DIENEN
I
Christus was, ,,van den beginne af, om zijn transcendenteele grootheid, veroordeeld, om nooit door iemand
ten volle begrepen te worden." Doch Christus' openbaar leven kende nog een andere eenzaamheid, en
wel te midden dier weinigen die wellicht het zuiverst
dit ,,verborgen leven" zouden verstaan: Joannes de
Dooper, Maria zijn Moeder, en Judas Iscarioth.
Joannes de Dooper, die enkel Jezus' wegbereider
heeft mogen zijn en die, toen de Bruidegom gekomen
was, Hem slechts van verre (beschaamd en zielsverheugd) mocht aanwijzen: ,,Ziedaar het Lam Gods", —
Joannes de Dooper is slechts even, in den aanvang,
aan Jezus' openbaar leven voorbijgegaan. Toen viel
er een' stilte waar Jezus wellicht het schoonste verstaan en de deemoedigste dienstbaarheid, een waarlijk
engelachtige liefde, gevonden zou hebben.

En van Maria, zijn Moeder, heeft Hij tot zijn leerlingen gezegd : ,,Ik heb geen Moeder" ; en tot zijn
Moeder: ,,Weet gij dan niet dat Ik zijn moet in de
dingen die Mijns Vaders zijn ?"
En Judas. ... Er is een drievoudig verraad aan de
Waarheid. Ten eerste dat der klein-geloovige, in
kennen en handelen nog zeer menschelijke, al te
menschelijke liefde (zoo de Apostelen die Christus,
hoewel zij Hem liefhadden, trouweloos en kleingeloovig alleen lieten). Ten tweede dat der schuld en
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der zonde (zoo de Farizeeërs voor wie Christus een
aanklacht was). En ten derde de haat en het verraad
die uit het b e gr ij p e n der Waarheid voortkomen. —
Ik moest vaak denken dat Judas méér dan de overige
leerlingen de schoonheid van Christus begrepen heeft;
dat hij, méér dan de anderen, verstaan heeft: ,,Zie,
uw Koning komt tot u zachtmoedig en zittend op een
ezel, een veulen, het jong van een lastdier" (Matth.
XXI, 5) en méér dan de overige leerlingen de werkelijkheid van dien beschamend-schoonen zege-tocht
door Jeruzalem: de heerscher over leven en dood op
,,een geleenden ezel, als versiering enkele boomtakken
en de mantels van zijn leerlingen." Ik moest vaak
denken dat Judas, die toch, zooals wij uit Jezus' uitverkiezing besluiten mogen, Jezus gezócht heeft OIll
Hem lief te hebben, juist om den Jezus dien Hij vOnd
is gaan haten: den volledig dienstbare, den niets voor
zichzelf vragende, noch van den mensch, noch aan
God, den alles gevende, den gehoorzame, het deemoedig Lam dat ging en niet blaatte, het Lam met het
nederige vaan van liefde en lijden en geduld, en den
Lééuw, den Leeuw van Juda die zich liet verslddn. —
Het is dit verstaan dat een haat en velerlei hoogmoed
ontketent: de haat en de hoogmoed die een ziel verharden, verduisteren, verwarren, verbitteren.
Joannes de Dooper, die gekomen was ,,tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht", ontviel Hem. Zoo wordt
soms ook den mensch het schoonste verstaan ontnomen opdat hij leeren zou aan een later verstaan vrijwillig voorbij te gaan. ,,Gaat, en groet niemand
onderweg" heeft Jezus immers geleerd, en Hij zelf
zou dit woord, gelijk al zijn andere woorden, tot de
laatste letter moeten vervullen. — Van Maria deed
Hij vrijwillig afstand. En Judas, deze derde die zooveel meer dan de overige apostelen zijn liefde en
lijden was gaan begrijpen, leverde Hem over. Jezus
was op aarde alleen met zijn Waarheid. Hij behoorde
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aan de Waarheid; niemand behoorde aan Hem. Jezus
is niet de gezel der grooten, doch deze Groote is enkel
de diénaar geweest der eenvoudigen: de apostelen die
Hem tijdens zijn leven niet of nauwelijks verstonden.
Ook hier, in het verkeer met deze weinigen die Hij
de Zijnen noemde, v'as Hij de waarlijk arme en vervulde Hij het woord: ,,De vossen hebben hun holen
en de vogelen des hemels hebben hun nesten, maar
de Menschenzoon heeft niets, waar Hij het hoofd
kan neerleggen." (Matth. VIII, 20) Hij heeft enkel
g e di e n d : God gediend, de Waarheid gediend, de
menschen gediend; en voor zichzelf heeft Hij niets
gevrddgd. Meer nog: ,,Onze zwakheden heeft Hij op
zich genomen en onze krankheden gedragen." (Matth.
