pr in al zijn doen bestendigheid, gelijkmatig- lippen, en pleegdet ge de daad, die u straks Bluggel van Nijkerk, Ds. Karres van Brui- dale macht over hen, maar alleen uit h e t Spreekt naar art. 48 Regl. Kerk. Opz. en
nisse. Dr. Kleyn van Hooge Zwaluwe, Ds. ook haar gegeven gebod om alzoo t e han- Tucht over de heeren Kerkeraadsleden van Drieheid, vaste regelmaat en orde heerscht, en dat o, zoo bitter berouwen zou.
bergen : G. J. Barger, predikant; B. van Reenen,
Eer ge het wist^ was van uw blik, uw woord, Ris Lambers van Barneveld, Ds. Van der delen.
Hij nu al zijn creaturen naar zulk een vaste
en A. van Essen, ouderlingen ; P. van Dijk, A.
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uitKampen, Ds. Steenbakker Morillion Loysen
H e t is daarom zeer zaak, d a t ook nu d e
mensch die onderzoekt, er die vaste wet
provisioneele scchorsing uit, ingaande op heden,
gegaan,
die
het
booze
zaad
ook
in
zijn
hart
Ds.
Margadant
van
Oudewavan
Naarden,
Credentie-hrieven
in
al
deze
beginselen
en orde ook in terugvindt.
bij ontvangst dezes;
ontkiemen deed.
ter, D s . Reesse van Vlissingen, Dr. Van zuiver loopen.
Doch, eer dit duidelijk kan ingezien, dient
ten opzichte van den predikant naar art. 37
Ge spraakt iets, iets ontviel u, in jok of
Men zou er b . v. ongeveer alzoo in schrij- lid. 2. Regl. Kerk. Opz. en Tucht met behoud
eerst nader h e t karakter van een wet be- scherts of gansch gedachteloos, maar een oor Ronkel van Leiden, D s . R o t h van Wagex van traktement;
sproken, en daar dit voor het onderhavig ving het op, en straks diep in het hart gedaald, ningen. Ds. Schouten van Utrecht, Ds. Van ven k u n n e n :
Toornenbergen van Vreeswijk, Ds. De Wilde
en verzenden naar Art. 47, lid 3 Regl. Kerk.
artikel t e ver uit zou loopen, zien we ons wrocht het daar de ongerechtigheid.
CREDENTIEBRIEF.
Opa. en Tucht deze zaak met al de bescheio. Niets zoozeer als onze onheilige invloe- van S c h i e d a m , . . . . en D s . Verhoefï van
genoodzaakt, dit uit te stellen tot het artikel
den gaan gansch ongemerkt toe, en ongemerkt Bodegraven, d e Voorzitter van h e t door
Genade en V r e d e van God den Vader den daartoe betrekkelijk, met de nood'ge
van d e volgende week.
inlichtingen aan het Provinciaal Kerkbestuur
maken we onze gedooden in de hel.
Dr. Hoedemaker saamgeroepen Congres. door Jezus Christus, Amen !
KUYPER.
van Utrecht.
Wel ons dat er aan mag toegevoegd, dat
Vooral van dit laatste vragen we: H o e Wij kunnen, zeer geliefde Broederen in
Aldus opgemaakt in de buitengewone verer even ongeme'kt ook invloeden ten goede is het mogelijk.'
•~—<a».«S<^^^iKffl'«>den Heere! — God onzen Vader niet ootgadering van het Classicaal Bestuur van Wijk.
van ons uitgaan. Als we eens geui ten leven
H o e mogelijk eok dit, dat deze predikers moedig genoeg prijzen en danken voor zijn
uitgeven, zooals de bloemen het doen die het
Wijk-bij-Duur stede, i Juni 1887.
„(Bn- \^ \\tX tïJtst!"
niet weten., en als er eens een lichtstraal uit eener zuiverder waarheid, eens zoo met heel groote ontferming, ons in Christus zijnen lieHet Classicaal Bestuur van Wijk,
ons oog in een schier gebroken hart mag hun h a r . tegen de Ethische richting gekant, ven Zoon bewezen, door Wiens bloed Hij al{w. g.) J. C. PRINS, h. t. Fr.
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Eer ik het wist, zette mij dalen, zooals de sterren fonkelen, zonder
»
A. T . ADRIANI, h. t. Ass.
mijne ziel op de wagens van het te weten, en toch door heur fonkelen den Ethischen gaan staan, en, naast hen staande, kruisverdienste alleen Hij haar nog genadelijk
»
D. C. C. STAP, h. t. Secr.
mijn vrijwillig volk.
schipbreukeling
zijn
weg
aanwijzen
op
de
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zeggen
op
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6:
„
Wij
preaanziet, dat Hij ook nu wederom zijne
(Hoogl. 6 : 12).
»
H. H. MEULENBELT, Pred.
baren.
dat wij u tot Kerken in deze landen begonnen is. van
diken hetzelfde Evangelie,
»
W. A. SANDBRINK, Ouderl.
Ja meer nog, ongemerkt is evenzoo de liefde heden verkondigd
hebben!"
het ondraaglijke j u k en d e tyrannic d e r
(ofschoon tegen de beslissing)
Er ligt zulk een diep mysterie in het onge- uws Gods over u om u te behouden, waar ge
nieuw opgekomene Hiërarchie te bevrijden.
Het Evangelie!
Voor eensluidend afschrift erkend,
merkte, onbewuste, ongewetene van bijna de struikelen zoudt, en eer ge het wist, was er
Dit blijkt ook thans weer, nu Hij zijne
Leert d a t Evangelie dan een Jezus die
(w. ^.) p . C. C. STAP, Secr.
machtigste gebeurtenissen, die ons leven en een engel van uw God gezonden, om u voor
g-een Koning, geen Hoofd zijner kerk is 1 Dienaren geeft sa^m t e komen, opdat Hij
onze toekomst beheerschen.
een schipbreuk des levens te behoeden.
Bij deze bul merkt nu onze corresponhun (immers door d e macht en onder d e
Van schier alles, wat uw leven, uw aanzijn
o. Schier heel ons leven gaat onbewust en
dent o p :
• '^'T=S^.*®><ai^
leiding zijns Heiligen Geestes), geve t e
en uw vernuft bepaalt, luidt het eenvoudig ongemerkt toe, en van verreweg het grootste deel
referein: Het gebeurde met mij, het overkwam der invloeden die van u uitgaan of op u weri". Ds. B. heeft den ouderling Van Vulpen niet
verhandelen, hetgeen t o t d e Reformatie
Daar h e t oud-:Plakkeesch, in zijn barmij, het viel mij ten deel eer ik het wist.
willen noodzaken zijn ontslag te nemen, maar
ken, moet ge altoos weer met dat eentonig
zijner Kerken dienstbaar zal blijken.
Eer ik het wist, was ik ontvangen in mijns referein belijden: Het ging van mij uit of het baarsche toenmal^^^pelling, niet voor ieder
Waarom ook wij, in den Naa'm des hem gezegd, dat hij zich op de bijeenkomst
terstond verstaanbaar is, geven we ons d e
moeders schoot, en schiep God mijn ziel, en werkte op mij, eer ik het wist .
Heeren saimgekomen zijnde, en als voor (ure des gebeds) Hemelvaartsdag »een oudermoeite, den Credentie-bxl^i, dien we een
ling onwaardig had gedragen". Dit beaamden
tvad mijn ziel in die wondere gemeenschap
zijn aangezicht overwogen hebbende, wat ook de s geschorste Kerkeraadsleden toen Ds.
met mijn lichaam.
vorig maal opnamen, nogmaals en nu in
Wie wijs is, merke hierop!
