zot de propaganda van een Hindoeistische of Chi-
neesche leer in het Westen _ al is het op z'n tijd
verdienstelijk het blanke ras, dat aan de spits der be-
schaving staat (gelijk het zelf tenminste volhoudt] te
herinneren aan den eenvoud van Bikshu's en Brahmanen
- die echter ook van Christus is.

De ernstige bestrijder van het Christendom is voorzeker
Nietzsche. In z'n „Anti-Christ" beweert hij, dat het is
geboren uit de onderste lagen der samenleving, dat het,
als middel tegen de verveling, de zelfkritiek toepast, dat
het het hoogste onbereikbaar noemt, geschenk toch van
genade, dat het het lichaam veracht, wreedheid tegen
over zich zelven en anderen predikt, dat het door en door
somber is, de zenuwen prikkelt door vasten enz., dat
het haat de machtigen der aarde, de edelen, den moed,
den hoogmoed, de vrijheid, den geest, de zinnen en de
vreugde in het algemeen. Het Evangelie is de religie
van de decadence, hier is de god ontaard tot een ideaal
van zwakte en van slapte, die men dan echter goedheid
en liefde heeft genoemd. Dus de „Antichrist"

De herkomst uit de onderste lagen der samenleving is
echter geen schande, want Nietzsche zelf oordeelt:
„Bauernart sollte Herr sein". Bovendien: niet het von-
waar? beslist, maar het wol? als men iets naar z'n be-
teekenis schatten wil. En dan: het oorspronkelijk Chris-
tendom bleek ons uitgegaan van intellectueele menschen,
uit de kring der Gnosis, en is eerst later gepopulairiseerd.
Zelfkriliek, zelfonderzoek, als middel tegen de „verveling"
is ons uit het Evangelie niet bekend [het woord „ver-
veling" komt, zoover ik zie, in het Nieuwe Verbond
niet voorj; zelfkritiek, zelfonderzoek predikt ook Boeddha
(dien Nietzsche tegen Christus uitspeeltl en zij zijn van
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Aristoteles, en zij zijn voorondersteld in de vroegere
moraal der Hellenen, men denke aan het „maathouden"
van Kleoboelos uit Lindos _ wat dan toch zeker enkel
mogelijk is, wanneer men z'n excessen kent. '] Dat het
hoogste onbereikbaar zou zijn, heeft de Christen niet
geleerd, het hoogste is er, dat is hij zelf, - en hij wacht
niet op den Uebermensch, dien modernen Messias, in
wien Nietzsche kinderlijk geloofd heeft; hij vindt dat
de Christus verschenen is in de waereld, en hijlaat zich
niet misleiden door de nieuwe Joodsche praatjes van
het „Rijk dat zeker komt". En als hij dit z'n gevoel,
deze zijn overtnigdheid, een gift van genade vindt, dan
is hij in overeenstemming met den would-be-wetem
schappeliiken auteur van den „Anti-christ", die zich
„determinist" noemt [p. 2012]. en dit determinisme doet
hem bedenken dat hij zich zelf niet heeft gemaakt, dat
hij wat hij is en heeft, van de Menschheid heeft ont-
vangen. En deze heeft het van de Natuur en deze is
uit de ldee, het goddelijk Subject. Ondervindt nu de
Christen in zich zelven een heil en een vrede, die de
arme Nietzsche- moet ontberen, anders had hij niet zoo
jammerlijk gefaald, dan zegt hii: dit is genade -~ zoo-
als een heel gewoon meisje, als zij gelukkig is in haar
liefde, met Chamisso`s vrouwe roemt „den Herrlichsten
von Allen" en maar niet begrijpt, en zich verootmoedigt,
omdat hij haar bemint.

