Vlas, dat opeens in volle vlam kan staan.
Vlasi dat met één vonk in vuur kan omgezet.
Als vlas zonder verweerkracht tegen die vonk.
Zoo er geen bluschwater ijlings komt, op eenmaal weg en verloren.
Wie vlas op zijn zolders heeft, is o, zoo voorzichtig met licht, en past wel op dat er geen
vuur bijkomt. Het is hem als een kruittoren.
Met één vonk kon alles weg zijn.
En nu zoo is ook uw hart, en daarom betaamt ook u zoo het uiterste der voorzichtigheid.
Of erger nog, eens komt de ure, dat al uw
voorzichtigheid u niet meer baten zal.
Die ure, waarvan Jesaia roept: dat vlas en
vonk zal branden, en dat er niemand is die
blusschen kan.
De vree^lijke ure van het »onuitblusschelijk
vuur", dat eeuwige vuur in de buitenste duisternis. Geen vlam, maar een eindeloos donkere
walm.
En daarom, wat we u bidden, speel niet met
dat vuur, en doe er uw kind niet meê spelen.
De macht van die vraeslijke vonk is zoo
ontzettend.
En opdat in die ure, die komt, uw ziel voor
die vernieling gevrijwaard blijve, zoek omringd te worden door de wateren die blusschen
kunnen, nu nog in het heden der genade.
Wie wonen mag aan de wateren des levens,
op dien heeft dat vuur dan geen vat.
Dien deert het niet.
Die zal van verre dien vreeslijken gloed aanzien, maar hem zal geen haar gezengd worden.
o, Wel u, zoo ge de reuke dier frissche wateren
nu reeds van verre riekt, zoo ge den Blusscher
van het vuur der zonde kent, en de Heere als
een schild en rondas om u is geworden.
Dan wordt, wat hier vlas was, daar als diamant en als robijnen en de klove zal te breed
zijn, geen vonk zal kunnen overspatten, en uw
ziel zal opbloeien en wassen in uw Heere.

H e m kon dus niet anders dan van kort
bescheid gediend worden.
E n nu, nu bij hem de fout was dat hij
buiten de orde ging, komt hij én in de
Zeeuw én in de Bazuin zich beklagen.
Dit nu is onredelijk.
Dit ma^ hij niet.
Eenvoudig omdat zoomin hij als iemand
boven de wet staat.
Voor het overige is ook heel zijn betoog
in zijn conclusie onjuist.
Een Theologische jaculteit staat niet op
zichzelf, en kan niet anders bestaan dan als
deel van een Universiteit. H e t woord zelt
van faculteit bewijst dit.
E e n Theologische factilteit kan dus ook
niet los naast de vier overige faculteiten
worden geplaatst of er aan worden gehecht,
maar moet er organisch uit gegroeid zijn.
E n het eenige wat noodzakelijk is en ook
onzerzijds steeds is toegegeven, is, dat ook
bij een Universiteit, dat deel der Hoogeschool, dat aan de Godgeleerdheid, gewijd
is, noodzakelijk en naar goddelijk recht in
verband moet staan met de kerk.

In de Boodschapper wierd kort geleden
aanmerking gemaakt op een gebed.
Niet alsoi dit gebed op zichzelf óf min
eerbiedig óf min smeekend óf op valschen
grond neergelegd ware geweest, maar wijl
de voorganger bij dit gebed den uitgang
der broederen in 1834 voorbij was gegaan.
Dit vatten we niet recht.
Gelijk ieder weet, is er sedert 1816 aanhoudend protest en verzet geweest tegen
d e invoering der Synodale organisatie.
KUYPER.
De Classis van Amsterdam, Schotsman,
Molenaar, de Kerkeraad van Axel en
elders. D e Cock van Ulrum, Van Velzen,
Brummelkamp, Kohlbrügge, Ledeboer, BudAmsterdam,
i Juli 1887,
dingh, Witteveen, Van Dijke, Koeken van
Wat terstond te doorzien viel voor wie niet Moerdijk, en nu de Doleerenden, ze hebben
willens blind was, komt nu reeds uit: De Sy- zich allen, zonder onderscheid, uit beginsel
nodale Hiërarchie is met de afsnijding der tegen deze Synodale Hiërarchie gesteld, en
Doleerenden nog volstrekt niet uit het gemoei. in zwakheid en ieder op zijn eigen wijs,
De logica van haar valsch beginsel blijft onder veel smaad, en soms onder vervoldoorspoken.
ging, altoos m e t opoffering van veel dat hun
Reeds nu is aan de Classicale Genootschapskerk door den heer J. van Loon van Kims- lief was, de eere van Koning Jezus weer
werd, dit volgend adres aan de Genootschaps- in zijn kerk zoeken op te richten.
Maar is dit nu oorzaak, om steeds den
synode ter inzending aanbevolen:
eisch t e stellen, dat een ieder gedurig het
De classis van
overwegende, dat tegenover het doleerend zich verzet, waarbij wij persoonlijk het naast
noemend deel der Ned. Herv. Kerk krachtens de betrokken waren, gedenken zal.'
thans vigeerende reglementen dier kerk niet anders
Bestond er onzerzijds eenige zucht, om
gehandeld kan worden dan door de hoogere kerkeen dezer bewegingen te miskennen, dan
besturen voor het tegenwoordige geschiedt;
Overwegende, dat desniettegenstaande dat voort- begrepen we dit nog.
durend ontzetten van ambt en lidmaatschap om overtredingen, die in ieder gtv&l'catlgeloofsovertuigingen Maar gelijk men weet is dit niet zoo.
Integendeel, rusteloos hebben we weer
in nauw verband staan, iets zeer droevigs is en geen
ander gevolg kan hebben, dan dat de eerbied voor en altoos weer met dank en innerlijke verhet kerkelijk en godsdienstig leven hoe langs zoo 'heuging het feit erkend, dat de Heere op
meer ondermijnd wordt;
Overwegende dat de grondoorzaak, waaruit iti allerlei wijs getuigen voor zijn Naam en eer
den laatsten tijd zoovele troebelen zijn ontstaan en verwekt had; en wat bij name de getuigen van
voor het vervolg nog zooveel andere ellende kan
voortspruiten, éénig en alleen gelegen is in den ge 1834 betreft, is keer op keer onomwonden
dwongen samenhang van gemeenten en deelen van door ons uitgesproken, dat we, hadden we
gemeenten, die in opvatting van den godsdienst zoo destijds geleefd, geen oogenblik zouden gesterk uiteenloopen;
aarzeld hebben, om meê op te treden.
Overwegende, dat op alle weigezinden, tot welke
W a t wil men dan meer.'
godsdienstige richting ook behoorende, de verplichting rust het struikelblok weg te nemen, waardoor
Men zal toch niet van ons eischen, dat
de Ned. Herv. Kerk verhinderd wordt een instru- we daarom de critiek der beginselen nalament te zijn tot bevordering van den godsdienst;
Overwegende, dat dit struikelblok voorgoed zou ten, waar het geldt niet Gods heerlijk doen
weggenomen zijn, indien in de reglementen der in het verwekken van zijn getuigen, maar
kerl eene wet werd opgenomen regelende de uit- op een e n ander in hetgeen die getuigen
treding van gemeenten en, onder vast te stellen voordes Heeren daarna op menschelijke wijze
tvaarden-i ook van gedeelten van gemeenten uit het
kerkverband, met behoud van verkregen finaniieele
oordeelden te mogen en te moeten doen.
voorrechten en onder waarborg, dat deze alleen tot
godsdienstige doeleinden zullen worden aangewend; Ook onze broeders van 1834 willen dit
Overwegende, dat het Koninklijke besluit van 10 immers niet.'
Sept. 1853 Staatsbl. no. 102, Art. i al. 3, de geleOok hun immers is het er alleen om te
genheid opent om in overleg met de hooge regee- doen, dat niet hun naam, maar de Naam
ring tot zulk een wet te komen;
Overwegende dat reeds in 1885 een voorstel daar- des Heeren geloofd worde, en geen hunner
omtrent in niet weinige classikale vergaderingen bij zal immers den eisch stellen, dat wie ook,
tal van personen van verschillende ricliting een ge- omdat Hij God den Heere looft voor de
opend oor vond en door de Synode aan de Synodale commissie ter nadere overweging is aangebo- verwekking van zijn getuigen, daarom ook
den, maar sinds door de Arasterdamsche troebelen al het bedrijf dezer getuigen onvoorwaardeop den achtergrond is geraakt;
Overwegende, dat wel door het voorhanden zijn lijk loven zal.'