Eer ik het wist, wierd ik geboren, en ge- Want, o, we pochen zoo vaak op ons zelf- ons huidig Nederlandsch overgezet, af te in deze uwe samenkomst behoorde voorge- B. vroeg of dit ook niet hun gevoelen was.
steld t e worden, alsook wie de bekwaam- Tegen welk art. overtraden zij toen? Wel
troeteld, zijnde aan mijner moeders borst, en bewustzijn, en geen goed heet gemeener dan drukken.
ste personen zouden zijn, om van onzent- heeft Ds. B. gezegd dat hij v. V. niet meer als
droeg teedere liefde mij en waakte aan mijn z^^kennis, en goed te weten wat we willen schijnt
Hij is h e t waard.
sponde.
wege en in ons aller naam met d e broe- ouderling erkennen kon. In dien bidstond dan
aller levensleus, en ons weten, onze opmerkZoo luidt hij dan als volgt:
Maar ook, eer ik het wist, trad, om mijn zaamheid, ons acht geven op onszelven schijnt
deren t e handelen, u hiermede zenden onze heeft de ouderling v. Vulpen de rust m. i. verstoord. Immers toen Ds. Wolf van Odijk
schrikkelijke Paradijsschuld, mijne reine uit ons leven te moeten beheerschen.
zeer waarde broederen:
Credentie-brief.
Gods hand voortgekomen ziel in die bittere
het schrijven van de Syn. commissie aan de
Maar wat blijft er van die hoog opgevjjzelde
Genade en Vrede van God den Vader door
[de namen in t e vullen]
gemeenschap der zonde, die schier al mijn zelfbewustheid over, als ge, ook maar even, Jezus Christus, Amen!
Kerkeraden besproken had, gaf Ds. B. op te
innerlijk bestaan verteerd, mijn natuur ver- gelijk dit ons korte woord deed, in uw verlezingen eenige verzen van Ps. 74 en beval ZEw.
wij
hiermede
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n
welke
onze
broederen
Wij kunnen, zeer lieve Broeders en Mededorven en al mijn krachten en vermogens den, in uw oorsprong en in de verborgen paden
de collecte aan voor de noodlijdende doleerende
helpers in den Heere, God onzen Vader niet volmacht en 'autoriteit geven, om met u t e kerken. Hierop sprong de ouderling v. V. op,
ten verderve heeft geleid.
uws levens.indringt?
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besluiten
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genoeg prijzen voor zijne onuitsprekelijke welHet is zoo raadselachtig, dat jonge leven,
roepende : s>Maar Ds., wij hebben hier toch nog
En daarom, leg af dien wijzen waan.
dat in de herinnering achter ons ligt, en waarNiet gij zijt uw eigen meester, maar er is daden, ons in Zijnen beminden Zoon bewezen, zaken; zoowel in hetgeen zij van ons, vol- geen doleerende gemeente". Vermaand te zwijvan toch alle heugenis ons ontgaat.
een Verborgen Macht die achter en om u, heel door Wiens bloed Hij Zijne Kerk verlost heeft, gens hunne van onzentwege uitgereikte gen, daar 't een godsdienstoefening was, was
die Hij nu wederom zuivert en ontlast van het Instructie
in last hebben, als in hetgeen zijn antwoord: »A1 moet de kop er af, zeggen
Toen ontstond ik en ik werd gevormd en uw aanzijn en uw leven beheerscht.
ontving mijn aanleg en mijn grondtoon van
Aan u maar de keuze, wat die verborgen ondragelijk juk en de tyrannic van den Anti- door andere Gedeputeerden, namens hunne zal ik 't." Na nog meer liefelijke uitroepen gekarakter.
daan te hebben, verliet hij de vergadering.
Kerken, zal worden voorgesteld.
macht voor u zijn zal- De verborgen liefde christ.
Dit blijkt ook op den huldigen dag, waarop
Moest nu de ouderling Van Vulpen niet geAl wat sinds in mij uitkwam, en aan den uws Heeren, of de verborgen boosheid van
wij
staan
in
d
e
wetenE
n
voor
zooverre
Hij Zijnen dienaren geeft saam te komen, opstam mijns levens uitschoot, het was slechts den Verleider uwer ziel.
straft zijn ?
dat Hij hun zonder twijfel door de macht Zijns schap, d a t zij (en immers met hen, uwe
gevolg en nawerking van dat eerste, van dien
2. Onedel is 't dat Ds. B. als schuld wordt
KUYPER.
Geestes geve te verhandelen, hetgeen tot uit- gansche vergadering) in zaken des Geloofs aangerekend, wat liij in een vertrouwelijk geongekenden oorsprong; van dat onbewuste
en
in
d
e
ordening
alleen
Gods
W
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breiding van Zijn Koninkrijk zal dienen.
leven mijner eerste prille jeugd; van die ongesprek tegen Ds. Wensinck heeft gezegd.
Daar wij nu volgens de begeerte der Broe- der Kerken d e kerkrechtelijke beginselen
merkte vorming in mijn schepping en bij het
Amsterdam,
17 Juni 1887.
3. Bij niemand der geschorsten is onderzoek
deren onderscheidene malen in den naam des onzer aloude Gereformeerde Kerken, gelijk
ontvangen van de eerste, niet vermoede indrukken.
Naar aanleiding van h e t ook door ons Heeren zijn bijeen geweest, en niet alleen die uit den Woorde Gods zijn afgeleid, t o t gedaan, of de beschuldiging door den oudero, Eer ik het wist, was ik reeds die ik ben, opgenomen gerucht, d a t t e Nederhorst den overwogen hebben wat in eene dergelijke sa- eenig richtsnoer zullen nemen, aarzelen wij ling V. Vulpen ingebracht, gegrond was. Een
en eer ik het wist was in den knop reeds aan- Berg een tuinman op een buitenplaats uit menkomst moest voorgesteld worden, maar niet, onder d i t verband, aan deze onze der Kerkeraadsleden heeft dan ook proceswezig, wat straks als bloem of distel aan mij zijn dienst zou zijn ontslagen, omdat hij ook wie de allerbekwaamste personen zouden Gedeputeerden zoodanige autoriteit te geven, verbaal doen opmaken, omdat hij en zijne
broederen valschelijk beschuldigd zijn. Kan
zijn, om van onzentwege en uit ons aller naam
zou gezien worden.
doleeren ging, meldt men o n s : i". d a t aan met de broeders te handelen, zoo zenden wij even alsof onze geheele K e r k \al de Kerken daarbij van een gegrond onderzoek sprake zijn,
in onze Classis zelve"] in uw middentegen- als de Kerkeraadsvergadering op den avond
Ja, dieper nog en verre achter mijn ontvan- dezen tuinman, die m e t i Augustus ontsla- dan onzen zeer waarden en lieven Broeder en
van 26 Mei wordt gehouden en de schorsing
woordig
ware[i!^].
is,
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ea
met
hem
genis en geboorte gaat dat geheimzinnige:
verzekerd; en -2". zekere som gelds, die eenen ouderling, met name Jan Commers.
E n hiermede bidden wij den Vader van reeds 1 Juni ontvangen is?
y>eer ik het wisf' door.
Wat er van te denken, als vóór Zondag 5
Aan deze onze lieve Broederen geven wij onzen Heere Jezus Christus, d a t Hij u, zeer
Mijn plooi van karakter, de eigenaardige hem in staat stelde eigenaar van een tuinvolmacht en autoriteit, om te mogen handelen geliefde Broederen, m e t zijnen Heiligen Juni reeds een tegen-Kerkeraad benoemd is?
trek van mijn natuur, staat niet los op zichzelf, zaak te worden.
Opmerkelijk is 't dat alleen de predikanten
maar in verband met het stempel, dat aan Nu, d a t wie over de middelen beschikt, en te concludeeren in alle kerkelijke zaken, Geest bijsta en alzoo in uwe vergadering
zoowel in hetgeen zij, volgens uitwijzen hunner voorzitte, d a t al uwe besluiten strekken voor de schorsing waren enz.
mijn voorgeslacht Was opgedrukt.
om een groot buiten te bezitten, een tuinIn het kind herkent ge zijn vader, of den man, die gelijk deze berichtgever zeil Instructie, van ons in last hebben gekregen, mogen t o t opbouwing zijner Kerken, t o t
Onze inzender heeft gelijk.
als in hetgeen ook door andere gedeputeerden
trek zijner moeder, of soms hooger nog opafbreuk
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tyrannie,
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we!
dit
En
daar
haar moeder. En wat voor vijftigof voor honToch oordeele men niet t e hard.
derd jaren een man of vrouw, die ik nooit douceur, spreekt wel vanzelf, en d a t in weten, dat zij met de gansche vergadering in vertroosting van zijn arm, verdrukt volk!