Dat zijn echt menschelijke sentimenten, maar onzen
„psycholoog" die op den "geest" schimpt, waar hij kan,
moest dit ontgaan. En als de „Anti-christ" aanmerking
maakt op de veracfzting van het lichaam der oorspron-
kelijke Christenen, dan is, blijkens ons onderzoek, de

1] Ken u zelven.
2] geciteerd in de Holl. vertaling van Duverger.
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primitief-christelijke ascese allerminst zelfschennis, maar
aristokratische hoogheidsuiting, want ten tweede, noemt
de „Apostel" het lichaam een „tempel Gods", terwijl
voorts alle opvoeding en vorming het lijf wil onderwerpen
aan de tucht des geestes, ja, dikwijls in dit opzicht
wreed is en wreed moet zijn. Nu kan men alles décadence
noemen wat in deze richting stuurt (Socrates, Plato,
Seneca, Augustinus, Pascal, Epicurus zelfs, zijn volgens
Nietzsche décadentl, wij hebben er vrede mee, maar
het is een questie van smaak als gij het „blonde beest"
stelt boven Marcus Aurelius; ik voor mij houd niet van
een circusman of een worstelaar of een slagersknecht
als zoodonig, d.i. in hen allen kan veel goeds schuilen,
maar dit in weerwil von hun ambten; moorden en vechten
en fuiven, is de zin van ons leven niet, Ook niet fuiven,
en dit brengt ons tot het verwijt van somberheid, die
aan het Christendom vast zou zijn; niemand zal het een
kind kwalijk nemen, dat het schik heeft, noch een jolig
student, en niemand alweer duidt het Nietzsche euvel,
als hij de waereld prettig vindt. Maar er zijn anderen,
die nu eenmaal hooger eischen stellen, en zij behoeven
niet door vasten te worden ouerprikkefd, om, aristokraten
als zij zijn, telkens weer te haten, zij „de groote ver-
achtenden". Vooral op de heeren der aarde zien zij met
hoogrnoed neer - herinnerde zich de „Antichrist" niet
den „Zarathustra" en het gesprek met de koningen?
wist de oudere Nietzsche niet van „Pöbel-Mischmasch",
waarover hij in vroegere jaren heeft geschreven? Ui zijn
„de aanzienlijken" plotseling gestegen, en moeten wij
nu ons buigen voor den minister, en den aandeelhouder
in een poetsdoekenmaatschappij, en den „geleerde"'? Zijn
zij nu onze edelen? _ het hangt er maar van af al-
weder hoe hoog uw eischen gaan. De dichter van het
antiek mvsteriespel had andere ambities, en hem ontbrak
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de hoogmoed niet, noch ook de moed, en moed is wel
Christelijk: er behoort meer moed toe met Theogenes
dienst te weigeren of geworpen te worden voor de
panthers en de leeuwen dan met modernen de „waarden
om te keeren" in tal van aphorismen, die stilistisch on-
loochenbaar voortreffelijk zijn. En uriïheid had de pri-
mitieve Christen áók, minstens zooveel als Nietzsche,
die wanhopig worstelt tegen een krankzinnig fatum, d.i.
tegen het door hem nog onbegrepen leven:vrij is de phi-
losooph- en is Nietzsche absoluut niet -waar hij zich voelt
gedragen door den Logos, het alomvattend Zelf, en vrij
is de theosooph van het Evangelie, omdat hij dien Logos
in aanschouwing heeft doorvoeld. En de Antichrist, die
zoo veel praat over vreugde, en wien de vreugde vreemd
bleef, hij is niet toe aan den Chi-istusgeest, met z'n
bruiloft en z'n mystieke heerlijkheid. Ekstase? Juist,
ekstase. Moet de kunstenaar Nietzsche zich niet schamen
dat hij ook deze vonnist? dat doet de moderne bour-
geois ook, en de positivist, en de journalist - en stellig
zijn zij er niet edeler om.