Welnu, bijaldien dit zoo is, en de godvan zulk een wet op de uittreding de Ned. Herv.
Kerk een zware proef zou hebben te doorstaan, maar vruchtigen onder deze broederen willen het
ter anderer zijde op goeden grond op de macht der
traditie mag wolden gebouwd, ten gevolge waar- zelven niet anders, waartoe dan deze rustevan niet dan om zeer dringende en dan ook inner looze klacht over miskenning.'
lijk noodzakelijke redenen zal worden losgelaten
E r is toch geen onfeilbaarheid onder
wat zoovele eeuwen verbanden was ;
Overwegende, dat blijkens de geschiedenis van menschen.
Feilen zijn ook door hen begaan.
den godsdienst steeds nieuwe groepeeringen zich
vortnen, hetwelk in den regel voor de onderliggende
E n juist hoe gereeder en ootmoediger zij
partij niet zeker martelaarschap gepaard gaat, maar
dat voor onzen tijd uit de erkenning van het onbil- hier zelven voor uitkomen, hoe krachtiger ze
lijke daarvan, de zedelijke verplichting geboren wordt toonen zullen, dat ze door genade geleid
dergelijke onrechtmatigheid voor het vervolg on- wierden en nog worden.
mogelijk te maken;
_ Overwegende, dat ook de Staat geacht kan worden
tns:S£3ec3X:n>
bij een gezonde ontwikkeling van het kerkelijke vraagstuk het grootste belang te hebben en daarom met
Met ingenomenheid komen we nogmaals
grond op zijn medewerking gerekend mag worden;
Geeft aan de Synode kennis van deze hare ge- terug op wat J. H . D . in het Chr. Wcekbl.
voelens, er ten sterkste op aandringende om in de over de Gereformeerde kerkregeering schrijft.
hier aangegeven richting de oplossing van het kerkeVolkomen en van heeler harte en onbelijk vraagstuk te zoeken en op de haar meest geschikt voorkomende wijze het tot stand komen van wimpeld stemt hij toe, dat een soort ^5,?zulk een wet voor te bereiden.
sturen zooals het Synodaal Genootschap
Opmerkelijk is in dit adres vooral, dat reeds invoerde ongereformeerd zijn en door Gods
nu de zedelijke krenking der Doleerenden onver- Woord worden gewraakt.
bloemde afkeuring vindt.
Hierover, zoo roept hij uit, zijn alle
En nog opmerkelijker is het, dat, naar de Her- Gereformeerden het eens, en zij zeggen
vorming meedeelt, op de Alkmaarsche Predi- allen uit één mond: „ W e g met zulk een
kantenvergadering in geheel gelijken zin geoor- Hiërarchie in d e kerk, waar Jezus Christus
deeld wierd.
het eenige Hoofd is en zijn Woord alleen
heerschen mag!"
Slechts oppert hij nog ééne bedenking
O p den Universiteitsdag is ook dit jaar en vraagt of dit nu behoeft t e beletten,
dat men de hoogere of meerdere vergadeeen meeting gehouden.
Een meeting niet over alle denkbare on- ringen der kerken die in Classis en Synode
derwerpen, maar over een bepaald onder- saamkomen den titel van Besturen gunne.
werp.
Met J. H . D . is het daarom zoo aangeOver dit bepaalde onderwerp niet in va- naam polemiseeren, omdat ge in zijn woord
gen zin, maar over bepaalde stellingen, dit steeds den broeder herkent, alle schampere
onderwerp rakende.
toon gemist wordt, en hij logisch redeneert.
En dat wel over stellingen die niet pas
o, Dat toch allen dit deden.
op oe meeting werden meegedeeld, maar
H e t bouwt het Godsrijk zooveel meer
vooruit bekend waren gemaakt.
dan al die opbruisende hartstocht. J. H. D.
Is het nu juist gezien of niet, dat wie bij en Wielenga zijn in dit opzicht veel «vrozulk een debat het woord wil vragen, het mer" dan vele andere dispulanten. Althans
alleen vragen mag voor of tegen dié be- zoo men met ons van oordeel is, dat harde
paalde stellingen.'
en bittere woorden en onlogisch redeneeren
E n zoo dit waar is, gaat dan niet buiten onder broederen öwvroom is te achten.
de orde, wie op zulk een meeting uitsluiMogen we daarom op even bezadigden
tend een geheel ander onderwerp als hoofd- en broederlijken toon dan J. H . D., in
p u n t ter sprake brengt.'
wien elk lezer onzen vriend Donner herToch deed Ds. Littooy dit.
kent, op zijn vraag het volgende in overGeheel buiten de stellingen om, kwam weging aanbieden.
hij de- vraag bespreken, in hoeverre een
i". Een Kerkeraadsvergadering staat niet
Theologische faculteit al dan niet van de op één lijn met een Classicale en Synokerk moet uitgaan.
dale, Ze is van andere natuur.

H e t verschil tusschen beide ligt hierin,
dat de Kerkeraad niet is de geconcentreerde
kerk, maar een college van over de plaatselijke kerk door den Koning der Kerk aangestelde ambtsdragers.
Aa:i deze ambtsdragers gaf de Koning
der Kerk besturende last en macht, en zij
vormen in hun college dus metterdaad een
bestuur.
Daarentegen berust de macht en de autoriteit waarmee de vergaderden in een
Synode handelen volstrekt niet daarop dat
deze Synodale leden, in onderscheiding van
hun medebroederen door den Koning met
eenige macht bekleed zijn, maar uitsluitend
hierop, dat ze opkomen als representanten
der kerken. De Credentiebrief, dien we onlangs meedeelden, sprak het duidelijk u i t :
„alsof alle onze kerken elk in het bijzonder tegenwoordig waren."
2°. De kerk is geen republiek, maar een
absolute Monarchie.
Ze leeft onder een
Koning. E r kan dus in die kerk nergens
op eenig deel van haar terrein een Bestuur
aanwezig zijn, of die Koning moet het hebben ingesteld.
Dit nu is wel het geval met den Kerkeraad. Niet met de meerdere vergaderingen.
30. Hiermee is _,volstrekt niet ontkend,
dat de yitneerdere vergaderingen" (onze
vaderen spraken nooit van hoogere vergaderingen) zeggenschap over de enkele kerken bezitten, maar dit zeggenschap vloeit
niet voort uit een haar verleende hoogste
of opperste bestuursmacht, maar uitsluitend
daaruit, dat het lid of de deelen zich te
regelen hebben naar het geheel, voor zoover
dit geheel werkt uit de W e t des Konings,
d. i. uit het Woord.
4°. Wil men nu ook dit zeggenschap
der meerdere vergaderingen besturen noemen, zoo zou dit op zich zelf een woor
denspel zijn, dat onschuldig kon wezen.
Maar om het gebeurde van 1816 durven
we dit niet aan.
W a s er geen wolkje aan de lucht, was
er van dien naam sBesturen" geen schandelijk en ergerlijk misbruik gemaakt, we
zouden zwijgen.
Maar nu onder dien naam „Besturen"'
zoo gruwelijk tegen onzen Koning gerebelleerd is, en die rebellie nog voortduurt,
en de naam »Besturen" toch slechts in
overdrachtelijken en in oneigcnlijken zin van
de „meerdere vergaderingen" kan gebezigd,
nu is die naam „Besturen" voor ons met
zwarte kool geteekend, nu stuit ze ons
tegen de borst, en verzoeken we vriendelijk
aan onze broederen, dat ze ons toch niet
dwingen willen, dien gehaten naam over
te nemen, maar ons toestaan dien te mijden
als de oorzaak v a i veel kwaad.

Toen we onlangs melding maakten van
een zeer zonderling gevoelen door den heer
Hattink over de invoering der organisatie
van 1816 geuit, als zou ieder Christen
daaraan deswege reeds gehoorzaamheid verschuldigd zijn, omdat ze ingevoerd was
door een koning „bij de gratie Gods",
voegden we er bij dat deze opinie verdedigd was in de N. Zwolsche
Courant.
Hiertegen diende de redactie van dit blad
echter een vriendelijk protest in, èn verklaarde niet te vatten, welk artikel uit haar
blad we daarbij op het oog hadden.
Dit noopte ons tot een onderzoek, dat,
daar we niet alle bladen bewaren kunnen,
eenigen tijd nam.