W i e zonde doet is een dienstknecht d e r
Weest d e n Heere bevolen!
zag, en wier naam mij slechts flauw genoemd casu deze douceur niet karig zou uitvallen, zaken des geloofs alleen Gods Woord, en in
de ordeninge der Kerken het exempel der
Gegeven in onze vergadering op last zonde!
wierd, door veerkracht, geestdrift of ook door lag in den aard d e r zaak.
E n wie eenmaal de zonde begaat van
slapheid en zonde in hun karakter en aanleg
Maar zoo blijft dan toch h e t feit, d a t allerbest gereformeerde Kerken, tot hun eenig en onder h e t zegel onzer \yan de] Kerk[^%]
wijzigden, werkt het niet straks in hun kinderen een tuinbaas, die vele jaren op, .,.,lofwaardige richtsnoer zullen nemen, zoo aarzelen wij niet, [onzer Classis], d e n . . . jfuni 1887,
het Hiërarchisch beginsel t e doen, die moet,
aan onze gecjmmitteerden zoodanige autoriteit
en kleinkinderen na ?
tegen wil en dank, onder de geeselstriemen
wijze" zijn taak vervuld had, zonder d a t
Haast is er geen eind aan, om die teruggaande hij weg wenschte, en zonder d a t er iets te geven, dat het (even hetzelfde is) als of D e tusschen haakjes gezette woorden van d a t beginsel voort en voort.
onze
geheele
Classis
van
Voorne,
Putten
en
lijn af te zien.
Hij is geen vrij man meer.
was voorgevallen, uit zijn dienst ontslagen Overflakkee, en iedere kerke dier Classis in 't zijn voor d e Credentiebrieven der ClassiZe stuit nergens.
Zijn zonde drijft hem al zijn onheiligen
cale Deputaten.
Die invloeden werken door al de geslachten na. is, zonder d a t hiervan eenige andere reden bizonder, tegenwoordig ware.
weg
langs t o t aan den einde.
Natuurlijk
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hiermee
volstrekt
niet
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wordt
rondverteld,
dan
alleen,
d
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hij
Ondertusschen
bidden
wij
den
Vader
van
En hoe verre ge ook in den stroom der geslachten teruggaat, ja, al weet ge uw stamboom meende, om Jezus zijn Koning t e eeren, onzen Heere Jezus Christus, dat Hij u, lieve doeld, iemand dezen Credentie-hriei voor te
2n6:s£a)»KS2:;rxj>
tot uit het stof der middeneeuwen op te halen, niet langer a a n een ongeloovig Kerkbe- Broeders! door Zijnen Geest bijsta' en uw schrijven.
verstand
regeere,
tot
vermeerdering
van
Zijn
dat ge in het eind met niets dan u geheel on- stuur, waarvan de moderne heer Koch
Onze proeve is alleen een Hefdedienst,
In d e Kerk.
Cour. was een aanval o p
bekenden van naam te doen hebt; toch zijt bezieler en voorzitter is, t e mogen gehoor- Koninkrijk, tot verwoesting van het Anti- om anderer taak t e verlichten.
Dr. Kuyper uit d e Nieuwe
Sprokkelaar
christendom en tot vertroosting van zijn arm,
ge nog niet aan het eind, om te weten waar zamen.
E r behoeft wel nauwlijks bijgezegd, dat overgenomen, die strekken moest om zijn
verdrukt volk. Weest den Heere bevolen!
de op u uitgeoefende invloed begonnen is;
E n dit verschijnsel nu blijft ons in
Gegeven in den Briel, op last en onder zegel elke Kerkeraad en elk Classicaal Convent inconsequentie ten toon t e stellen, daar hij
en rust, vaste rust voor uw blik vindt ge niet
hooge
mate
bedenkelijk
voorkomen.
de gansche Classis. A°. 1574, den i3den in een zelfden brief al d e namen zijner nu gunstiger, eertijds zeer ongunstig over
van
dan in den mensch, dien God rechtstreeks
afgevaardigden opneemt.
Daar echter d e persoon, wien h e t hier Juni.
Datheens Psalmen oordeelde.
schiep, in Adam.
ons
zelfs
niet
bij
name
bekend
is,
geldt,
Het
opschrift
was:
En die haam behoeft immers slechts genoemd,
Hierop is bij ingezonden stuk in d e iS?^/^.
Aan de Dienaren des Woords, Ouderlingen
of ge belijdt het aanstonds met weedom en bestaat er voor ons geen aanleiding, hierop
Cour. door den aangevallene dit geantwoord:
en Diakenen, thans bijeengekomen in de Syontzetting des harten: In dien eersten aller verder in t e gaan.
H e t gebeurde t e Driebergen eischt nanode te Dordrecht, onze zeer geliefde Broederen.
menschen, in Adam, viel ik zelf, eer ik het wist.
In uw nummer 23 haalt Gij een zinsnede
dere publicatie, o m d e bijzondere mate van aan uit wat ik in vroeger jaren over de PsalmIndien men nu dezen Credentiebrief aan- Hierarchischen overmoed, die hierbij aan berijmingen van Marnix en Datheen schreef,
Maar, God zij lofl Er is ook een ander
Voor vijftig jaren ging er in ons goede dachtig en opmerkzaam naleest, zal men er het licht trad.
eer ik het wist.
en die min of meer afwijkt van wat ik thans
denk.
Er komt in de Heilige Schriftuur ook een land een 'tio'caiv.&&'&-Encycliek uit, met om-uit zien, hoe men hierin al d e beginselen van
D e schorsingsbul luidde aldus:
sprake tot ons: »Eer Ik u in uws moeders trent vierhonderd namen er onder, om den Gereformeerd Kerkrecht, gelijk die ook
Gij voegt hierbij, dat een verschillend oorHet Klassikaal Bestuur van Wijk, buitenge- deel ten deze zich zeer wel zou laten verklabuik formeerde, heb Ik u gekend; heb Ik u goê-liên toch te betoogen, d a t onze Syno- door de Heraut nu al deze jaren verdedigd
liefgehad met een eeuwige liefde!"
dale Organisatie o, zoo onschuldig, zoo zijn, één voor één en nauwkeurig terug- woon vergaderd te Wijk bij Duurstede den i ren, indien het ééne geveld ware vóór mijn
Juni 1887,
Reeds eer ik het wist, door mijn God gekend, gansch heilig en zoo goed was.
overgang, en het andere na deze gebeurtenis
vindt.
handelende naar Art. 43 Alg. Regl. N. H . in mijn leven. Maar dat dit moeilijker wordt,
door mijn God met eeuwige liefde omvangen!
Daarom
waarschuwde
deze
Encycliek
toenE r blijkt toch uit:
kerk en naar Art. i, 2, 3, 5 Regl. Kerk. Opz. waar men te doen heeft met twee oordeelvelEer mijns vaders oog mij zag, of mijns moei". D a t een Synode voor onze vaderen en Tucht,
ders blik mij toelonkte, reeds door mijn God tertijd tegen h e t drijven van D e Cock en
lingen, die beide na mijn overgang zouden
was eene saamvergadering, niet v&npersonen,
Overwegende, de bij hen geruchtmakende vallen.
met ontferming gedragen, met barmhartigheden Van Velzen en Brummelkamp.
rijk gemaakt, bij Hem mij een erfenisse be- . H e t antwoord op die Encycliek was de maar van kerken; immers er staat: alsof al bezwaren van trgelijken aard, te opzichte van
Mij komt deze Uwe psychologische analyse
schikt ten eeuwigen leven.
vergadering der „Christ. Geref. Kerken", onze kerken, elk in 't bijzonder, daar tegen- de heeren G. J. Barger, predikant, B. van Ree- hoogst onvolledig voor; doch dit bespreek ik
nen, A. van Essen, ouderlingen, P. van Dijk, thans niet.
Reeds eer ik het wist, in den Raad van den thans reede 160,000 zielen tellend.
woordig
waren.