Het is ons overkomen dat een Twentsch fabrikant, die
Schopenhauer verafschuwde, omdat - zoo zei hij -
hij geen pessimist kon zijn, wijl z'n zaken goed gingen
en z'n familie gezond was en z'n spijsvertering uitmun-
tend - het is ons voorgekomen, dat die fabrikant zich
genoemd heeft een volgeling van Nietzsche. En al heeft
de Duitsche aphorist dit niet bedoeld, aanleiding is er
toe. Het zijn de Undershafts, die ook vinden dat goed-
heid en liefde, zwakte is en stapte; dat decadent is het
Evangelie, dat men moet uitvieren den wil tot macht,
dat men regeeren, heerschen, onderdrukken moet. Nu is
dit te begrijpen bij een industrieel, wiens vader of groot-
vader een beurtschip had of met een pak op z'n schouders
rondging bij de boeren: zoo iemand komt in goeden
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doen, en hij heeft er schik in, hij voelt zich, hij wreekt
zijn vroegere slaafschheid, hij geniet. Maar als een be-
schaafd mensch, als Nietzsche, het leven zalig spreekt,
en den barbaar, en de Renaissance, dan is dit pose, of
het is opwinding - en dit laatste is het bij onzen Anti-
christ; hij maakt zich wijs dat de existentie voortreffelijk
heeft te heeten, omdat hij zelf voelt, dat zij voos is tot
haren diepsten grond. Zijn tekort in philosophicis, z'n
ongedurig denken, dat nooit iets vasthield, bracht hem
niet tot het eeuwig, goddelijk Zelf, en z'n intuitie was
niet zoo zuiver, dat zij hem verrnocht te wijzen den
koninl-:lijken weg, en zoo moest hij, om te leven, het
leven met exaltatie roemen, en straks gelooft hij zelf
niet meer in z'n excessen, en hij zinkt neer, de arme, -
en Christus is er nog.

si-»e››.f=§1 r.-4'1%
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EPILOOG

n Christus is ernog-Hij maakt zich op uit het Oosten,
E uit het Slavisch land, daar waar striemt de geesel,