Nu echter is de zaak opgehelderd.
H e t door ons gewraakte artikel is niet
uit de N. Zwolsche Courant, maar uit de
oude Zwolsche Courant van 17 Mei j . l .
H e t droeg ten titel: De Kerkorde
van
Dordrecht en ving aan met deze woorden:
Na zeventig jaren — treffende overeenkomst
met den duur der Babylonische gevangenschap —
levens onder de organisatie, ingevoerd door
eenen Koning bij de gratie Gods, desavoueert
een deel der Ned. Herv. Kerk, en juist zij, die
ten aanzien van het koningschap het hoogst
deze gratie Gods ophemelen, het gezag van het
door den Koning in 1816 ingevoerd reglement,
om terug te keeren tot menschelijke vonden,
tot het gezag dat uit menschen over menschen
werd begeerd, tot de kerkenordeninge van Dordrecht van 1619,
H e t was onderteekend door Mr. R. E .
Hattink van Almeloo.
Daar het blad zoek was, citeerden we
uit onze herinnering, en gelijk nu blijkt,
volkomen juist wat inhoud en naam betreft, maar met deze twee vergissingen,
dat het de Oude in stee van de Nieuwe Zwolsche was, en niet Ds. maar Mr. Hattink
het schreef.
De opinie wordt, nu ze van een jurist
is, er nóg te zonderlinger en te onverklaarbaarder dcpr.
KuYPER.

;H3entrum
VOOR HET

Synodaal Convent der ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland,
door den Kerkeraad van Voorthuizen naar Rotterdam sadmgeroepen tegen 28 Juni iS&y.
Art. I. Een der afgevaardigden van den
Kerkeraad te Voorthuizen opent de vergadering
te tien ure precies, en gaat voor in den gebede,
om den zegen des Heeren over dit Convent
af te smeeken.
Art. 2. De tijdelijke voorzitter benoemt eene
Commissie van zes leden, om de Credentialen
en Instructiën, die reeds ingekomen zijn, of
alsBog inkomen mochten, in ontvangst te nemen, die na te zien en daarover te rapporteeren.
Art. 3. De tijdelijke voorzitter noodigt de
Commissie van het Agendum uit, om bij
monde van haren voorzitter. Dr. A. Kuyper,
het Agendum ter tafel te brengen, en voorts
de noodige voorstellen te doen tot regeling
der vergaderingen tn werkzaamheden.

Art. 4. De tijdelijke voorzitter stelt alsnu
aan de orde, de benoeming uit de stemhebbende broederen van een Praeses, twee A.ssessoren en twee Scribae of Actuarii.
Art. 5. Deze gekozene broederen treden op,
en de gekozen Praesés neemt de leiding der
vergadering over.
Art. 6. Regeling van de presentielijst en toegangskaart; en regeling van de opgave aan
de pers.
Art. 7. Mededeeling van wat voor de leden
persoonlijk van aanbelang mocht zijn, tenzij
dit reeds bij Art. 3 mocht zijn afgedaan.
Art. 8. Eerste deel van het rapport over de
Credentialen, en vastelling van de rol der stemhebbende leden.
DEEL II. Regeling van het verband der Kerken.
Art. 9. Alsnu komt aan de orde het eerste
vraagstuk, aldus luidende : Aangezien de Kerken
Christi naar eisch van Gods Woord gehouden
en verbonden zijn, niet elk op zich zelve,
maar in onderling verband met elkander te
leven, zoo wordt gevraagd, op welken voet de
nu ontkomene Kerken zulk een verband nu
reeds regelen kunnen? Of zulk een verband
der Kerken, met het oog op de vele Gereformeerde Belijders en Kerkelijke groepen, die
thans nog onder de Synodale Hiërarchie bleven
of eigene formatie zochten, al dan niet slechts
een voorloopig karakter zal dragen? Welke de
kenteekenen zijn, waardoor zulk een voorloopig
Kerkverband van een duurzaam Kerkverband
onderscheiden is? En eindelijk, door welke
termen en door welken naam men dit karakter
van het Kerkverband, ter afsnijding van alle
misverstand, duidelijk kan aangeven ?

Art. 21. En insgelijks afzonderlijk ten aanzien
van de groepen die zich hier en daar als »vrije
kerk", »vrije gemeenten", of nog voorbestaande
»kruiskerk" openbaarden.
DEEL V. Verband met de Gereformeerde Kerken
buiten onze grenzen., bijzonderlijk met die
• vatt Nederlandsche herkomst.
Art. 22. Overmits de Kerken Christi niet afgesloten mogen blijven binnen de grenzen van
één bepaald land, maar zich bewust hebben
te blijven van haren samenhang met de Kerke
Chiisti van gereformeerde belijdenis ook over
onze grenzen, zoo wordt gevraagd : Op welke
wijze deze vergadering aan de buitenlandsche
Kerken kennis zal geven van de vrijmaking
veler Kerken in ons vaderland ? Aan welke
Kerken deze kennisgeving zal gezonden worden?
Wie hiermede zullen worden belast?
Art 23. Ter onderhouding van duurzame
correspondentie met de buitenlandsche Kerken,
wordt gevraagd, of men dezerzijds afgevaardigden zenden zal naar andere vergaderingen
buitenaf? Alsook,' of men aan de buitenlandsche Vergadering verzoeken zal het zenden
van afgevaardigden naar onze eerstvolgende
generale Vergadering ? Alsmede wie hiertoe
gedeputeerd worden, en desvereischt, hoe de
kosten dezer deputation zullen gevonden worden?
Art. 24. En eindelijk, overmits veel kwaad
en valsch gerucht omtrent onze zaken ook buitenaf verspreid wordt, of het niet wenschelijk
ware, in de Engelsche of Duitsche taal een
klein geschrift te doen uitgaan ter voorlichting
van de broederen buiten af. Alsmede of niet
in buitenlandsche kerkelijke periodieke geschriften eene gestadige mededeeling omtrent den
loop onzer zaken kon gedaan worden.

Art. 10. Besluit het Convent tot regeling van
het Kerkverband over te gaan, dan komt in
de tweede plaats de vraag aan de orde, hoedanig^ de samenvoeging der Kerk bij dit verband
zal zijn. Naar de Oude Classicale en Provinciale saamvoeging van vóór i8i6 ? Naar de Classicale en Provinciale saamvoeging van na 1816,
gelijk die nu is ? Alleen naar Classicale of ook
naar Provinciale saamvoeging? Of en hoe
Classen kunnen gecombineerd worden, zoo
daarin vooralsnog te weinig Kerken zijn, om
zelfstandig te handelen ? Hoedanig deze combinatiën zullen zijn ? Of het niet goed ware terstond door de Kerken uit elke Provincie deze
combinatie aan het Convent te laten voorstellen?
Art. I I . Ten derde zal alsdan te beslissen
zijn, welke Kerk voor elke Classis of voor
elke Combinatie van Classis op zal roepen ?
Indien er ook tot het houden van Provinciale
Vergaderingen van meerdere Classen besloten
wierd, welke Kerk deze vergaderingen zal
saamroepen? Hoevele malen des jaars deze
Vergaderingen salm zullen komen? Hoe de
kosten van deze Vergaderingen zullen bestreden worden? En eindelijk hoe men geraken
zal tot de onderlinge visitatiën der Kerken.
Art. 12. Na regeling van deze aangelegenheden,
zal men voor de vraag komen te staan: Of, hoe
en wanneer er wederom eene generale Vergadering van alle ontkomene Kerken zal saam
worden geroepen ? Of voor zulk een Vergadering de naam zal worden aangenomen van Voorloopige Synode der Doleerende Gereformeerde Kerken ? Van wie de
oproeping voor deze Synodale Vergadering
zal uitgaan ? Wie en op welke wijze naar deze
Synodale Vergadering zullen afvaardigen ? De
Kerken afzonderlijk? De Kerken Classicaal bijeengevoegd ? Of de Kerken Provinciaal saamgenomen ? Waar deze Synodale Vergadering
zal worden gehouden ? Wanneer ? Hoe de kosten te bestrijden ?

DEEL V. Van de Stichting van Gereformeerde
Kerken onder de Heidenen en van de Zending
onder de Joden.
