spoedig voor meerdere sympathie plaats en niet achter Jezus. Eu natuurlijk onder die schijn dan wezen. Al wat achter Jezus liep, nen, waarbij niets, letterlijk niets een grens
maakte. Een onverwachte voorspoed, die ten tegenstelling stak er in dien wensch diepe zonde. liep daarom nog niet als een schaapken der stelde.
Hiermede is niet ontkend, dat er te allen
onrechte te weinig teeder gewaardeerd werd Zoo toch bleken zij vlak tegen Jezus over te kudde achter den herder.
En dit is zoo gebleven, en is nog zoo.
tijde, aan alle universiteiten ook kringen
oor menig predikant, die, optredende in staan; tegenover de zake Gods hun eigen onAls straks Jezus' kerk de wereld ingaat, en de van degelijke studenten zijn geweest, die er
heilige zaak te verdedigen; en de komst van
ene gemeente die op dezen keer der dingen Jezus'
Koninkrijk niet te willen bevorderen maar natiën door haar poorten binnengaan, schijnt heel anders over dachten. Maar een feit
ganschelijk niet was voorbereid, achtte be- verhinderen.
al spoedig heel de wereld achter Jezus aan te
straffend en van uit de hoogte te kunnen spreHet beginsel waarvoor ze streden was valsch, komen, en toch toont telkens vernieuwde afval, is, dat niet deze betere elementen den toon
aangaven, en dat juist deze zonderlinge
ken, waar alleen in het winnen der harten en bij dat valsche beginsel mengden ze nog de hoe klein het kuddeke der getrouwen is.
en het zoeken van den geleidelijken over- karakterzonde van persoonlijke heerschzucht.
'En ook nu nog, nu heel Europa en heel Ame- Humanisten doorgingen voor de meest »gegang kracht ware te vinden geweest ter
Maar toch straalde er in dat zeggen ook iets rika Christelijk heet, en alzoo de twee toonge- tapte" studenten.
overwinning.
door, dat zij wel onzuiver maakten., maar dat op vende werelddeelen achter Jezus aankomen, bewijst
Met dien stroom dreven de vrome jongeJuist daarom echter is het leerstuk der zich zelf een van God gewilde en door Hem nogmaals de zoo telkens weerkeerende klacht lieden intusschen niet af. Alleen ze roeischijnbelijdenis, ongeloof, bijgeloof en we- den ook niet tegen den stroom op, en hielsgemeene gratie," voor het huidig tijds- ons ingeschapen trek is van het menschelijk hart. over
We zijn geen op zich zelf staande eenlingen. reldzin, maar al te droef, dat heel de wereld den zich meest in stiller kring op een
gewricht van zoo overwegend belang. TusWe zijn leden van een gezin, door dat gezin nog op verre na niet gewonnen is, al gaat in woord
schen het leven der natuur en het leven aan een geslacht, door dat geslacht aan een en naam en klanken ook heel de wereld met afstand.
der genade gaapt een breede, diepe klove, volk, door dat volk aan de menschheid verbon- haar Hosanna den Christus achterna.
Juist daaraan echter is thans een einde
die alleen door de gemeene gratie te over- den; en daarom mag het ons niet onverschilgekomen. Er is eindelijk in de vromer
bruggen is. Verzuimt men nu die brug te lig zijn, of die band trekt. Het is daarom
Maar ook al bezwijkt hier op de goudkeur het jongelui de moed gevaren, om zich crileggen, dan kan het niet anders of de alleszins natuurlijk, dat we, zoolang er ^d^« strijd metaal dat voor goud zich uitgaf, er lag toch tisch tegenover dat traditioneele studentenaloude eenzijdigheden moeten weerveldwin- van beginsel in het spel komt, er prijs op stel- iets, er ligt toch dit ware in, dat men nog leven over te plaatsen, zelf met hun eigen
nen, waarbij men eenerzijds schier uitslui- len te goeder naam en faam bekend te staan, geen naam gevonden heeft, die in aller schat- overtuiging voor den dag te komen, en
tend op de genade let, om voorts de natuur er om geven hoe de menschen over ons denken, ting hooger staat dan de naam van Jezus.