A. Middeldorp en W. van Dijk, Wz., diakenen,
Almachtigen God mijn gevallen en in goddeloosImmers uwe voorstelling berust op een misEn thans ging er weder een Domineesallen leden van den Kerkeraad der Hervormde verstand.
heid ingedoopt aanzijn door mijn God gerecht- Encycliek
uit door een 250-tal Irenische
2".
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e
Synode
uit
zich
zelve
geen
Gemeente van Driebergen,
vaardigd.
Omdat namelijk het Tweede Deel van het
pt-edikanten geteekend, wederom den lieden zier macht bezat, noch ook haar leden eenige
En wel ten aanzien van eerstgenoemde, dat door U aangehaalde werk pas als geheel het
Reeds eer ik het wist, ook mij het heil ilit
d
a
t
d
e
kleine
krankheid
des
wijsmakend,
uit
zich
zelven;
iminers
autoriteit
hadden
hij in de Kerkeraadsvergadering van den 26sten licht zag in 1869, vergat Gij blijkbaar te rekenen
Sion beschikt.
Mei jl. aldaar den heer C. van Vulpen, ouder- met de omstandigheid, dat er over dit Tweede
Reeds eer ik het wist, ginds verre, nabij Je- Genootschaps vanzelf wel genezen zal, en alle alle autoriteit wordt h u n gegeven.
ling bij voornoemde gemeente, naar recht en Deel, onder redactie van wijlen Prof. Ter Haar,
ruzalem, op Golgatha's heuvel, ook voor mij chirurgische operatie pure wreedheid is en
aan het kruis gestorven die Immanuël, die ook wilkeur.
3". D a t de leden der Synode en de Synode plicht tegenwoordig, heeft willen noodzaken gewerkt is van 1864 tot 1869, en dat mijn bijvoor mijne zonde zijn bloed vergoot en mij
Daarmee waarschuwen deze predikanten zelve deze macht en autoriteit ontvingen lot het neerleggen van diens ambt als ouder- dragen op blz. 80 e. v. voorkomende behooreeuwige behoudenisse aanbracht.
thans tegen de Doleerenden.
van de kerken. Immers er staat: Wi; geven ling, en verklaard, dat diens tegenwoordigheid den tot die Bijdragen, welke het eerst zijn inhinderlijk was voor de behandeling eener zaak,
Reeds eer ik het wist, die Goei, die voor mij
Welnu, ook h u n zal een historisch ant- hun die macht en autoriteit.
welke hij wenschte aan de orde te stellen;
stierf, opgestaan uit de dooden, opgevaren woord gegeven worden.
Nu kwam ik in 1863 te Beest, en eerst in
ten aanzien van de vijf andere bovenge- het laatste jaar van mijn verblijf aldaar, d. i.
ten hemel, en gezet aan Gods rechterhand,
4".
D
a
t
de
leden
d
e
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Synode
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inVoor
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overige
is
er
in
deze
Encycliek
om daar ook voor mij te bidden eer ik nog
noemde leden des Kerkeraads, dat zij getoond in 1866 had mijn overgang plaats.
niets d a t verrast. H e t stuk is even m a t structie ontvingen van d e kerken die hen hebben met genoemden predikant in zijne reaanzijn had.
Het door U bedoelde oordeel is alzoo door
zonden;
en
dat
ze
aan
deze
instructie
gebonvolutionaire handelingen mede te gaan en hem mij niet, gelijk Gij ondersteldet, geveld na, maar
o. Verstaat ge nu den heiligen Doop van en onbezield, als alle vroegere Encyclieken
den waren. Immers ze zeggen : Van on- daarin te steunen;
het pasgeborene kindeke? Gedoopt ook eer van dien aard.
geruimen tijd vd(^r mijnen overgang; waarmee,
ik het wist, opdat terstond van dat kindeke
Matter zelfs dan d e Encycliek van de zentwege en in onsen naam,
Overwegende, dat de heer Barger, predikant, naar Uw' eigen opmerking, elk recht tot billijke
betuigd zou worden, hoe er reeds heel een Synode.
aldaar, bovendien in gezelschap van den heer aanmerking vervalt.
historie van zijn zonde en schuld, maar ook
En wat nu de zaak zelve aangaat, zoo meen
50. D a t de leden d e r Synode een gene- F. W. J. Wolf, predikant bij de Hervormde GeT o t onze blijdschap merkten we dan ook,
heel een historie van zijn heil en zoen achter dat d e Gereformeerde predikanten, die nog rale macht, om te besluiten zonder rugge- meente te Odijk, den 4en Mei jl. een of meer ik, dat het in 1864 door mij gevelde oordeel
hem lag, eer het geboren wierd, of van zijn
in h e t Genootschap en onder de Hiërarchie spraak, alleen ontvingen op grond van d e leden der Hervormde Gemeente te Neerlang- over Datheen in tweeërlei opzicht metterdaad
heil kon weten.
wetenschap, dat zij volgen zouden : i". Gods broek heeft bezocht, om hen te bewegen tot ver- rectificatie behoeft.
En van dien Doop uitgaande, evenzoo eer bleven, aan deze Encycliek niet medededen.
breking van het kerkverband, terwijl hij ook op
i" In 1864 miste ik nog het geestelijk besef,
Alle namen die er onder staan, zijn W o o r d en 2". d e zuivere gereformeerde den 5cn Mei d. a, v. persoonlijk aan den heer om de betrekkelijk hooge waardij in te zien, die
ik het wist^ de gebeden der kerk voor mijn
van
kerkrecht.
Alleen
o
p
dien
beginselen
van
Ethischen
en
Van
Dijkianen.
namen
redding, de gebeden mijner moeder voor mijn
J. H. Wensinck, predikant te Neerlangbroek, uit geestelijk oogpunt Datheens berijming boven
behoudenisse.
Ook de Neo-Kohlbrijggianen, h e t zij tot grond ontvingen ze macht om te handelen heeft gezegd, dat het zijn plan was om het menige andere verheft. Er is in Datheens berijo, VVat wordt die latere historie van wat ge hun eere gezegd, deden niet meê.
en t e concludeeren.
werk der reformatie ook in die gemeente ter ming in tal van Psalmen een geestelijk-diepe toon.,
wel wist kort en onbeduidend, vergeleken bij
hand te nemen;
die in Marnix' overzetting gemist wordt. Wie in
Het zijn de Bronsvelden en Valetons en
dat alles wat achter u lag en reeds vooruit Grundlehners en Heineckens die hier den
Onderzoek gedaan hebbende naar deze be- bangen nood der ziele verkeerd heeft, zal in
E n 6", dat zij niet in independentistischen
uw toekomst bepaalde, eer ge er iets van
zin naar wilkeur hunne onderwerping aan zwaren, en ze gegrond bevonden hebbende uit Datheens berijming meer den noodkreet van zijn
toon aangeven.
gemerkt hadt.
eigen hart terugvinden; ook al geeft hij aan
Slechts met enkele uitzonderingen, die de Synodale besluiten konden weigeren ingekomen schriftelijke getuigenissen;
Overwegende, dat zij allen, bovengenoemde Marnix onbetwist den eerepalm wat woordenkeus
d
a
t
zij
den
drang
om
zich
of
geven,
maar
ons
aan
h
e
t
broederhart
zeer
en
om
der
En zoo ging het immers ook later op uw
Kerkeraadsleden van Driebergen, zich aldus aangaat en kennisse van het oorspronkelijk
hiernaar t e voegen ontvingen uit Gods stelselmatig gekant hebben tegen de handha- Hebreeuwsche woord.
broederen wil leed deden.
levensweg nog.
Eer ge het wist, hadt ge u weer aan uw God
Zoo staan er onder: D s . W . H . J. Baart W o o r d en d e verplichting o m hiernaar ving der in de Ned. Herv. kerk geldende ReDoch hiermee is nog niet genoeg gezegd.
vergeten, en was het zondig woord over uw de la Faille van Amstelveen, Ds. W . A . te leven zelven afleidden, niet uit een Syno- glementen ;
2" Ook in taalkundig opzicht is er één mo-

/

ment, waarin Datheen Marnix verre overtreft. Kerkeraden tredend, niet een nieuwe ge- om met dezen bisschop over zaken van men dan bij de eenvoudige schare licht leer scheen verstorven. Terecht zeggen wij:
Want wel is zijn verhaspelen van de taal en meente naast een Synodale gemeente stich- Kerkregeering te handelen, en zelfs, toen gewonnen spel.