Art. 25. Naardien de Kerken onzes Heeren
de roeping hebben, om haar heil niet alleen
zelve te genieten, maar om ook in den Naam
des Heeren te gaan tot hen die vooralsnog
buiten staan, zoo wordt gevraagd, of deze Vergadering zich niet terstond zal uitspreken voor
de gehoudenheid der Kerken, om de Zending
onder de Heidenen en onder de Joden ter hand
te nemen.
DEEL VI. Van de Bediening des Woords en
der Sacramenten.
Art. 26. Dewijl de toelating tot de Bediening
des Woords en der Sacramenten onverwijld
voorziening vereischt, zoo wordt gevraagd:
Welke regelen te stellen zijn voor de onderzoekinge van degen'^n, die zich daarvoor aanmelden, alsook of deze vergadering eenige
broeders deputeeren zal, om de Classicale onderzoekingen bij te wonen, teneinde deze
onderzoekingen in de onderscheidene Classes
op een eenparigen voet mogen gehouden worden ? En eindelijk, welk formulier in alle Classes
aan hen, die geschikt bevonden worden, ter
teekening zal worden' voorgelegd ?

Art. 13. Hieruit vloeit voort, de ontbinding
en het ontslag van het Bureau van het Congres, en later de benoeming van Synodale Deputaten voor de afdoening van wat door het
Synodaal Convent hun mocht worden opgedragen.
Art. 14. Keuze van een orgaan voor het doen
van mededeelingen omtrent de Kerken en de
„meerdere Vergaderingen".
DEEL III, Nog niet of nog slechts gebrekkiglijk
ontkomen Kerhen.
Art. 15. Aangezien in onderscheidene Kerken
nog slechts enkele geloovigen van hun liefde
voor de. zuivere Religie en de zuiverder Kerkregeering lieten blijken, zonder dat zij naar het
ambt der geloovigen vooralsnog tot de benoeming van Opzieners en Armverzorgers overgingen, zoo wordt gevraagd : hoe deze „beginsels
van Kerken", gelijk onze vaderen ze noemden,
tot vaster staat te brengen zijn ? ,0f tijdelijk
enkele geloovigen in onderscheidene dorpen
zich hiertoe combineeren kunnen ? Of deze combinatie zijn moet: de formatie eener plaatselijke
Kerk in één dorp, waarbij de andere dan toetreden ? Of één Kerk saamgevoegd uit meerdere dorpen ? Of wel een combinatie van zoovele Kerken als er dorpen zijn ? En eindelijk
hoe in dit geval de saamstelling van den Kerkeraad tot stand moet komen ?
Art. 16. Overmits in tal van Kerken nog
vele geloovigen zijn, die alsnog voor het ter
hand nemen der reformatie terugdeinzen, zoo
wordt gevraagd, welke middelen de Classen kunnen aanwenden, om onder deze aarzelende broederen het werk der reformatie door te zetten.
Art. 17. Naardien ook in vroegere jaren en
buiten verband met de jongste gebeurtenissen,
in onderscheidene steden en dorpen enkele
groepen Gereformeerde belijders onder het juk
der Synodale Hiërarchie zijn uitgegaan, zonder
tot voorloopige vaste Kerkelijke instelling te
geraken, zoo wordt gevraagd, op welke wijze
deze groepen tot vaster staat en met de ontkomen Kerken in verband zijn te brengen.
DEEL IV. Verband met geloovigen, die reeds
vroeger het Juk der Hiërarchie dfwierpen,
en zich voorshands op eigen voet
hebben ingericht.
Art. 18. Dewijl reeds sedert lang onderscheidene malen een deel der geloovigen tegen de
aanranding van Jezus' Koninklijke Heerschappij
door de Synodale Hiërarchie in verzet is gekomen, en reeds sedert 1834 meerdere groepen
dezer broederen, zelfs op uitgebreide schaal,
tot Kerkelijke regeling zijn overgegaan, zoo
wordt gevraagd, welke weg moet worden ingeslagen, om met deze groepen tot vereeniging
te geraken, en alzoo het optreden in wel geordend verband van alle Gereformeerde Kerken
in deze landen voor te bereiden?
Art, 19. Deze vraag eischt afzonderlijke bespreking ten opzichte van hen die saamleven
onder den naam van de „Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland", ingevolge het
Reglement van 1869, de groep van Ds. Ledeboer enz. enz.
Art. 20. Ingelijks afzonderlijk ten opzichte
van de groep, tot wier optreden het woord en
het werk van wijlen Ds. Ledeboer den stoot
gaf.

Art. 27. Naardien personen, die in onderscheidene Kerken of groepen van Kerken reeds
tot de Bediening wierden toegelaten en werkzaam waren, zich voor den dienst in onze
Kerken konden aanmelden, zoo wordt gevraagd:
Op welke wijze de Classes hierin te werk zullen gaan, ten opzichte van hen, die later pas
van onder de Hiërarchie uitkomen; van hen,
die bij de Christelijke Gereformeerde Kerken
zijn aangesteld; van hen die in vrije Kerken
optraden; en van hen die zonder kerkelijk
verband den titel van Dienaren des Woords
voeren.
Art. 28. Daar ook buitenlandsche' Kerken
ons Dienaren kunnen afstaan, zoo wordt gevraagd, hoe men handelen zal met hen, die
uit het Buitenland zich aanmelden.
Art. 29. Is het raadzaam om thans op eenigszins uitgebreide schaal gebruik te maken van
het bij Art. 8 der Kerkenorde erkende recht
der Kerken, om ook ongestudeerde personen
vati singuliere gaven te roepen, en op welke
wijze behoort alsdan deze zaak geregeld?
Art. 30. Oordeelt de Vergadering, dat het
goed zou zijn, in dezen nood der Kerken,
zekere hulpdienaren aan te stellen, die als
sEvangelisen", Catecheten" of »Zendelingleeraars" konden optreden ?
Art. 31. Daar het meerendeel van de ontkomene Kerken thans niet voorzien is van hel
vereischte getal Bedienaren des Woords, zoo
wordt gevraagd, wat gedaan kan worden, om
tijdelijk aan dezen nood te gemoet te komen ?
Art. 32. En in het bijzonder of het wenschelijk zij te achten, dat een lijst der vacante
Kerken worde opgemaakt, en door de grootere
Kerken op de rij af, gequalificeerde «Oefenaars",
«Catecheten", «Evangelisten" of «Zendelingleeraars" naar deze vacante Kerken gezonden
worden? En zoo ja, aan wie de vergadering
de regeling en uitvoering hiervan opdraagt?
Art. 33. Of de voorlezing van eene predicatie niet zoo zij in te richten, dat eenige
deputaten in last krijgen, de vacante Kerken
te voorzien van een goede volgreeks degelijke
en wel gefundeerde predieatiën ? Welke regelen
voor de goede uitvoering van zulk lezen te
geven zijn? En door wien, bijaldien zulk lezen
door iemand buiten den Kerkeraad geschiedt,
de dienst te openen, de gebeden te doen en
de zegen op de gemeente zij te leggen.
Art. 34. Of het niet dringend noodzakelijk
is allerwegen ten eerste de predicatie van den
Catechismus te hervatten en geregeld de Catechisatiën voort te zetten.
Art. 3S. Aangezien zich bij de Bediening
van den H. Doop en van het H. Avondmaal
thans vele ongeregelde verhoudingen voordoen,
zoo wordt gevraagd, welke gedragslijn de vergadering oordeelt, dat hierbij te volgen zij; en
in verband hiermede, hoe te handelen zij met
de discipline en met het uitreiken van attestatiën.
DEEL VI. Van de Bediening der Barmhartigheid
en het Onderwijs der jeugd in de Scholen.
Art. 36. Naardien in de meeste Kerken al
hetgeen voor het onderhoud der meer behoeftige gemeenteleden wierd saamgebracht, ons
thans door overmacht onthouden wordt, zoo
wordt gevraagd op welke wijze door onze Kerken in dezen nood van armen en behoeftigen,
van weduwen en weezen, van ouden van dagen en kranken, van blinden en dooven, en
met allerlei gebrek bezochten moet worden
voorzien.
Art. 37. Ten einde te verhoeden, dat in navolging van de vroegere Hiërarchische sleur
het werk der Barmhartigheid niet weer in
doodsche, ongeestelijke
bedeeling onderga, zoo wordt gevraagd, wat te doen zij,
om dezen arbeid weer in overeenstemming
te brengen, en beter dan dusver een vrucht
te doen afwerpen voor de oplossing der sociale
vraagstukken.