het openlijk te afficheeren, dat zij niet op
Er ligt dan toch dit ware in, dat, ook afge- die wijs de wereld, maar dat ze den Christus
aan de wereld over te laten, en anderzijds niet gaarne de publieke opinie tegen ons krijen ons rijk gevoelen als de menschelijke zien van de persoonlijke bekeering, de beginsezich derwijs in het leven der natuur vast- gen,
sympathie ons tegenkomt. En evenzoo natuur- len van den geest van Jezus steeds sterker invloed willen dienen.
zet, dat men de genade feitelijk verloo- lijk, dat, waar de strijd der beginselen w«/mee- op ons menschelijk leven oefenen.
Iets wat vanzelf propaganda insluit. Wie
chent. Men kan, of men wil of niet, men spreekt, het ons niet genoeg is zelf te belijden,
Dit ware bovenal, dat hij, aan wien gegeven is zoo denkt en aldus optreedt, poogt ook ankan niet bij de quaestie van den vrijen wil maar dat we alsdan ook dorsten naar mede- alle macht in hemel en op aarde, heelde wereld deren te winnen.
staan blijven. De wil, vrij of on vrij, is slechts belijders, op propaganda bedacht zijn, en juist leidt naar den raad des willens.
Het behoeft wel niet gezegd, dat we
een vermogen in den mensch. Achter den deswege geen rust kennen, zoolang heel de
Maar toch, dit is nog slechts de buitenzijde dit een uiterst gelukkigen keer in het studer zaak, en dieper nog glinstert de profetie die dentenleven achten, waarvoor we dankwil ligt de mensch zelf, en die mensch wereld ons niet nagaat*
Iets waarbij het onverschillig is, of ge onder in dat woord ligt, als ge let op de dingen die baar zijn,
zweeft niet in de lucht, maar is deel van
het wereldgeheel, en zoo ligt achter den ïheel de wereld" verstaat, wat de Franschen komen zullen.
In zulk optreden spreekt zich een hoowil het vraagstuk van den mensch, en noemen tout Ie monde., d. w. z. een ieder die er Eens gaat heel de wereld Jezus achterna, en ger ernst, een cordater belijdenis, een kloeker
achter den mensch het vraagstuk van de zich over uitlaat; of wel dat men den zin let- zal van de menschenwereld voor eeuwig worden geloof, een fierder Christelijk zelfbesef uit.
uitgebannen, wat weigert Jezus na te volgen.
wereld als geheel genomen. Reden waarom terlijk opvat, en bedoelt heel onze menschheid.
De ure komt dat de laatste vijand aan Jezus' Velen die anders uit valsche schaamte af
ge nooit tot op den bodem van dezen
gleden, zullen er den moed door herwinnen.
voeten onderworpen wordt.
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En
de hoop is niet zoo ijdel, dat op die
niet tot op de primordiale gronden van de der zending.
plaats wezen, waarin het tGod alles en in wijs ook in den geleerden stand tegen het
Waar
ge
met
uw
Christelijke
belijdenis,
met
uw
verhouding van de wereld tot Godzijt door- heil in Christus, met uw kindsvreugde in God allen" niet volle reine waarheid is.
ongeloof zeker bolwerk kan worden opgeEn als zoo eens de Middelaar heel de door worpen.
gedrongen. En die verhouding nu, niet van een tegenover ongeloof of bijgeloof staat, is uw ijver
denkbare, maar van de feitelijk bestaande om anderen voor de zake Christi te winnen de hem verloste verzoende wereld aan zijn Vader
En al durven we niet verwachten, dat
wereld tot God, wordt geheel beheerscht maatstaf voor de diepte en den ernst van uw teruggeeft, dan zal het oogenblik gekomen zijn, aan onze Staats- en Stadsuniversiteiten deze
waarop
feitelijk
en
letterlijk
.heel
de
wereld
door het vraagstuk van de gemeene gratie. eigen geloof.
betere geest den boventoon zal erlangen,
Gij zijt dan in Christus, en met macht werkt Jezus nagaat.