> scheen" verstorven. Want ze hebben zich
zijn gebruik van stoplappen ondraaglijk, maar ten, maar Kerkeraad over die zelfde ge- men toekwam aan die artikelen der Geloofsthans reeds door hun warme belangstelling op
met dat al klinkt toch in Datheen veel meer meente willen zijn, waarover dusver een belijdenis die van de Kerkregeering hanMen wete namelijk dat de Dominees- die verdenking gewroken.
na van den zangerigen toon der Middeneeuw- Synodale Kerkeraad regeerde.
'Middelburg zij de plaats, waar we dit jaar
delen,
deze
laten
rusten
totdat
hij
was
zonde
heusch niet pas met de Organisatie vergaderen,
sche poëzie, dan in Marnix' meer classieke vordus besloten heeren DirecteuNu
staat
het
natuurlijk
aan
Ds.
Beuker
vertrokken.
van
1816
in
de
wereld
is
gekomen.
men. Het zachte, zoete en teedere der toen wegren. De stad, waar eens de bezielende
vrij,
om
dit
standpunt
af
te
keuren;
vrij
Al wat onbeholpenheid uit de presentie
Och, die zonde is zoo oud, als er ooit in prediking van Datheen en Carparus van den
stervende poëzie zong in Datheens berijming na.
Bij JVIarnix daarentegen ontbreekt het poëtisch ook om te zeggen: > het is een illusie!"; vrij van dezen Engelschen bisschop heeft pogen Christus' kerk voorgangers zijn geweest. En Heere gehoord werd; waar de Gereformeerde
element bijna geheel. Hij gaf letterlijk niets zelfs om ons toe te roepen, dat we ons af te leiden, is derhalve van nulengeener opdat geen leek hierbij zich vleie in zijn kerken in Synode bijeenkwamen; waar Gomadan een berijming, terwijl Datheen in zijn over- door schijn bedriegen laten; maar wat hem waarde; en we kunnen zonder verwijl tot voortreffelijkheid, om den steen op zijn Do- rus en Walaeus hunne collegiën gaven aan de
zetting zong.
niet vrij staat, is, ons toe te dichten, dat ernstiger tegenspraak overgaan.
minee te werpen, als ware deze zooveel doorluchtige scholen, opende ook nu met
Zoo meen ik dus mijn oordeel te mogen wij iets willen zouden, wat lijnrecht tegen
boozer
van hart dan hij, leek, is, zij er bij- vreugde voor ons hare poorten.
handhaven, dat juist de tegenstelling: Datheen onzen verklaarden wil en uitgesproken beEn houdt ook thans de epigoon van den gevoegd,
dat ook de Dominees-zonde[in het
zong, Marnix rijmde, scherp en niet onjuist doeling ingaat.
Of zullen we ons nog ophouden bij argu- booze menschenhart als zoodanig ligt, en Arminiaan de geesteskinderen van Calvijn buibeider Psalmbundel karakteriseert.
Ten tweede dicht hij ons de overtuiging menten als de Haarlemsche Kerkeraad of dat er geen zondaar uit vrouwen geboren is, ten het kerkgebouw, in de welbekende »SchutEn dat ik nu reeds in 1864, zij het ook op
toe,
dat onze kerken wel een advies van Ds. Hattink onlangs in de N. Zwolsche of hij draagt de kiem van diezelfde zonde tershof" vonden de Gereformeerden een goede
minder juiste wijze, soortgelijke tegenstelling op
plaatse van samenkomst en verbeidde de saamhet oog had, dit blijkt duidelijk, uit wat ik op een Classis of Synode zouden mogen aan- Courant ten beste gaf.'
in zich.
gestroomde schare met ongeduld het oogenblik,
Ons
dunkt
dit
mag
niet!
nemen,
zoo
zij
dit
willen,
maar
overigens
bladz. 804 schreef, maar wat«/«/door U wierd
Het is de zonde van hoogmoed en heersch- waarop de redenaar. Dr. Kuyper, zou opVerbeeld u toch, die Haarlemsche Ker- zucht, die in de Dominees-zonde slechts treden.
geheel onafhankelijk op zichzelve zouden
aangehaald :
!>In taal en spelling, door melodieën en gebe- staan.
keraad schreef aan de Doleerenden aldaar, haar ambtelijken vorm aanneemt, hoewel
•!> Tweeërlei vaderland" was het woord, dat
den, in geest en bezieling vooral, den waarborg Ook dit is niet zoo.
dat niet het bedrijf der Synodale Organi- ze, op eenigszins andere wijze, evenzoo uit- de hoogleeraar ter kenschetsing zijner rededer zegepraal in zich dragende, trad dus DaTelkens is het tegendeel door ons uitge- satie dezen Hierarchischen trek vertoonde, komt bij den man der wetenschap, bij den voering koos.
theen met zijne berijming naast dievan Utenhove
Ziehier wat we in hoofdzaak te hooren
maar dat de echte Hiërarchie bij de Haar- arts aan uw ziekbed, bij den jurist tegensproken.
op, en de kerkelijke sanctie sinds 1668 haar door
kregen:
lemsche
Doleerenden
school,
want
dat
zóó
tot
Wat
Ds.
Beuker
ons
hier
in
den
mond
over
zijn
client.
menige Synode geschonken, was slechts uiting
Ofschoon, zegt de Redenaar, thans niet opzijn Kerkeraad te spreken, en het zóó voor de
en gevolg., en geenszins oorzaak van den onge- legt, is steeds door ons bestreden.
Wie iets meer weet en hooger positie tredend als Bedienaar van het Woord, wensch
Reformatie
te
durven
opnemen,
dat
ddt
nu
Alle onze handelingen dienen er protest
loofelijken opgang, dien dit psalmboek van stonheeft dan de groote menigte, staat altoos
toch de bezieling voor mijne toespraak te
eens eerst recht de echte Hiërarchie met bloot aan de verleiding, om hieraan het ik
den aan bij ons Christenvolk maakte.
tegen in.
ontleenen aan een Schriftwoord, n. 1. aan Hebr.
vlag
en
wimpel
was.
»Toch waagde Marnix van St.-Aldegonde het
Wij erkennen en beLjden, dat de kerrecht te ontleenen, om anderen naar zijn XI : 7-16.
in 1588, eene lans met zoo geduchten tegen- ken naar goddelijk recht geroepen, verDoe nu tegenover zulk een ijdel geklap pijpen te laten dansen.
In den naam des Heeren bijeengekomen, zijn
stander te breken, en in één opzicht trad hij plicht en gehouden zijn, om in zake de eens iets anders dan uw schouders opwij hier niet alleen als zonen van Nederland,
En
dat
deze
algemeene
menschelijke
zonde
werkelijk met beslist overwicht in het krijt, — Belijdenis en Kerkregeering (middelmatige halen \
bij den Dominee nu zulk een dubbel hate- maar wenkt ons ook de eere, kinderen des Kohij kende Hebreewwsch, en als berijming uit hetdingen uitgenomen) saam te vergaderen;
En weet ge wat in de N. Zwolsche lijk karakter aanneemt, is alleen omdat op ninkrijks te zijn, te hebben tweeërlei vaderland;
oorspronkelijke komt dus aan z^n psalmbundel
te leven als tweeërlei volk; en dat onder tweeërstellig de eerste plaats toe. Bovendien erkende saam op die vergaderingen te besluiten; Courant stond ? Het was haast nog fraaier! het heilig gebied dit misbruiken van zijn lei koning; te hebben een aardschen vader en
Daar
toch
kon
men
lezen,
hoe
de
Doleeen,
in
zooverre
deze
besluiten
den
Woorde
Datheen zelf, dat zijne berijming hem te midden
invloed zooveel gemakkelijker gaat, en men onzen Vader in den hemelen; een eerste geboorte
van overstelpende ambtsbezigheden in over- Gods en onze Kerkenordening conform renden ingingen tegen den Heere, doordien meestal te doen heeft met een schare die en een tweede geboorte; een eigen thuis en
grooten haast als een > ontijdige gheboorte" was zijn, zich dienovereenkomstig te gedragen. ze opstonden tegen een Synodale Organi- tot verweer nog minder bekwaam is.