6. De kenteekenen die hier beslissen, zijn: porteur ingediend, dat met eenparige stemmen volgend maal mededeelen, evenals aangaande het heelal heeft ingericb.t, en de wetten,
Deel VI over de zending.
I. dat een voorloopig kerkverband niet over is aangenomen.
waarnaar Hij alles laat geschieden — neen:
Br wierd eindelijk besloten, dat de afvaar- voor de huidige wetenschap, die zich bij
de Belijdenis mag beslissen en een definitieve
Art. r8. Uitgangspunt behoort te zijn, de
organisatie, altoos in verband met de buiten- onverzwakte en besliste belijdenis, dat alle die- diging naar de Synodale Vergadering van 1888 voorkeur zóó noemt, bestaat God, als Scheplandsche kerken, hiertoe wel gerechtigd zou genen, die eenzelfde belijdenis der waarheid zou geschieden door de benoeming van twee per en Onderhouder niet. Een Fransch wijszijn, hetzij om haar uit te breiden, hetzij om zijn toegedaan, en in de Kerkregeering zich afgevaardigden en twee secundi voor elke
haar te verduidelijken, en 2. dat een voor- voegen onder ééne zelfde Kerkenordening, Classicale Vergadering, onverschillig of die uit geer zegt: „Dan eerst is men op den rechloopig kerkverband geen recht heeft om ver- kerkelijk niet op den duur gescheiden mogen ééne enkele Classis bestond, of uit meerdere ten weg, als men door waarnemingen en
proeven de onveranderlijke en zonder uitandering in de Kerkenordening te maken, al blijven, en niet mogen rusten totdat alle zonen gecombineerd was. .
DEEL VIL
Van de uit;
zonderingen werkende wetten der verschijn(Wordt vervolgt).
spreekt het vanzelf, dat men naar de gelegen- van hetzelfde huis weer in één band van KerArt. 39, Op welke wijze is, zoolang onze Ker- heid der tijden, en om het afstuiten op de onselen, de vaste orde, waarnaar alles geschiedt,
ken doleerende blijven, de regeling der uit- mogelijkheid enkele bepalingen onuitvoerbaar kelijke gemeenschap vereenigd zijn.
vaststelt en voorwerp van wetenschap
Voorts dat wij als de laatstontkomenen, en
wendige aangelegeuheden te ordenen, opdat kan verklaren en laten liggen.
acht."
die
dus
het
langst
volhard
hebben
in
den
vermisbruik en onzekerheid voorkomen worde?
7. Als naam* is het raadzaam ons te noemen:
Vraag echter niet vanwaar die wetten
Zal deze regeling plaatselijk zijn ? Zal zij door- Doleerende Kerken, en onze combinatie: »Voor- keerden weg, de grootste schuldenaren zijn, en
gaan onder den gelijkluidenden naam: ï)e Ker- loopig Kerkverband van Nederduitsche Geref. ons het diepst hebben te verootmoedigen.
zijn, want die vraag is niet-wetenschappelijk.
III.
En eindelijk, dat het niemand past of voegt,
kelijke Kas ? Naar welke model-statuten ?
E n nu alle wetenschappen, als onderKerken (doleerende)." Doleerende hierbij opDe vrienden verspreiden zich in den
Art. 40. Zal uit deze plaatselijke vereeniging gevat in den zin, dat alle onze Kerken, als vittend of bedilziek in de ingewanden van
deelen, geduld, alleen de godgeleerdheid
fraaien
tuin
van
het
Schuttershof,
waar
zij
anderer
groepen
verleden
te
woelen,
maar
dat
een generale deputatie gekozen worden om de klagende naar God over de verongelijking
niet; deze heeft lang uitgediend.
zaak der Getneene-Kas te regelen en uit te zijner Kerk, doleerende zijn bij de Overheid wij allen hebben te zien op aller eenparige bij het prachtige weder zich kunnen neerA a n een Universiteit, ingericht naar den
belijdenis
en
de
door
allen
erkende
eenheid
zetten
en
versterken.
H
e
t
was
wel
geen
voeren?
in zooverre deze een valsch kerkbestuur tegen- van Kerkelijke ordening.
eisch
der nieuwste wetenschap is dan ook
„schutters"-maaltijd, maar één deel er van
Art. 41. Zal uit deze Getneene-Kas een bij- over ons handhaaft en toch, bij de gratie Gods
Dankende wij God en den Vader, dat Hij was toch aanwezig: de broederlijk stem- geen plaats voor de godgeleerdheid, n,l.
drage betaald worden voor elk predikants- regeerende, gehouden is aan Gods Kerke recht
in zijne oneindige barmhartigheid én vroeger m i n g ; en dat deze voortvloeide uit één voor die, welke is de leer, de wetenschap
traktement of alleen hulpe geboden worden aan te doen.
in veler anderer én nu in onze harten de benoodlijdende Kerken?
zelfde liefde, bleek uit de inmiddels gehou- van God en goddelijke zaken. Reeds vóór
Zoo echter, dat dit klagen om recht niet
Art. 42, Zal deze Gemeene-Kas tevens de eischend en uit de hoogte toega, maar verzeld reidvaardigheid, om ons onder het juk Christi den inzameling, ten behoeve van het 80 jaren wilde Fichte haar geheel van de
zorge ter hand nemen voor weduwen en weezen zij van belijdenis van eigen ontrouw en schuld. te stellen, door zijnen Heiligen Geest ver- Studiefonds, die groot zeventig gulden op- Universiteit gebannen hebben, tenzij ze
wekt heeft.
eerst het „mysterie", dat is God zelf,
van predikanten den voor emeriti ?
En evenzeer niet enkel bedoele zelfzuchtig
Art. 19. Bij het bespreken van de vereeni- bracht. T e twee ure kwam men weer wilde prijsgeven. E n sedert werd het er
DEEL VIII. Verhouding tot de Kerken of deel en recht voor zichzelf te zoeken, maar in medebijeen;
nu
ook
met
vele
vreemden,
en
van Kerken, die nog onder de Hiërarchie bleven. lijden en deernis ook een zoeken van recht ging met de broederen die zich noemen „de nadat ook de Pers zich nog had doen ver- niet beter op. Natuurlijk beweer ik hierdoor
Christelijke Gereformeerde Kerk" mag nooit
Art. 42*. Op welke wijze zal door de ont- voor de broederen zij.
gedacht
aan een staan in tweeërlei Kerk, zoo- tegenwoordigen door een paar correspon- niet, dat het godsdienstig leven niet toekomene Kerken de groote rechtsvraag over het
Op punt 10 wordt besloten: Vat men de kerdat
men
nu óf uit de eene in de andere zou denten, opende Dr. Rutgers de Meeting, genomen is — dat is nu niet aan de orde —
recht op den historischen titel der aloude Ge- ken verkeerdelijk op als eene landseenheid, dan
overgaan,
óf beide zou sanrismelten, maar en verleende het woord aan Dr. J. Woltjer, maar dit: dat in de kringen, die het meest
reformeerde Kerken dezer landen voor den deelt men ze in, bij de Gereformeerde opvatmoet uitgangspunt zijn de overtuiging, dat die een rede hield, getiteld: »De Gerefor- wetenschappelijk heeten, die opvatting van
rechter gebracht worden ?
ting daarentegen voegt men ze saam. SaamArt. 43. In welke positie hebben de ontko- voeging onzer Kerken is dus plicht en daar- beide groepen behooren tot en staan in „de meerde Kerk en de Wetenschap", waarvan wetenschap heerscht, die óf het bestaan
men Kerken zich te plaatsen tegenover het voor is te volgen de oude wijze van saam- vergadering der geloovigen," en inzijn in den wij hier een zoo getrouw mogelijk verslag van God ontkent, óf althans beweert, dat
wortel der historische Gereformeerde Kerken
met God in de wetenschap niet gerekend
Rijk ten opzichte van het Landstraktement?
voeging, maar onder aanneming van de na 1816
laten volgen:
dezer natie.
moet of mag worden.
Art. 44. Op welke wijze zullen de ontko- ingevoerde wijzigingen, die niet zelden verbe„Met „kerkelijken" bedoelt men tegenWaar derhalve én zij én de thans ontkomene
Du Bois-Reymond beweert: de taak van
mene Kerken waken voor het recht der Kerken teringen zijn.