Immers in die feitelijk bestaande wereld is
reeds het stuiten van dien boozen geest, is
de zonde. Op die wereld werken de ge- in u de begeerte, dat heel de we'^^/i/uw Heiland
Alles komt er dus op aan, dat de liefde kostelijk. Het kan de zedelijke en religieuse
volgen van de zonde. En alles resumeert naga.
waarmee
de wereld liefhad, zóó zelfs dat Hij schipbreuk van meer dem één jongman helDoch juist deze geestdrift van uw propaganda haar zijn God
zich dus ten slotte in de vraag, hoe een
eeniggeboren Zoon gaf, ook in ons hart pen voorkomen.
beoogt
beide.
wereld, die zondig is, van Godswege nog
Ook verstaan we, dat deze »Christelijke
dat in de publieke opinie, dat onder haar schijnsel afstrale.
zoo veelszins begenadigd kan zijn, zonder de Eenerzijds
Is dit zoo, dan geven wij evenmin als GodzeU beweging" onder de studenten behoefte
toongevende kringen, dat op elk hooger terzijn souvereine heiligheid in het geding rein de Naam des Heeren gekend en beleden die wereld prijs, maar eischen haar in Jezus' heeft gevoeld aan ivereenigingsleven." Men
te brengen. En juist op die alles be- worde, en derhalve dat iedereen die meetelt zv^naam op.
Dan staan we in die wereld, voor niets wat wil elkander kennen. Men hoopt door aanheerschende vraag is geen antwoord te vin- aan uw zijde schare.
tot
haar van God geschapen leven behoort, on- eensluiting meer kracht te kunnen oefeden dan in de hQXiie-^viisA&x gemeene gratie. Maar ook anderzijds, dat alle volk en natie,
verschillig,
maar hebben voor dit alles eenoog, nen. Vooral voor jonge studenten helpt het,
dat alle staat en land, dat alle werelddeel, en
wanneer ze, persoonlijk nog minder bealzoo dat heel de wereld Jezus achterna ga; en voor dit alles een hart, en kunnen niet rusten,
Heel de strijd gaat ook nu weer tusschen het juist hierin wortelt alle actie voor de zending eer wij ook voor óns deel op die wereld voor kend, een georganiseerden kring vinden,
Jezus beslag hebben gelegd.
waarin ze als lid kunnen worden opgenatuurlijke, en tusschen dat hoogere, daf uit onder Heidenen, Mahomedanen en Joden.
Dan strijden we wel tegen die wereld, in zoo- nomen.
de natuur niet kan verklaard worden, en zich
Het niet kunnen dragen, dat heel de wereld
ver -zij tegen God strijdt, maar niet om haar te
Een svcreenigingsleven" waaruit als vannochtans te midden van het leven der natuur meegaat met wat gij bestrijdt, en de hartstochte- verderven,
maar juist of ze mocht behouden zelf voortvloeit, dat men aan eigen univeropenbaart. Het is het ééne zelfde raadsel, lijke wensch, dat heel de wereld moge aankomen worden.
als ge Jezus te midden der menschheid, de achter wat gij zelf navolgt, blijkt derhalve een
Dan zitten we niet stil, maar ijveren met een siteit nog zwak en klein, zich poogt te
versterken door aansluitmg aan gelijkgezinde
kerk in de wereld, het geloof te midden alleszins Goddelijke trek in ons hart te zijn; en ijver Gods die ons verslindt.
zooverre school er achter dit zeggen der Phakringen elders. En in dien zin is zekere
van het menschelijk overleg en beleid, het in
Dan
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we
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uit,
om
scheiding
te
rizeën stellig iets goeds.
voeling, zeker oontact ook met de studenten
wonder 'm. den loop der gebeurtenissen, of ^i?
En zondig werd dit hun zeggen eerst, door- maken tusschen wat valschelijk Jezus' naam op aan universiteiten buitenslands niet te vergenade in het onheilig hart ziet optreden; dien ze dien goeden trek, die edele neiging van de lippen neemt, en wat in waarheid zijns is.