een eeuwig Vaderhuis. Na het Paradijs is er
afgeperst. Marnix daarentegen had vlijt noch
Zoo altijd, dat de macht van deze ver- satie, ons bij Koninklijk Besluit opgelegd
We denken er dus niet aan, om de Do- tusschen de roeping, die dit tweeërlei vaderland
tijd gespaard, om in elk opzicht aan zijne psal- gaderingen niet in de personen ligt noch door een koning, die „%' de gratie Gods"
minees zelfs in de beste dagen onzer va- meebrengt, botsing en strijd; nu voor 't aardmen- den vollen eisch te geven, en zoo exege- ook uit eenig reglement vloeit; maar voort- regeerde!
deren van de booze neiging tot deze zelfde sche vaderland een vergeten van het hemelsche;
tisch als linguïstisch de feilen zijner voorgan- vloeit uit de credentialen en instructiën der
Nu kan het aan Ds. Hattink niet wel zonde vrij te spreken. De kiem voor die dan een dweepziek droomen van een hooger
gers te verbeteren. Toch was zijn duidelijk uitonbekend zijn, dat ook de koningen van zonde droeg Gomarus evengoed in zich vaderland dat de plichten, die het aardsche
gesproken toeleg, om Datheen te verdringen, Gedeputeerden.
Frankrijk,
die bij Koninklijk Besluit den Bar- als Arminius, Voetius zoowel als Episcopius, van ons eischt, verwaarloost. Aan die tweeDe bovenafgedrukte credentiaal kan Ds.
te zeer eene miskenning van den volksgeest en
spalt dankt de V. U. haar bestaan; daarom
van die taaie gehechtheid, waarmee het volk Beuker doen zien, dat zoo onze vaderen er thelomeüs-moord, en den krijg tegen den en nooit anders is het hart van een Dominee wijs ik u op dat tweeërlei vaderland, als : Beide
Hugenoten
en
de
herroeping
van
het
Edict
een eenmaal geijkt godsdienstig gebruik vast- ook over dachten.
voor ontkieming van deze zonde bewaard door Gods genade geschonken; door onze schuld
houdt, dan dat het had kunnen gelukken. Trots
Mogen we Ds. Beuker vriendelijk uitnoo- van Nantes gelastten, ook koningen waren, dan door genade.
in botsing gekomen; bij die botsing beide naar
de ongeloofelijke inspanning, die Marnix zich digen bij de Bentheimsche broederen deze regeerende bij de gratie Gods.
Gods Woord te waardeeren.
Juist
echter
omdat
onze
vaderen
zich
zelf getroost had, en de krachtige ondersteu- onze tegenspraak bekend te maken}
Niet onbekend, dat ook de vorsten van hiervan ten volle bewust waren, en het geI. Beide door Gods genade geschonken.
ning, die hij in staatkundige en geletterde krinSavoye, die bij Vorstelijk Besluit zoo vaar inzagen, dat djze zonde, die heel Rome
Ook 't bezit van 't aardsche vaderland een
KUYPER.
gen vond, bleef het volk hem verwerpen. Wat
schriklijk tegen de Waldenzen gewoed heb- bedierf, ook bij hen weer zou kunnen op- geschenk van loutere genade; d. i. van de gevroeg dat volk ook, of een enkel vers min juist
ben, ook vorsten waren die hun kroon van komen, hebben ze in hun Kerkenordening meene genade. Bij Babels torenbouw ontvingen
het oorspronkelijke weergaf, of een slepend
Savoye droegen, eeniglijk^y^^^^a^fïV Gods. juist maatregelen genomen, om het uit- we, tegen onzen wil, deze gifte der gemeene
stopwoord wat sleurig achteraan kwam hinken,
(Bent
^tierarcl)tf.
Ja, evenmin onbekend, dat voor drie breken van deze zonde zooveel mogelijk te genade en daarmede dien schat van zedelijke
of niet elke taalvorm op onbesmette zuikrachten, n. I. geestdrift voor het vaderland,
eeuwen
de hertog van Alva en de Vargas keer en.
verheid bogen kon! — Het was immers
heldenmoed, onderlinge verknochtheid van den
evenzeer bij Koninklijk Besluit hun last tot
hun psalmboek, dat boek dat zij met doodsVIL
En hierin nu staat de Kerkenorde van landaard. Juist om dien goddelijken oorsprong
angst soms voor het bespiedend oog veruitmoording van de Protestanten hier te
bij elk volk de vaderlandsliefde heilig, en
Als onder lieden van lagere beschaving, lande ontvingen, en dat ook dit Koninklijk 1619 lijnrecht tegen de Organisatie van is
borgen hadden, dat hen gesterkt had in de
landverraad een helsche gruwel. Niet aan onze
1816,
in
haar
heiliger
karakter
over,
dat
ure des gevaars, en van welks bladen zij iets de een den ander een verwijt toevoegt, en Besluit genomen was door een vorst'die
verdorven natuur danken wij het vuur in onze
van Gods geest hadden opgevangen, — en ddt hem b.v. de lieflijkheid toeduwt: y,Jij bent als graaf over Holland regeerde, eveneens beide kerkinrichtingen bestemd zijn voor borst voor Vorst en vaderland, maar aan Gods
Dominees die de kiem der Hiërarchische zonde genade. De mensch, integendeel, wil die genadeboek wilde men hun rooven, op AiX heilig een gemeenert!" dan is het bijna, vaste gein hun hart droegen, maar dat de Kerken- gifte weer verderven.
boek was het gemunt! Inderdaad de predi- woonte, dat de ander hem den zet terug- bij de gratie Gods,
kanten waren slechts tolken van den volks- geeft met te zeggen: T>NOU, en jij' dan!" Ds. Hattink zal ons dus moeten toestem- orde van 1619 al het mogelijke deed,
Geen vrije natiën, maar één toren als eermen, dat dit zijn zonderling beroep óf niets
geest, toen zij als een eenig man riepen: „dat
Een antwoord, ongeveer in dien trant, zegt, óf wel, en dat zou schriklijk zijn, dat om de ontkieming van deze zonde der hoo- tijds Babel, dat roepen de wereldrijken bij
nooit I" Alleen om die omstandigheden dus
vaardij te keer te gaan, terwijl omgekeerd Daniël in de dierengestalten. Op 't graf der
hij hiermee dan ook al de bovengenoemde de Organisatie van 1816 er geheel op is aan- natiën één rijk van geweld, zegt Cyrus,
en voor het minst niet om haar innerlijk ge- ligt dan op de spitse der tong klaar.
Onder
lieden
van
edeler
ontwikkeling
halte lag Marnix' berijming zoover bij die van
gruwelen voor zijn rekening neemt als wetAlexander, Caesar en Napoleon; geen vaderDatheen achter. Op zich zelve beschouwd was daarentegen, vooral onder mannen van we- tige bemoeiing van 's lands Overheid met gelegd, om deze booze kiem in het Dominees- lander, maar wereldburger is de woeste zang
hart welig te doen opschieten.
zijne berijming zelfs eene groote schrede voor- tenschappelijke vorming, meed men dusver de zake van Christus' kerk.
der Fransche revolutie. Sociaal-Democraat, NiDe natuurlijke mensch in élken Dominee, hilist
uit, al moet het zijn tegenstander worden toe- zulk een bierkaai-argument, wijl men op
en de cynische spotter met de vaderlandsDoch
genoeg
hiervan,
en
waartoe
langer
d. i. zijn vleesch, voelt zich daarom machtig
,-?geven, dat bij Marnix de Bijbelsche kleur eenigszins min beneveld standpunt inzag,
stil gestaan bij soortgelijk ondoordacht ge- aangetrokken door de Organisatie van 1816 liefde, wat willen ze anders dan een internatioTV al wat veel verwaterd was."'
hoe nietszeggend het is en hoe het onder
naal mengelmoes van alle nationaliteiten? Zoo
Mag ik, U dankzeggende voor de mij inge- omstandigheden zelfs comproniitteerend wor- keuvel!
en afgestootcn door de Kerkenordening van blijkt ons dus, dat God in zijne genade ons
liimde plaats in uwe kolommen, er de opmer- den kan.