Kerken zich in vorm van Kerkregeering open- woordig in Blad en Conversatie niet, eenProvinciale
saamvoeging
is
geen
eisch
van
op hare kerkelijke goederen?
baarden, staan niet twee Kerken naast elkaar, voudig: hen, die tot eenige Kerk behooren — den man der wetenschap i s : „de natuur te
Art. 45. Op welke wijze zullen de Bedienaren ons kerkrecht. Raadzaam is derhalve, deze maar twee Kerkbesturen, die beide beweren maar men schuift er deze beteekenis bij i n : begrijpen". Dan moet hij de begrijpelijkdes Woords hun recht doen gelden op de voorloopig te laten rusten, mits men vrijheid autoriteit over de eene zelfde Gereformeerde dat zij hun kerkelijke beschouwing ook van heid der natuur onderstellen. De doelmaweduwfondsen, waarin zij dusver bijdroegen ? late aan de Classes van eene provincie, die nu Kerk te bezitten of te moeten bezitten.
invloed willen doen zijn op staatkundig en tigheid der natuur is niet bestaanbaar met
reeds zich wenschte te combineeren tot eene
Daar nu echter, naar den loop der dingen,
Art. 46. AVelke maatregelen zullen de Kerke- meerdere provinciale vergadering, om zulks te
wetenschappelijk gebied — en, openlijk haar begrijpelijkheid. Is er dan een uitweg
deze beide plaatselijke kerkbesturen niet op
raden nemen, ten opzichte van ambtsdragers doen.
om die doelmatigheid uit haar te bannen,
eenmaal ineen kunnen smelten, is het geraden, somtijds, maar bedektelijk 't meest, wil men
en leden der Kerk, die weigeren hun college
De combinatie van de Classes wordt opge- beiderzijds te erkennen i*. dat de toestand, er mee zeggen, dat deze lieden eigenlijk dan moet die ingeslagen. Zulk een uitweg
te erkennen?
dragen aan de Kerken van elke provincie, met
staatkunde noch wetenschap kennen, daar is Darwins leer; dien dus betreden- tot naArt. 47. Welke verhouding zullen de geloo- verzoek, om daarover morgen te rapporteeren. waarop men behoort aan te houden, die van
der bescheid, andere keuze is er niet. E e n vigen in Kerken, wier Kerkeraad nog niet tot Drente te voegen bij Overijsel of Groningen, ineensmelting is, maar 2". dat men tijdelijk als zij wetenschap en staatkunde beide onder zwakke steun, dat erkent hij, maar liever
abnormaal
deze
gedeeldheid
drage,
en
er
op
de
curateele
stellen
der
theologen.
reformatie overging, tegenover den Hierar- en Noord-Braband bij Zeeland.
dö,^raan klemt hij zich vast, dan de doelbedacht zij, om bij ontstaande vacature in beide
Welnu, tot die „kerkelijken" behooren wij;
chischen Kerkeraad aannemen?
Op punt 11 wordt besloten: De Kerken van besturen, telkens de ineensmelting te beproeven.
matigheid, dat is God, te willen, die haar
doch aanstonds zij er bij gezegd, dat wij
Art. 48. Eenige particuliere vragen, die op elke Classis worden verzocht saam te vergaOnzerzijds staat alzoo reeds nu niets aan dien smadelijken zin voor [rekening laten volslagen ondergang is.
het Convent tegelijk met dit Agendum zullen deren, en eene roepende Kerk voor te stellen. deze ineensmelting in den weg, mits het KerkKrasser is het zeker zelden uitgesproken.
Classicale samenkomsten dienen elk jaar vier- bestuur hunnerzijds slechts aan geen andere van onze naamgevers: het wezen der Kerk
worden ingediend.
Maar ook, waar men zóó kras niet spreekt,
Art. 49. Opmaking van de lijst der Deputaten maal minstens gehouden, naar eisch van de banden gebonden zij dan de Formulieren van en haar doel kennen zij niet, of zij verloogaat men uit van dezelfde onderstelling,
Kerken-orde.
chenen het.
en Resumtie der Acten.
Eenigheid en de Kerkenordening.
hetzij men dan de natuurwetenschappen, of
De
kosten
moeten
door
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Kerken
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wij
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Art. 50. Sluiting der Vergadering met dankgedragen.
voegen onder het hunnerzijds aanvaarde Regle- op het terrein van wetenschap en Hooge- het recht, of d e geschiedenis, of de taalwezegging.
Dej-utaten voor de visitatie moeten op de ment van 1869, naardien de beginselen van dit
school, nl., in zooverre wij ook dadr, naar tenschappen onderwijst.
Aldus opgemaakt door de Commissie eerstvolgende vergadering der Classis benoemd.
Niet alleen dan ook de materialisten spreReglement
in
meer
dan
één
opzicht
anders
voor het Agendnm.,
Art. 29 onzer Belijdenis, ons willen „aanTwee voor elke Classis minstens.
zijn dan die van onze Kerkenordening.
ken zoo, óók de idealistisch gezinden: al
Namens de Kerken van Amsterdam en Rotterdam.,
stellen
naar
het
zuivere
Woord
Gods,
verOp punt 12 wordt besloten: Het samenDe vraag of en welke stappen nu reeds te
Ds. F. LION CACHET.
Dr. A. KuYPER.
komen van eene generale vergadering reeds doen waren, om deze goede en van God ge- werpende alle dingen, die daar tegen zijn, wat meer den onstofifelijken geest der menDr. F. L. RUTGERS. Dr. W. GÏESINK.
het volgend jaar, is stellig geboden, om de bodene ineensmelting tot stand te brengen, houdende Jezus Christus voor het eenige schen betreft, waar het materialisme zich
Amsterdam en Rotterdam, 21 Juni 1887.
vele moeilijkheden, die ons te wachten staan. dient beantwoord in dien zin, dat overijling Hoofd". Juist daarom heeft de Wetenschap, nog niet meester van gemaakt heeft, wordt
Haar naam kan zijn: Voorloopige Synode hier schaden zou, maar dat het goed ware zoo heeft de Hoogeschool een eigen kring, met eenig en alleen uit het oogpunt des natuur,
der Nederduitsche Gereformeerde Kerken (do-' elke Kerkeraad onzerzijds zich tot den Kerke- eigen souvereiniteit onder God, E n wij be- als geheel en al zelfstandig bestaande en
leerende).
raad van dezelfde Kerk hunnerzijds richtte, om weren, dat, in plaats van daardoor aan on- werkende, beschouwd. Ook voor deze ideaOproepende Kerk zij ditmaal Utrecht. Utrecht betuiging van broederlijke eenheid te doen, in
natuurlijke banden gelegd te worden, voor listen, en hun tal neemt toe, is de geest
plaats van samenkomst. De afvaardiging zij bescheidenheid en onder belijdenis onzer tedes menschen niet in iederen mensch een
gelionden te Rotterdam.
classicaal. Twee uit elke Classis, zonder meer. kortkoming hen te danken voor wat zij dusver beiden alleen zóó het organische, gezonde nieuwe schepping Gods, maar natuurproleven
mogelijk
is.
De tijd zij de laatste week in Juni. De kos- voor de verbreiding des zuiveren Evangelies
duct. Kortom, het eigenlijke karakter van
E E R S T E DAG.
D e volgende drie stellingen wenschte ik
ten voor deze samenkomst vrage men ditmaal deden, en hun de verzekering te bieden van
wetenschap als zoodanig wordt hoe langs
28 Juni 1887.
aan de Kerken van Utrecht en Arnhem te onze hartelijke bereidwilligheid, om op den te verklaren en te verdedigen:
zoo meer atheïstisch; ook al erkent men
L.l. Maandag-avond werd in het Verkoop" dragen, tot later deze last door alle Kerken voet der Drie Formulieren van Eenigheid en
I. De richting van het streven des tijds op
nog het bestaan Gods, met H e m mag niet
lokaal te Rotterdam onder de leiding van Dr. kan worden overgenomen.
van de beiderzijds aanvaarde Kerkenordening het gebied van wetenschap en Staat toont gerekend. Geen wonder, dat eerlijke manOp punt 13 besluit het Convent het Bureel op paden van eenheid te gaan wandelen.
Van den Bergh een bidstond gehouden, ter voorde noodzakelijkheid der Vrije Universiteiten,
bereiding van het Synodaal Convent van Ont- van het Congres dank te zeggen voor zijne
Practische voorslagen zijn in dit stadium d. w. z. der Universiteiten, niet van de O ver- nen, Strauss b . v., vragen: „Zijn wij nog
komene Kerken. Den volgenden morgen te 10 ure goede diensten, en het voorts te ontbinden, der quaestie nog niet te doen.