waar is de ruwheid, de vloek en de bedwelming.
Bij wonderlijke kinderen keert de ziel intot haar diepte,
hier broedt zij op het mvsterie, dat is in deze waereld:
op het ik met z'n raadsel, z'n duister en z'n smart. \Want
mvstisch is der Slaven aard, en z'n school vond hij in
het ontzaglijk leed, in de duivelsche kwelling, geoefend
door tirannen. De Westersche vooruitgang, die bedoelt
het genot en het geluk, die terugschrikt voor het lijden,
het Amer-ikanisme, dat nog alweer barbaarscher is, zij
doen derven het Christendom, want dit is van de ziel,
en wel van de ziel, die verloren heeft zich zelve- hoe
is dit mogelijk, waar zij, naar zij meent, zich zelve vond,
waar zij het goed heeft aan welbereide tafelen? Het
Licht der ltllfaereld, het schuwt de booglamp, het schrille
schijnsel van een moderne stad, en de stilte, Sige,
's Vaders dochter, is moe van het gedruisch der stem-
men, die krijten langs de wegen. En als een mensch
niet hoort, noch hooren wil, als hij werkt voor het ver-
gankelijk brood, en niet voor het brood dat duurt, dan
zal hij hong'ren, en hij zal dorsten, ook nog waar de
spriugfonteinen van z'n vreugden Wellen ~ het diepste
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inhern, het isde onverzade, en er komt een uur, waarin
z'n armoe open ligt. Want niet behoeftig maakt het leed,
maar de voorspoed, de luxe, de uiterlijke glans, en de
tragiek der waereld is, dat, waar zij schatten heeft ver-
gaderd, zij het meest moet derven. De Russische ziel,
van den Moejik, van den balling naar Siberië, heeft
niets dan haar eigenheid, en, als zij zich ingraaft in zich
zelve, vindt zij soms het wonder, en Tolstoi ontdekte
het, en Dostojewski, en Tolstoi is de eerste Christen na
Franciscus van Assisi, en Prins Muschkine is de idioot,
de simpele, die, wien hij nadert, louter maakt. Niet het
Moscovietisch Caesarisme, dat meevecht, met en tegen
Westersche barbaren, dat, omstuwd van paladijnen, die
dorstig zijn naar macht, de aarde drenkt met bloed,
niet dit Rusland redt, maar het hart van den soberen,
dien Tolstoi heeft doorschouwd en dien Dostojewski
minde met z'n wonderlijke liefde. En zij hebben hun
broeders en hun zusters hier, en dit zijn de tien recht-
vaardigen, die de Sodoms en Gomorrha's dezer waereld
tot een vrijspraak zijn. Groot is hun leed, en op hun
schouderen drukt het zware kruis, en soms is hun ziel
als een lam, dat ter slachtbank wordt gevoerd, maar
juist dit is de ontzondiging der milloenen. Want het is
nog altijd zoo: dat in een mensch de God komt, en dat
deze mensch de weeën van heel een wäreld draagt, en
dat in het vuur van z'n pijn de louteríng van vele driften
is, en dat de Kosmos met z'n onrust hier erlangt z'n
rust, en dat die Kosmos gerechtvaardigd wordt, met al
z'n nooden, in het Pinksterwonder van z'n geboren
geestelijkheid. Een anderen zin heeft de schepping niet,
noch hare creatuur, dan dat zij dezen doet lijden en
hem uit z'n leed verheerlijkt. Zooals het hart uitstuwt
het bloed en het terugneernt in z'n kameren, zoo is
van den Grond der dingen het beweeg des levens naar
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het veelvormig oppervlak, maar het keert weerom tot
den Grond, uit de breuke wordt de zielinGod verzoend.
En dan is er niets dan God, niets dan de soevereine
Liefde. O, die Liefde! Zij is het Woord, dat alle woord
voltooit, zij is, over het Kapernaum, dat zich verheft tot
den hemel, en dat wordt neergestooten in den afgrond,
de ontroering van den God, zii is de overwinning op
alle leugen, de zege op zich zelf. Dit is het, ia, dit is
het! Van „la victoire des dëgouts", heeft een Fransch
kunstenaar gewaagd, en dit is het superieure: te triom-
feeren over eigen walging, als Juliaan de Hospitaalridder
den leproos te drukken aan de borst. En dit is niet het
moeilijkste; de groote beproeving is niet dat men moet
beminnen den kranke, den bedelaar, den souteneur, den
ontuchtige, maar het zwaarst is lief te hebben den
meneer en de mevrouw, de zelfvoldane bourgeoisie, den
journalist en den politicus, den gegalonneerde, en den
meester in de rechten. Dat is het zwaarste, idat is schier
te veel voor een mensch, omdat hier de absolute ver-
keering, de volstrekte zonde is. De zonde is burgerlijk-
heid, is dandyisme, is luisterlooze waan. En deze moet
gij liefhebben, en gij kunt het niet, en uw ziel krimpt
van wee, en gij voelt dat God met u is, met uw toorn,
in het gericht dat kwam, in de breuk aller dingen, in
den ondergang, opnieuw, van deze waereld. Maar God is
ook met u in dat geluid daarbinnen, dat van liefde spreekt.
O, maar gij kunt het niet, gij kunt niet beminnen den man
van zaken, en den heer met z'n grogstem, en den modernen
artist die vleit om geld en roem, en toch - gij moet.
„Bij de menschen is het onmogelijk, maar het is moge-
lijk bij God", zoo klinkt het groote Woord, en als het
Eeuwige in u z'n oogen opendeed, dan ziet Het deze
waereld als een kind, dat rust in Moeders armen. Het
Eeuwige - het is eerst de toornende, de Groote Israëls,
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de Jaho der gerichten, en het heeft u uitgezonden als
Johannes in de wildernis, en van l-:emelharen was uw
gordel, en gedreigd hebt ge, al maar weer gedreigd,
Herodes en Herodias. Maar dan heeft dit Eeuwige ont-
huld z'n dieper Zelf, en het was meer dan Johannes,
en meer dan Salm-no, en Mozes en Elia naderden om
Het te aanbidden. Wamom? Omdat Het Liefde is. Er is
een begrip, dat alles doorschouwt, dat alles vergeeft;
er is, in het geluid van den grooten God, die bloedt,
niet meer de tuehtiging van Kapernaum en Tïrus, er is
de stille weemoed in voor hen die zondigen, „la victoire
des dégouts" - en eerst nu is hei volbracht. Tefefeslui -
het is volbracht. Dit woord uit het Mysterie, dat de vol-
einding aangaf van hen, die waarheid zochten, het is
hier vervuld - dit is het hoogste: dat men kan vergeven,
omdat men kan beminnen. En men bemint, omdat men
heeft verstaan. Het begin van den geest is de goddelijke
wijsheid, maar de wijsheid is nog maar begin; zii moet
werkeliik worden, zii moet overmeesteren het halfbe-
wuste van ons aanziin, als een geweldig licht, zii moet
louteren onze ziel, en daarom is religie meer dan weten-
schap, en als dus het hart herboren is uit den Logos,
uit het Unsterflijke, als de God is mensch geworden, da.n
gaat teniet z'n eindigheid, dan gaat, in vlarnmenvuur van
leed op Golgotha, te loor z'n ik -- en dan is het vo!-
brochi'. 'Want dan is de mensch vergoddeliikt, en hii
ziet aan met Vaderoogen de gruwelijke waereld. Zii kan
niet anders ziin, zii is, in hare breuke, goed. Zii is goed.
trots hare schande, en in de ziel van den gittmenger
kent de God het zoeken van Bruiloits eeuwigen dronk,
en als de vrouw belust is op kleerenweelde, dan wenscht
zii het gewaad der Serafs, en de brand der zinnen, dat
is de dorst naar zaligheid, en wie onderdrukt en macht
wil, die is de Simson, in de stad der Philistiinen, ge-
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knecht, wanhopig, op wrake broedend, omdat hij, de
dienaar, toch is de groote Zonnegod.