1619.
het vaderland schenkt en dat Hij door zijnen
kiag bijvoegen, dat ik uit deze anti-critiek
Doch het kind Gods in élken Dominee weet Geest de liefde voor 't vaderland in ons branTen
hoogste
heeft
het
ons
daarom
beAls
uitgangspunt
voor
dit
deel
van
het
a'lerminst wil hebben afgeleid, als hadde ik
ook dat de Kerkenordening van i6i(j beter dende houdt.
a ets redelijks noch afdoends te antwoorden vreemd, uit onderscheidene deelen des debat mag dan aangenomen, dat men eenToch was er in Godes hand nog meerder
voor
hem is, ook al bezwijkt hij in zwakheid
o 5 veel, dat in Uwe kolommen zoo nu en dan lands te vernemen, hoe door tal van Syno- stemmig is in de uitsprake, om alle Hiërargenade.
Genade, die een beter vaderland toevoor de verlokking der Synodale Organite mijnen laste wordt opgenomen; maar mijn dale dominees op de aanklacht onzerzijds: chie in Christus' kerk te veroordeelen.
bereidt. Genade voor wie door ontferming tot
satie.
tijd is nu eenmaal te bezet, en er wordt zoo „Uw kerkorde is Hiërarchisch", in allerlei
Doch nu spreekt het dan ook vanzelf,
God leerden roepen: »Abba, lieve Vader!"
Ware nu ooit eenige kerkenordening in Voor die een hemelsch Vaderhuis, waar de bijrusteloos van alle kanten tegen mij geschreven, gesprek en op allerlei samenkomst schier dat de tegenpartij, om zich van blaam te
dat mij wel niet anders, dan het aan te hooren dit eenige tot bescheid is gegeven: „Vóór zuiveren, geen ander wapen ter verdediging staat, om in volstrekt en zin deze booze zondere genade blinkt; een vaderland, waarde
en stille te zijn, rest.
1816 was het bij u. Gereformeerden, even- m^g aangrijpen, dan de levering van het zonde te onder te houden, dan zou zeer volmaakt rechtvaardigen binnengaan, waar blijDr. A. KuYPER.
eens!"
bewijs, dat de Synodale Organisatie van zeker onder de vigeerende Kerkenordening ken zal, dat ook de ordinantie van 't aardsche
Amsterdam, 4 Juni 1887.
van 1619 alle Hiërarchische zonde in het vaderland den Raad Gods gediend heeft, als
Immers redeneert men eenigszins orde- 1816 geen Hiërarchie is.
de engelen de vrucht van de trouw eri den
Mogen we de Nieuwe Sprokkelaar ver- lijk, dan springt het in 't oog, dat het er
Zij had derhalve, toen Prof. Rutgers zijn Domineeshart tot op 1816 gesmoord zijn. heldenmoed en' de lijdzaamheid der heiligen
Nu dit echter niet kan, en een Kerkenzoeken, van deze tegenspraak acte te willen niets toe doet, of men ook vroeger mis- Congres-referaat in het licht zond, waarin
zullen indragen.
geven bij haar lezers}
schien verkeerd liep, en dat de eenige hij eerst het begrip van Hiërarchie vast- ordening wel instrument in 's Heeren hand
n . Door onze schuld in botsing.
kan
zijn
om
het
kwaad
te
keeren,
maar
vraag wier beantwoording hout kan snij- stelde, en voorts aantoonde, dat dit begrip
Naar Gods bedoelen dus het aardsche en het
den deze is: »Is eene Hiërarchie voor Chris- volkomen paste opdeOrganisatie van 1816, nooit de taak over kan nemen, die alleen hemelsche vaderland in de schoonst; harmonie.
In een grensblaadje genaamd de Grens- tus' kerk verkeerd.' En bijaldien ja, valt terstond moeten aantoonen, óf wel, dat zijn aan zijn genade is voorbehouden, — zoo is Door den mensch, helaas! deze orde verstoord
het er op nahouden van Hoogere Besturen, definitie van het wezen der Hiërarchie feil het komen te gebeuren, dat ook onder de en nu uit het kostelijk erts van het aardsche
bode no. 107, schreef Ds. H. Beuker:
gelijk de Synodale Organisatie van*i8i6 ging, óf wel dat de aldaar vastgestelde Kerkenordening van 1619 meermalen en op vaderland wapenen gesmeed tegen het hemelsche.
»De latere gedragslijn van onze doleerende dit doet, al dan niet onder dit Hiërarchisch definitie op de Synodale Organisatie van allerlei wijze de Hiërarchische Dominees- Dit goddelooze streven duidt de Schrift aan
broederen, vooral van Dr. K. jegens onze kerk, brandmerk?"
met den naam »wereld." Niet het vaderland,
zonde uitbrak.
1816 niet toepasselijk was.
maakt de verhouding tusschen hen en ons niet
maar de wereld ligt in het Booze (i Joh. 5 : i9).
Vandaar
allerlei
schikkingen
ook
van
vroeNu schijnt, en dit is reeds iets, over de
En ook, toen de Heraut eenige maanden
gunstiger. Dr. K. is een man die veel goeden
ger, die metterdaad naar de Hicarchie Doel van het verlossingswerk is niet, om ons
ook veel kwaad kan stichten. Gij moet hem eerste vraag nog geen verschil van gevoe- daarna het debat nogmaals opnam, en nu
uit ons vaderland te trekken, maar uit de tegenlief hebben of ha,ten, een van twee. Tusschen len te zijn gerezen; en nog altoos stemt in breede trekken en mee/ populairen vorm, heenleidden.
woordige booze wereld (Gal. i : 4).
En
het
is
nu
op
deze
misbruiken
en
beide staan kunt ge bij hem moeielijk. De booze men tamelijk algemeen toe, dat het woord dan het Congres gedoogde, nogmaals gelijk
Bestemd om te dienen tot een bolwerk tegen
wereld zegt, dat hij zijn best doet om de Cal- Hiërarchisch in de kerk van Jezus Chris- betoog leverde, lag de tegenpartij onder de misstanden., op deze vleeschelijke zwakhe- die wereld leert de historie, hoe door des
vijn der 19de eeuw te worden. Ik heb echter tus geen ijk, maar een brandmerk is. Al- verplichting om óf aan te toonen dat de den en zondige insluipselen, dat de voor- menschen schuld het aardsche vaderland in den
van hem nog gunstiger gedachten, hoewel ik thans voorzoover ons bekend wierd, is er Heraut iets voor Hiërarchie uitgaf wat zulks standers der Synodale Organisatie gedoemd stroom der wereld meê afdreef.
veel van wat hij doet moet aikeuren. Hetgeen nog geen enkele stem opgegaan om de Hië- niet was, óf wel haar Organisatie van de zijn zich te beroepen.
Evengelijk Gods ordinantie was : »met het
ons vooral wantrouwen inboezemt is: a. Dat
lichaam
tegen het van Hem gevloekte vleesch",
Jammerlijk!
verdenking, als viel ze onder deze definitie,
zijlieden niet zuiver gereformeerd, maar min of rarchie te verdedigen.
maar de mensch dien zegen in een vloek omVoorgangers
in
Christus'
kerk
die
ver
Het eenige zwakke verschijnsel, dat hier- moeten zuiveren.
meer independentisch zijn in zake de kerkrezet, door vleesch en lichaam te vereenzelvigen,
schooning voor eigen zonde zoeken in de zoo
Hiervan intusschen onthield ze zich.
geering, waardoor een kerkeraad wel een advies van viel te bespeuren, was een malloteook wordt door de menschelijke boosheid
van een classis of van een Synodale Vergade- rig beroep op wat te Dordrecht in 1618/19
Ze ontleedde noch het begrip van Hië- droeve uitbottingen der zonde bij een reeds het aardsche vadi.rland misbruikt, om den geest
ten
grave
gedaald
geslacht.
ring der kerk mag aannemen als hij dat wil, gebeurd is.
der wereld te doen zegevieren.
rarchie, noch ook toetste ze het karakter
KUYPER.