Christenen".? en ontkennend antwoorden.
heid noch van de Kerk uitgaande.
opende de Voorzitter van den Kerkeraad van terwijl Deputaten zullen worden aangewezen,
Christelijk — zelfs heidensch is deze wetenAlleen zou het wellicht aanbeveling verII. D e gereformeerde beginselen leiden
Voorthuizen met gebed deze bijeenkomsten van om de Kerken hij te staan.
schap niet. Griek noch Romein, voor zoodienen zoo dit Convent een zestal Deputaten
Op punt 14 wordt besloten in onderhande- aanwees, om (natuurlijk zonder macht om te tot hetzelfde resultaat, daar aij tegen alle verre hij niet alle waarheid en kennis en
broederen uit een 80-tal ontkomene Kerken en
eenige^ groepen van Kerken, waar het werk der ling te treden met de redactie van de Heraut, handelen) op de wijze die het geschikst zou syncretisme gekant zijn,
wetenschap ontkende, heeft ooit zoo geReformatie reeds begon. Het Agendum wordt en voor deze onderhandeling te benoemen blijken, de gedeeldheid die thans bestaat om
III. De gereformeerde beginselen zijn aan
sproken, zelfs »een zwijn van de kudde van
twee
deputaten,
die
geheel
buiten
die
redactie
door Dr. A. Kuyper, op verzoek van den tijdete zetten in een wederzijdsch pogen tot saam- de rechte en vruchtbare beoefening en ver- Epicurus niet", zegt Horatius,
lijken voorzitter, ter tafel gebracht, namens de staan.
meerdering
der
wetenschap
bevordelijk.
trekking, en als zoodanig te benoemen de
Al deze resolutiën worden door de verga- heeren: Prof. Rutgers, Dr. v. d. Bergh, Mr.
Commissie voor het Agendum. Hierop wordt,
Zóó diep is d i ; verderf doorgedrongen,
Toen ik onlangs las van een te Petersop voorstel van Dr. Kuyper, het Moderamen ring na breede discussie aangenomen en het Keuchenius, Br. Kllhler, Prof. Lohman en
dat
geen stem er zich tegen verheft of:
burg op te richten Siberische Universiteit,
samengesteld, als volgt: Dr. Rutgers, praeses, Convent na dankzegging tot morgen verdaagd, Dr Kuyper.
onwetenschappelijk, kerkelijk wordt de roemet
slechts
twee
faculteiten:
de
wisen
naTWEEDE DAG.
Ds. Lion Cachet en Ds. Ploos van Amstel, asper gescholden.
Art. 20. Met de broeders in dit artikel besessoren, Ds. Hoekstra en Ds. Sikkel, scribae.
In de morgenzitting is de tijdelijke bijeen- doeld, en die aan niets anders dan aan de tuurkundige en de geneeskundige, — dacht
W a n t Lagande zegt terecht: „Wanneer
ik
onwillekeurig
aan
onze
Vrije
Universiteit,
Deze treden op, en de gekozen praeses neemt voeging der Classes vastgesteld; bepaald welke Formulieren en de Kerkenordening gebonden
ooit
iets voor onzen tijd karakteristiek mag
de leiding der vergadering over. Er wordt eene Kerk in elke Classis zou ops oepen; en wanneer zijn, zal nu reeds tot een practische houding die — evenzeer onvolledig—juist de drie ontcommissie benoemd, om de vergadering te de eerste vergadering zou zijn. Daarna is in kunnen worden overgegaan, en wel op dezen brekende van de vijf faculteiten eener vol- genoemd worden, is het de brutale tyrandienen van praeadvies, saamgesteld uit de hee- zake »de beginselen der Kerken" besloten, dat voet.
'edige Hoogeschool heeft, nl. die, welke op nic van het algemeen, van dat, wat d e
ren: Kuyper, Van Goor, De Hartog, Geesink, deze onder de regeering der Classes zouden
den
geest, en niet gelijk de twee andere, oude kerk de wereld noemde, moge deze
i^*. dat hun kerken in plaatsen waar onzerV. d. Bergh, Klaarhamer, B. van Schelven, Van staan, en dat deze in haar nood zouden voorzien, zijds nog geen Kerkeraad optrad, zich op ge- op de natuur betrekkking hebben.
zich als gewoonte, mode, gebruik, beschaLoon, De Savornin Lohman, Keuchenius, ten einde ze zoo spoedig mogelijk tot zelf- lijken voet als de ontkomene kerken tot de
Denk aan Siberië, Rusland, Petersburg ving, maatschappij, staat, of kerk verkleeHeemskerk, J. C. Fabius, Kuhler, Zuidema en standige formatie te brengen.
Regeering wenden, en als Kerkeraad voor heel en ge denkt vanzelf aan de woorden revo- den".
Van de Bleek.
Rapport over deel III.
de Kerk dier plaats optreden;
Toch zijn er nog, die hun stem verheffen,
lutie, vorstenmoord, dynamiet; en we weten
In de namiddag-vergadering wordt de naam2". dat in plaatsen waar hunnerzijds een
„Nog niet of nog slechts gebrekkiglijk ontuit den jongsten aanslag op 's keizers leven, en hun getal zou wel grooter zijn zoo men
lijst der stemhebbende leden vastgesteld, en
Kerkeraad naast een Kerkeraad onzerzijds
maar den werkelijken toestand, de algebrengt Dr. Kuyper namens de Commissie van komene Kerken."
staat, beide Kerkeraden van een en dezelfde dat hoofdzakelijk studenten, studenten dier
W.
BB.!
Uwe
Commissie
van
advies
heeft
het adres hef rapport uit over Deel II van het
meenheid
en den aard dezer naturalistische
twee
genoemde
faculteiten
de
ontwerpers
Kerk zullen zijn, maar tijdelijk in hun tweeAgendum waarop na discussie aldus besloten de eer, u aangaande dit deel van het Agendum heid geduld;
wetenschap kende. Onkunde enmenschenwaren
van
het
gruwelijk
plan.
te rapporteeren het navolgende:
wordt:
Hetzelfde bleek uit d s vorige aanslagen. vrees, in plaats van vreeze Gods, leggen
30. zoo echter dat zij met ons, 't zij bij
Aangaande de in Art. 15 bedoelde «beginr op punt 9 : De plaatselijke Kerken zijn sels van Kerken" d. i. Kerken in zwakken beurten, hetzij gezamenlijk, deputeeren naar de Tusschen dit teit, en de oprichting van een het zwijgen op,
naar goddelijk recht gehouden en verbonden, toestand, is blijkbaar, dat zulke „beginsels" tot Classis, en attestatiën gemeen maken;
In Duitschland leidde de ontkerstening
Hoogeschool met die twee vakken is innig
om niet independentistisch op zich zelf te blij- vasten stand moeten worden gebracht door de
4". dat voorkomen worde het optreden van verband: de oorzaak nl. van beiden ligt in der hoogere scholen tot de oprichting van
ven staan maar zich onderling te verbinden en reformatie van plaatselijke Kerken. Samenvoe- Kerkeraden hunner- of onzerzijds, daar, waar
althans één vrije school (G'üterslob 1851),
saam te plaatsen onder het eenige zeggen- ging van geloovigen uit meerdere dorpen tot reeds van welke zij ook een Kerkeraad optrad; d e naturalistische strooming des tijds, de met positief Christelijk karakter. Friedrich
moeder
der
revolutionaire
richting
in
weschap van den Koning Kerk.
5". dat zij en wij in de keuze der Psalmbeééne Kerk zou leiden tot eene vermenging van
Wilhelm I V zei er v a n : „In deze onderSlechts dan mogen zij geen verband zoeken, Kerkeii, in strijd met de waarheid, dat eene rijming geheel vrij blijven, ter beslissing van tenschap en staatkunde.