VIII, 17) Hij heeft alles afgelegd; zelfs de troost van
een klein doch hecht vertrouwen was Hem ontzegd:
,,Maar Jezus zelf vertrouwde hun zichzelven niet toe,
omdat Hij allen kende" (Joannes II, 24) en : ,,Zie,
het uur komt en is gekomen, dat ge verstrooid wordt
ieder zijns weegs, en Mjj alleen achterlaat." (Joannes
XVI, 32) Hij is enkel neergeknield: om de
voeten der vermoeiden en bedroefden te wasschen:
te sterken en te reinigen met het heldere water des
Levens. — Deze laatste handeling is het symbool van
geheel zijn leven geweest. — Misschien heeft Judas
deze handeling het meest gehaat.
II
,,En zijn leerlingen naderden om Hem de tempelgebouwen te toonen. Maar Hij antwoordde hun: Ziet gij
dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, hier zal geen steen
op den anderen blijven, die niet wordt afgebroken."
(Matth. XXIV, 1-2). Jezus leeraarde onder een volk
waarvan Hij wist dat het Hem niet aanvaarden zou.
Zijn leven zou doelloos schijnen, zijn opdracht een
onvruchtbare en hopelooze, zijn einde een vollèdige
mislukking; Hij wist van den aanvang wat Hij later
voorspenen zou: ,,Het rijk Gods zal u ontnomen
5
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worden en gegeven worden aan een volk dat er de
vruchten van voortbrengt." (Matth. XXI, 43) zijn volk
heeft Hem niet bemind: ,,verstokt is het hart van dit
volk, en hun ooren zijn hardhoorig en hun oogen
hebben ze gesloten." (Handel. XXVIII, 27). Zoo werd
zijn opdracht onder dit volk die laatste schamele taak
van elken boetgezant van het einde: de verstrooide
schapen (van Israël), dat handjevol getrouwen, te
verzamelen. (Matth. X, 6). Met deze weinigen was Hij
gedurende het laatste Avondmaal bijeen; deze weinigen had Hij toen vereenigd: ,,Die Ge Mij hebt gegeven
bewaakte Ik, en niemand hunner ging ten verderve,
tenzij de zoon des verderfs." Hen, deze weinigen, heeft
Hij den Vader gegeven, H ij die hongerde naar Rechtvaardigheid, Hij die zoo hongerend uitzag naar het
uur waarop gansch de wereld den Vader zou zegenen
en verheerlijken: ,,Ik ben gekomen om vuur op aarde
te brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds ontstoken worde." (Luc. XII, 49) — Doch ook dit verlangen was een arme, die geen steen had om zijn
hoofd op neer te leggen.
III
Hij kwam de wereld de Waarheid brengen. Doch Hij
die méér dan wie ook het verlangen heeft gekend de
volle glo r i e der Waarheid te openbaren, heeft over
zeer veel gezwegen: ,,Nog veel heb Ik u te zeggen . . . ."
Hij heeft niet de rijkdommen harer glorie geopenbaard, doch enkel den w e g naar die rijkdommen
gewezen: ,,Indien iemand niet opnieuw geboren wordt,
kan hij het koninkrijk Gods niet zien." (Joan. III, 3)
,,Indien iemand bereid is zijnen Wil te doen zal hij
leeren oordeelen over de leer" (Joan. VIl, 17) ; ,,De
geest is het die leven geeft; het vleesch brengt niets
daartoe bij" (Joan. vi, 64), immers ,,Uwe vaderen
hebben het manna gegeten in de woestijn, en zijn
gestorven." (Joan. VI, 49) Hij vvas de dienaar, de
wegbereider; Hij verrichtte de dienstbaarheid van den
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verborgen hoeksteen. Hij wees den weg, — den weg
der zelf-ontlediging, van het Kruis, van het gelijkvormig maken van den wil aan den Wil van den
Vader. ,,Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u den weg wijzen naar alle waarheid."
(Joan. XVI, 13).
,,Doch hoe verlang Ik...."
Nergens scheen dit leven iets te mogen bereiken; elk
bereiken is slechts zeer onvolkomen, betrekkelijk en
voorloopig geweest; al zijn werken voorbereidend. Hij
was een zaad en een schakel. Een schakel waarbij
anes zich aan den blik der menschen onttrok zooals
Gods Raadsbesluiten zich aan het menschelijk begrijpen onttrekken. En een zaad dat slechts sterven
moest, in alle verlangen geheel sterven. Hij was dc
Onbekende en de Arme. Gedurende zijn leven was
Hij de dwaas die alles gaf en niets vroeg; toen Hij
zijn leven eindigde was Hij de onteerde en vernederde.,
de uitgestootene der menschen.
.
IV
Strijden is dienen, God dienen, de Waarheid dienen,
de zielen dienen. Het is arm zijn en altijd armer
worden. Het is niets willen zijn, niets willen verlangen,
niets willen kennen — tenzij den Wil van God. Het
is dienen, blindelings en overgegeven; en de tarwe
met het onkruid laten opgroeien waar en zoolang God
wil dat de tarwe met het onkruid opgroeit. Het is
geen eigen wil bezitten; maar den eigen wil (ook den
schoonsten) inruilen voor den Wil en de Wijsheid
van God.
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