maar overigens geheel onafhankelijk op zich
In naam van het vaderlandsche belang
Daar is namelijk ook een bisschop ver- harer Organisatie aan de wezenstrekken
zelven staat. Gij gevoelt dat daardsor de vrij- schenen; en dat nog wel op uitnoodiging; van deze Hiërarchie; doch maakte er zich
woedt Frankrijks koning tegen den Hugeheid en zelfstandigheid der plaatselijke gemeente zoodat men hem ook toeliet en inhaalde en veel goedkooper van af, door ons óf eenige
noot en de Alva's tegen onzen eigen landin stede van gewaarborgd te zijn, juist groot
zaat. Maar ook, al wierd dit uiterste
smaadwoorden
tot
bescheid
te
geven,
óf
met
onderscheiding
bejegende
en
naar
zijn
gevaar loopt. b. Dat men met zijn geroep: »wij
gemeden, niet minder werkt diezelfde zonde
wel zich te dekken met sommige practijken
scheiden ons niet af!" werkelijk lidvandeval- adviezen geluisterd heeft.
overal, waar het vaderland met al zijne
„Zoo ziet ge dus wel, leidde nu een enkel van de kerkmannen der vorige eeuw.
sche kerk zou willen blijven. Als de Synodale
Verslaf? van de Zevende Jaarvergadering: instellingen van wet en rechtspraak, wetenEn dit nu is een wijze van verdediging,
kerkbesturen het bandje niet doorknipten en min snugger redekavelaar hieruit af, zoo
schap en kunst, cijns en tribuut niet bloeit tot
der Vereeniaing voor Hoop;er Onderhen van ambt en lidmaatschap ontzett'en, en ze ziet ge dus wel, dat onze vaderen volstrekt die geen oogenblik den toets kan doorstaan.
Gods eere; waar naar Locke's woord, de godswijs te Middelburg, ffehonden
dus feitelijk afscheidden, dan zouden velen lid niet principieel tegen de Hiërarchie waren,
vrucht slechts dienst doet »ter uitwinning van
15 en 16 Jnni 1887.
Wel, dit stemmen we toe, had men aldus
willen blijven en van de Hervormde Synodale en aan een vrijzinniger vorm van Kerkre- kunnen redeneeren: „Gij geeft toe, dat
rijkspolitie"; waar men de Staatsmacht als het
en van de doleerende gereformeerde gemeente" geering slechts voorkeur gaven!"
hoogste vereert.
de Kerkenordening uit den jare 1619 niet
Dan noemt de keizer van Rome zich Divus;
Schier is het te veel eer, zoo men hierop Hiërarchisch was. Indien ik nu aantoon,
Het doet ons wel eenigszins leed, dat onze
DE URE DES GEBEDS.
dan wordt in onze dagen alle menschelijke
vriend en broeder Beuker zich op zulk een nog antwoordt; maar aangezien niet ieder dat mijn Organisatie met die KerkenordeDe Vrije Universiteit is en blijft de stichting, zelfstandigheid aan het belang van den Staat
wijs,buiten de grenzen, uitlaat over onzen per- zoo van nabij bekend is met de bijzonder- ning van 1619 overeenstemt, dwing ik u die het Gereformeerde volk liefheeft met al de ten offer gebracht; dan heeft men telkens het
soon; maar toch, dit dragen we met lijd- heden van wat te Dordrecht voorviel, kan om toe te geven, dat ook mijn huidige liefde van zijn hart; waarvoor het willig zijn dilemma: Bukken voor den hoogen God of
het toch zijn nut hebben, met een enkel Organisatie niet onder de verdenking van offers biedt en zijn gebeden opzendt naar den voor de wet van Staat. En voor die keuze
zaamheid.
gesteld, ziet ge de zonen van hetzelfde vaderHiërarchie vallen kan!"
troon der genade.
Als hij echter de Doleerenden buitenaf woord te zeggen, wat hiervan aan is.
Waar de vereeniging dan ook hare vrienden land in drie groepen uiteengaan.
En dan komt dit kortelijk hierop neer:
Ook dit ware nog wel geen wetenschapbeschuldigen gaat, dat zij independentisHier de vereerders van den almogenden
tisch te werk gaan, veroorlove hij ons, hem i". dat te Dordrecht volstrekt geen afge- pelijke verdediging geweest, maar dan toch ter jaarvergadering roept, telken reize komen
vaardigde van de Hiërarchisch bestuurde een debat-pleidooi ad hominem •,Vfa.^ro'^vfï] zij in grooten getale, vol opgewektheid en vroo- Staat, die geen hooger en beter vaderland meer
hierop bescheidenlijk te antwoorden.
lijken moed, en nog nooit keerden zij teleur- kennen.
In zijn schrijven toch komen twee on- Kerk van Engeland is toegelaten, en dat hadden moeten zwijgen.
gesteld huiswaarts.^
Daar, de mannen en vrouwen, die door geen
deze
Engelsche
bisschop
te
Dordt
volstrekt
Doch
zie,
voor
dit
ondenkbaar
betoog
juistheden voor, die hij wel zoo goed zal
Integendeel! altijd gaven die dagen nieuwe foltering noch martelisatie werden afgehouden
niet in zijn qualiteit van bisschoppelijk wachtte men zich wel.
willen zijn te rectifïceeren.
bezieling, hooger moed, goede hope voor de om, met brandende liefde voor hun aardsche
Daar waagde men zich niet aan.
Vooreerst toch zegt hij, dat, zoo de Sy- Kerkbestuurder zitting nam; 2". dat deze
vaderland, toch van hun hope op een beter
toekomst.
En in stee hiervan zocht men een afleiOok dit jaar was het program wederom veel- vaderland te getuigen.
nodale Besturen ons niet afzett'en, wij alsdan bisschop er uitsluitend verscheen als TheoEn daartusschen, de Gallio's, de Gamaliels,
leden van de Hervormde Synodale ge- loog, niet door zijn kerk, maar door den der te vinden in een beroep op onder- belovend en met hoog gespannen verwachtinkoning van Engeland gezonden; en 3". dat scheidene Hiërarchische inkruipselen, die gen begaven de Gereformeerden in den lande de Erasroussen, half het aardsche, half het beter
meente zouden willen blijven,
Dit nu is niet zoo. Telkens is door ons de uitnoodiging om eenige vermaarde Theo- vooral in de vorige eeuw hier en daar, in zich op reis naar het schoone eiland Walcheren. vaderland.
Nog altijd moesten tot nu toe de Zeeuwen
En nu, bij den feilen strijd tusschen die drie
uitgesproken, en het wordt hier nogmaals logen te zenden, door onze Hoog-Mogen- weerwil van de Dordsche Kerkenordening het voorrecht derven de V. U. op hunne blijve
ons dit altijd diep in het harte gegrift:
den
volstrekt
niet
aan
den
Aartsbisschop
en in flagranten strijd met haar geest en eilanden te zien vergaderen. Hun land lag
ten overvloede herhaald, dat wij noch met
»De oorzaak, waardoor de booze geest bij ons
van
Kantelberg,
als
hoofd
der
Engelsche
letter
op
ons
kerkelijk
erf
waren
ingeslode Haagsche Synode, noch met haar ondervoor de vele vrienden uit het Noorden zoo zoo machtig kon worden, moet bovenal bij ons
hebbende Besturen, noch met haar Kader, Hiërarchie, maar aan den Souverein van pen. En omdat in kleinere steden en dor- ongelegen e n . . . . blijkens het jaarverslag gezocht, die na ons jubelen van het beter vaiets hoegenaamd meer uitstaande hebben, het Engelsche volk door oflze Staten was pen niet altoos de mannen bij de hand schenen vele hunner dorpen zoo onverschillig derland, toch weer wereldgelijkvormig werden.
zijn, die op zulk een diefachtig betoog he^ voor de Gereformeerde beweging.
III. Bij die botsing beide naar Gods Woord
noch wenschen te hebben, en dat onze gezonden.
De oude liefde der Zeeuwen voor de beproefde te waardeeren.
Men heeft zich dan ook wel gewacht. hcht der historie kunnen laten vallen, heef
Kerkeraden, ïn de plaats der Synodale

Imn^Hiti