Tegenwoordig is er een streven om de neming ligt een zware beschuldiging tegen
en zijn zij hierin verontschuldigd, wanneer zulks Kerk is de plaatselyke openbaring van het eiken Kerkeraad;
niet kan gevonden worden naar den eischvan lichaam des Heeren.
en (fi. dat hiervan aan hunne Kerkeraden natuurwetenschap uitsluitend als de weten- d e andere instellingen van onderwijs, maar
Gods Woords, maar strekken zou tot verkorting
worde
kennis gegeven; en twee Deputaten schap te beschouwen, en alle andere we- zij is rechtvaardig en welgegrond en men
Indien evenwel eenige Kerk derwijze is inkan ze niet dikwijls genoeg herhalen.' Vele
der Waarheid of ter krenking van de Konink- gezonken, dat zich daarin slechts zéér enkele worden benoemd om die zaak te bevorderen, tenschap als onderdeel van haar. ,
lijke majesteitsrechten van haar eenig Hoofd. belijdende leden bevinden, kan deze Kerk op en als zoodanig te benoemen de heeren Ds.
dezer inrichtingen zijn van alle geloof ontDe natuur wordt als God geëerd.
2. Zulk een verband van kerken kan om de aanwijzing der Classis worden vertrouwd aan Lion Cachet en Ds. Klaarhapjer.
Van God geen sprake in deze weten- bloot. Men mag dit juist in onzen tijd uit~
gelegenheden en omstandigheden niet met alle het opzicht eener genabuurde Kerk.
Art. 2r. Bij deze kerken zal te onderzoeken schap,
een verkeerde weekhartigheid niet verzwijkerken op even vasten voet aangelegd. Wel
gen". Dit woord verdient thans te meer
De wijze, waarop tot samenstelling des Ker- zijn, of ze met ons de Formulieren en de
»
H
e
t
leven
is
eeuwig",
zegt
Strauss,
„vermoet het in beginsel zijn een verband met keraads zal moeten worden gekomen, worde Kerkenording aanvaarden, en geen andere banbehartiging, waar de wetenschap in hare
alle kerken, ook buiten ons land, die met oris aan de Classis overgelaten, mits in het oog den hebben gelegd, en waar deze onderzoeking dwijnt het hier, dan begint het daar. Geen
begin h e : t t het gehad en geen einde zal talrijkste en aanzienlijkste vertegenwoordieen even dierbare en gezuiverde belijdenis worde gehouden, dat het doel blijft de Refor- bevredigend uitvalt, zal men alzoo handelen.
hebben, maar op zoo uitgebreide schaal kan matie aller Kerken en de grenzen der Kerken
i". Zij zullen worden genoodigd, zich tot de het hebben; en dus verdwijnt ook iedere gers God verzaaktMaar ook op het standpunt der wetenhet alken door correspondentie werken.
Regeering
te wenden op gelijken voet als wij. grond om een schepper aan te nemen."
niet gewijzigd worden.
schap
zelf moet wel de behoefte aan Vrije
3. Daarentegen behooren de meer bij elkan2O. Hebben ze dit gedaan, dan zullen ze in Zóó sprak een theoloog; en dit beginsel is
Wat aangaat de in Art. 16 gevraagde midder gelegen kerken van eene natie dit verband delen tot propaganda der Reformatie achten plaatsen waar wij niet kerkelijk optraden, als doorgedrongen in de geheele wetenschap- Hoogescholen geboren worden. Waar het
vaster te maken.
Kerkeraad der kerk te dier plaatse erkend wor- pelijke wereld, en is de grondslag gewor- oordeel ook over de grenzen, de methode,
wij te kunnen aanbevelen:
4- Daar intusschen het lichaam van Christus
a. Het houden van samenkomsten, waarin den, mits zich voegende onder onze Classis. ( den van het onderwijs op de Hoogescholen. haar voorwerp zóó zeer verschilt, daar is het in
voor zooveel het zich in onze natie openbaarde de geloovigen ernstig bepaald worden bij het
3O. In plaatsen waar wij ook kerkelijk opUit dit stelsel nu moet v o l g e n : de on- haar en in der hoogescholen belang, beslist te
een is; kan en mag geen definitief kerkverband recht des Heeren en den phcht der geloovigen traden, zullen wij naar het oordeel der Classis
kiezen; neutraliteit is onmogelijk en schaopgericht dan zulk een, waarbij alle geloovigen, tot Reformatie.
tijdelijk met hun eigen[Kerkeraad naast den onzen gerechtigheid op elk gebied ; dat hangt niet delijk in deze. Eischt het naturalisme, en
van
ons
willen
af,
m
a
a
r
:
wat
Gods
Woord
die een zelfde zuivere belijdenis met ons deelb. Het houden van dergelijke samenkomsten, erkend worden, mits er eenheid van attestatie
achtig zijn, elk in hun eigen kerk met ons saam maar waartoe ook tegenstanders der Reformatie ontsta, en de Kerk op de Classis als één kerk zegt van d e heidenen, moet bewaarheid naar recht, consequente toepassing, ook d e
kunnen werken.
optrede, 'tzij bij toerbeurt de afvaardiging ge- worden aan allen, die der heidenen wegen tegenstander eische dat, want daardoor
worden uitgenoodigd.
Eisch voor een definitief kerkverband zou
schiede,
tzij door beide Kerkeraden geza- bewandelen (Rom. I : 28). Wetenschap, blijkt eerst de onmogelijkheid van het
c. Het verspreiden van gepaste geschriften,
alzoo zijn, dat niet alleen de doleereiide Eerken, als: „Geref. Praatjes, Petahja, de Broederkring, menlijk.
zedelijkheid, godsdienst sijn'm.&\. te scheiden. systeem. Alle speculatieve wetenschap moet
het naturalisme uitbannen.
maar ook de geloovigen die nog onder de de Kleine Opwekker," enz.
4". Aan deze Kerkeraden worde hiervan door
De Siberische Universiteit dan is, in
Hiërarchie bleven, en evenzoo de broeders
Door dezelfde middelen acht Uwe Commissie, de Classis kennis gegeven.
Welaan dan, laat dit zoo zijn, niet meer
zeker
opzicht,
het
t
y
p
e
van
de
meeste
uit de kerken van Ledeboer, en in de Chr. dat moet worden getracht de in Art. 17 be5". Het Convent benoeme twee Deputaten,
zijdelings,
maar zelfstandig. Is de Heere
Universiteiten
in
onze
dagen,
ook
ten
onGer. Kerk en andere Vrije Kerken met ons doelde conventikels te bewegen tot reformatie om hierin met de Classis te handelen, en als
God,
volgt
H e m na, ook in de wetenschap;
zent.
saamwerken.
der Kerk, of, waar mogelijk, tot aansluiting zoodanig te benoemen de heeren Dr. Van
Dit is geen hatelijkheid — maar we niet langer naast de natuur iets vaags, een
5. Zoolang dit nog niet het geval is, kan bij de doleerende plaatselijke Kerk, terwijl en- Goor en Dr. Geesink.
dus het aan te leggen kerkverband niet anders kele vragen, als b. v. over het aantal leden,
drukken hierdoor alleen het streven uit dat, onbekenden God, met wien gij in deze toch
KUYPER
dan voorloopig zijn, en zou een definitief op- waarmee tot Reformatie kan worden voortgemeer of minder bewust, de grondslag is niet r e k e n t !
A. H, DE HARTOG.
treden een ongeoorloofde aanmatiging en een schreden, behooren te worden overgelaten aan
Bedrieg ik mij niet; het geheele streven
J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL.
van het hooger onderwijs, zoo hier als elmiskenning van de rechten der andere broe- het advies der Classes.
H. W. VAN LOON.
ders. Men zegt niet: de natuur is de schep- der nieuwere wetenschap leidt tot deze
deren zijn, terwijl het voorloopig optreden én een
W. VAN DE BLEEK.
ping Gods, die Hij onderhoudt en be- slotsom, en de Vrije Hoogeschool moet
Over de verhouding tot de andere Gerebelijdenis van - eigen onvolkomenheid én de
Rotterdam, 28 Juni 1887.
stuurt
; maar wij speuren met onze we- haar eisch zijn. Trouwens, d e ontwikkeling
bede, om met de overige broederen vereenigd formeerde Kerkforraatiën in ons land was dit
Daarna wierd Deel V in behandeling genote worden insluit.
navolgende rapport door Dr. Kuyper als rap- men, aangaande welk punt wij het rapport een tenschap slechts de wijze na, waarop God van het Staatsbegrip en — leven leidt tot
Art. 38. Overmits niet alle ouders in staat
zijn, zelvem in de Christelijke opvoeding^en de
onderrichting hunner kinderen te voorzien, zoo
wordt gevraagd, wat door de Kerken gedaan
kan worden voor het openstellen van gelegenheden tot het verkrijgen van Christelijk onderwijs en in hoeverre de Kerken zich hiermede
hebben in te laten.
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