„Er is geen andere zonde dan verblinding". En er is
geen religie dan die van den Christus, want zij verkondigt
dit, en Nathanaël Devadatta, d. i. Boeddha, is hem het
dichtst nabij gekomen, en, toen hij zat onder den boom
„heeft Jezus hem gezien". Kinderen l-:rakeelen wie meer
zou zijn: Christus of Boeddha. Zijn wij er dankbaar
voor, dat in het Westen het Licht der Lichten opging,
en dat het Oosten niet onthouden werd een rustig
stralend licht. De Openbaring der Eeuwigheid - zij is
van' Bethlehem, maar ook van Jambudvipu. En dat de
twee grootste godsdiensten der waereld de tijdelijkheid
doorschouwden als een waan, en de redding vonden in
het Andere, dat roept om ons liefde, het is een vreugd
voor de harten, die dorsten naar het Wonder. En dat
Christus en Boeddha oniferming leerden als het aller-
hoogste, het allerrijpste weten, dat is voor onze ziel
genoeg. Voor ons het Evangelie, voor ons de goede
Herder, „die heeft nog andere schapen, niet van deze
kudde"; het Christendom, dat is de waarheid van elken
godsdienst, omdat het is de godsdienst van het Ware
en de Waarheid, omdat het de volkomen Liefde is.
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ad maiorem Dei gloriam _ ter
meerdere eere Gods.

agapen -- liefdemalen.
agnosticisme - philosopllie die

onkunde helijdt.
agrarisch _ het land betreffend.
anthropologisch _menschkundig.
anthropomorphiseeren -

menschvormig maken.
aphorist _ schrijver van puntige

gezegden.
apolralyptisch _ openbaring be-

treffende.
apologetiek - verdediging.
apotheose _ verheerlijlring
archaistisch _ ouderwetsch
authenthiek _ echt.
avongillajon _ schuldregister.
biologie _ leer der levensver-

verschijnselen.
charisma _ genadegiit.
contemplatie _ schouwing.
continentia _ kuischheid.
determinisme _ leer dat de wil

bepaald is.
diaspora _ verstrooiing.
dii minores _ mindere goden.