Maar ook, dan versagen we niet, en kennen werpen. Veel geeft dat contact wel niet,
en altoos weer komt het bij elk dezer het hart op de verkeerde zaak richtten.
tegenstellingen op de verhouding aan, waarin
Niet op de zake Gods, maar op de zaak van geen mismoedigheid, omdat we weten dat het omdat het uiterst zeldzaam blijft, maar het
eind der wereldhistorie toch eens zijn zal, dat versterkt toch den indruk van de belangrijkbeide tegenover elkander staan; en alle deze het enghartig en vervalscht Judaïsme.
heel de wereld Jezus nagaat en dat al wat ten heid der beweging waarin men zijn lust
verhoudingen moeten eenzelfden grondslag
einde toe zich tegen Jezus verhardt, niet meei vindt.
Wees hier dus voorzichtig.
bezitten, eenzelfde uitgangspunt hebben,
tot
zal behooren, maar verre beneNog altoos zijn er tal van lieden, die zich den dedewereld
onder eenzelfden regel vallen. Op zichzelf
In hoofdzaak lazen we dan ook wat de
wereld
en haar lichtglans, zal wegbestaat deze tegenstelling reeds tusschen God om de wereld niet bekommeren, die zich op- zinken in de btdtenste duisternis.
heer Scharten ter aanbeveling van deze
sluiten
in
eigen
kleinefi
kring,
en
er
nu
sterk
en de wereld, tusschen dit aardsche aanbeweging schreef en drukken liet, met ougaan, dat het hun niet schelen kan wat de
zijn en het eeuwige, tusschen hemel en op
verdeeld genoegen. Zijn Christelijk protest
wereld van hen denkt. En tot deze bekromaarde, tusschen wat geestelijk onzichtbaar penen van hart nu moet gezegd, dat zelfs
tegen het academisch Paganisme heeft
Nota Bene.
en wat waarneembaar is voor onze zinnen. de Farizeën hen zullen voorgaan in het Koonze onverdeelde sympathie.
Maar die op zichzelf reeds bestaande tegen- ninkrijk Gods.
Sluit dit daarom elke bedenking uit f
Het Register op £ Voto is dezer dagen
stelling wordt nu nog verscherpt en verZeker als een heilig beginsel, als de zake
Natuurlijk niet, elke zaak is van meer
sterkt, doordat de zonde beide reeksen nog Gods in het spel komt, moet elk kind van afgezonden, of wordt afgezonden aan alle dan ééne zijde te bezien, en de jongemanverder uiteendrijft, en de genade, die tegen God een held of heldin weten te zijn, die inteekenaren die den bepaalden prijs van nen, die ten deze aan het hoofd traden,
de zonde inkomt, het geestelijke tot nóg desnoods alleen tegen den stroom oproeit; moet ƒ0.75 per exemplaar ten volle aan het zullen het dan ook ongetwijfeld als een blijk
hoogere uitdrukking brengt. Wederge- het, alleen tegen heel den wereld ingaat; en allen
van waardeering voor hun streven beschouboorte is meer dan geboorte, opstanding is smaad der publieke opinie, om Jezus' wil, Bureel van de Heraut voldaan hebben.
wen, indien we hun een tweetal bedenkintrotseert.
Zij,
die
óf
nog
niet
betaalden,
óf
niet
den
meer dan leven, de volharding der heiligen
gen ter overweging aanbieden
. Maar dan juist zal hij dat doen, met de bede
meer dan de staat der rechtheid in het para- en
de stille hope in het hart, van juist daardoor vollen prijs, worden hiermede aangemaand,
De eerste raakt hun bedoeling, om te
dijs. Waar alzoo eenerzijds de wereld, het anderen voor de zake Gods te winnen.
ten spoedigste te betalen of bij te betalen, »arbeiden voor het Koninkrijk Gods".
natuurlijke, het zienlijke door de zonde
Met dien heldenmoed des geloofs echter heeft opdat ook aan hen de bestelde exemplaren
Dit moet zóó verstaan worden, dat zij
dieper wegzinkt, neemt anderzijds de ge- niets gemeen de onverschilligheid waarmee zoo
niet enkel bedoelen, elkander persoonlijk te
nade een hooger standpunt in dan de oor- menigeen zich opsluit in eigen kring, de wereld franco kunnen toegezonden worden.
stichten, maar ook rekenen willen met hun
prijs geeft, omdat hij Gods liefde voor die wespronkelijk geestelijke schepping.
roeping, om hun krachten in den dienst des
reld in zijn eigen hart niet voelt natriUeu, en
Heeren te stellen.