.__ -_ .__i..í111 

igíišus.

dissolutie _ oplossing.
dithyrambe _ loflied.
dualisme - tweeheidaleer.
empirist -- ervaringswijsgeer.
esoterisch _ verborgen.
esoterisme _ geheimhouding
eucharistie - avondmaal.
euphemistisch _ verbioemend.
exact _ op feiten berustend.
expansie -- uitbreiding.
feodaal - leenheerlijlr.
geëxalteerd _ overspannen.
gepotentieerd _ tot den hoog-

sten trap opgevoerd.
glossolalie _ spreken in tongen.
hetaerie _ club.
heterodoxie_ afwijking in de leer.
hiërarchisch _ priesterliil-r. geor-

dend.
historiciteit _ geschiedkundig-

heid.
homeliën _ prêeiren.
identiek - eea.
idignatie -- verontwaardiging.
incarnatie _ menschwording.
inteilectualisme _ eerbied voor

de rede.
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kathartiek _ reinigingsleer.
knsmognnie _ seheppingsleer.
kosmnpolitisrne _ waereidbur-

gerschap.
latiiundia _ groote boerderijen.
libertinisme _ wulpschheid.
lucratief _ winstgevend.
magie _ tooverkunst.
martyrium _ mazrtelaarschap.
methaphysisch _ het wezen der

dingen betreffend.
monisme _ eenheidsleer.
monotheisme _ eengodendom.
mystagoog _ inwijden in het

mysterie; verder: die plechtig
doet.

mylhningisch _ de mythen be-
treffende.

negatie _ ontkenning.
neophieten _ pas toegetredenen.
neurasthenikus -- zenuwzwakl-ce,
nbscurantisme _ domheidhevor-

derend.
occult _ verborgen.
oppertunisüsch _ met de prak-

tijk alleen rekenend.
paederastie _ lrnapeniiefde.
pantheisme _ de leer dat alleen

God werkelijk. de waereld
niets is.

250

'si

paupertas -- armoede.
pervers.. -- ontaard..
phalanx _ siago:-de.
pieroorna _ volheid.
praedíspnneeren _ voorbe-

schikken.
ratinnaiisme _ verstandigheid.
selurnaiie _ saturnusfeest.
scuril _ ruw.
si-:epfisch _ twijfelend.
solair _ de zon betreffend.
solstitium _ zonnestilstand.
sophistiek _ de kunst om alles

goed te praten.
suprahistorisch _ de geschiede-

nis te hoven gaande.
synkreütistisch _ samenvnegend.
sïnoptiei _ de drie Evangelisten

Mattheus. Markus en Lukas.
sïnflietisch _ verbinding.
sïssitie _ gezamenlijke maalliid.
teleolngie _ dneileer.
thenkratie _ godsregeering.
thenphanie _ gndsopenbaring.
universalisme _ allesomvattend-

heid.
usurpeeren _ onrechtmatig zich

fueeigenen.
zodiakus _ dierenriem.
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Uircnye \IAN J. PLoEG§.M.›i - ze/OLLE
Dr. H. W. Ph. E. VAN DEN BERGH VAN EYSINGÂ

De Ziel der Menschheid
EEN BOEK VAN GEESTELIJKE WAARDEN
Indien gti kunt schouwen in de wonden-wereld van
uw eigen ziel en wanneer 'i in stille stonden haar
ïvrake kunt beluisteren, :gn zal dit werk U ten

` ste ontroe enep r .
'Want wie ziin eigen ziel verstaat is daarmede de
ziel der menschheid gaan befiriipen; wie de ziel
der menschheid heeft leeren kennen. is daardoor
tot zelfkennis gekomen.

Dr. FREDERIK VAN EI-:DEN schreef van den auteur:
„Hii is een goed man, geleerd en wiis, die ziin
werk en leven maakt tot een sterk harmonisch
geheel. . ."

PERSBEOORDEELINGEN :
„Wie in deze dagen van geesteliike benauwenis
en zielsangst ziin horizon wil verruimen, neme
dit werk ter hand." N.Rott. Crt.
„Gij droomt u in de weidsche schatkamer des
Geestes." Afgem. Hdbf.
„Het zijn waarlijk kostelífke boeken, volleer-111%;
zonder vervelende geleerdheidsuitstalling, en rii
aan de vruchtbaerste gedachten.

Dr. GUNNING in Pniël.
Drie bundels ziin verschenen, een vierde [slotbundel]

is in bewerking.
PRIJS PER BUNDEL:

f2.'l'5 ingenaaid, f3.50 in heel linnen, f4.'i5 in leer.
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