Van twee kanten is alzoo de klove breeder zich scheidt van zijn medemenschen, omdat hij
Amsterdam, 19 Nov. 1897,
geworden. De wereld is door de zonde ver- voor zijn medemenschen geen hart heeft.
Is het nu onjuist van ons geoordeeld, dat
zwakt en de geestelijke macht is door de gedeze taak zich voor een iegelijk kidd Gods
Zoo is de mijding van den Dooper, zoo is de
Onder
studenten.
nade tot hooger stand opgeklommen. Die nog eigenaardige vroomheid van het klooster, zoo
in twee deelen splitst ?
dieper klove dreigt daarom alle eenheid, alle is hét isolement van wie zich nergens vertoont
Een ieder heeft den hem meer bijzonder
verband, allen saamhang te verbreken, zoodat of aan niets deelneemt. En het is uit datzelfde
Er is wat men noemt een > Christelijke aangewezen werkkring. Maar m dezen werkten slotte de wedergeborene niets meer met enghartig bestaan, dat ook de onverschilligheid beweging" onder studenten gaande.
kring behoeft hij zich niet op te sluiten.
de wereld te doen wil hebben, en de wereld voor alle propaganda van zijn belijdenis, en dus
Dit
kon zelfs enghartig maken. Er zijn ook
In
Amerika,
in
Engeland,
en
ten
deele
de onverschilligheid en lauwheid in zake de
alle hooger leven gaat ontkennen; de theo- ook
ook op het vasteland van Europa hebben allerlei ernstige belangen te verzorgen, die
zending voortkomt.
logie de wetenschap in den ban slaat, en de
Omdat men in de wereld zich niet thuis voelt een zeker aantal studenten aan de openbare, niet tot een bepaalden werkkring van dezen
wetenschap aan de theologie alle recht van en er niet terecht kan, wreekt men zich op meest het ongeloof dienende universiteiten, of genen behooren, maar waarvoor ieder
meespreken betwist; en evenzoo de kerk die wereld, met haar te verachten. En omdat in den ban gebroken, en geweigerd langer hun Christen gaarne zijn tijd, kracht en geld
doet of er geen wereld is en de wereld met die wereld zoo diep-zondige stroomingen gaan, religie in hun hart te smoren, onderwijl ze beschikbaar stelt.
het bestaan der kerk niet meer rekent. Aan sluit men het oog voor het werk Gods, dat in geacht werden, ook hunnerzijds te moeten
Zoo is er zorg voor blinden, voor idioten,
de ééne zijde lichtschuwe mystiek, en aan de schepping en het voortbestaan dier wereld bukken voor den veelszins onheiligen geest voor krankzinnigen, voor lijdenden, voor
de andere zijde uitdagend ongeloof. Hier de verscholen ligt.
en toon, die in de studentenwereld heer- armen, voor Christelijke scholen, voor ChrisHet is, alsof de wereld niet een werk van schappij voerde.
kerk, als een geestelijk lichaam, dat ijl vertelijke zending, voor Christelijken invloed
vluchtigt en elke belichaming mist, en daar- God, maar eer de schepping van den duivel is,
Zelfs mag men zeggen dat tegen dien op staatkundig terrein en zooveel meer.
en
men
vergeet
en
ziet
voorbij,
dat
de
duivel
tegenover een ontzielde wereld, die van geen
Regel is het dan- ook, dat allerlei Chrisniet anders kon doen, dan een zoo kostelijk heidenschcn geest en toon van twee kanten
hemel boven zich meer afweet. Moet dit nu werk
verzet kwam. Niet enkel van positief belij tenen, die een post of ambt bekleeden, of
van God bederven.
tegengegaan en is het onze roeping de juiste
De duivel wilde dat heel de wereld hem zou dende jongemannen, maar ook van den nering en bedrijf uitoefenen, of tot de werkverhouding tusschen natuur en genade, tus- nagaan, en tegenover dat satanisch bedoelen kant van Moderne idealisten en asceten.
lieden behooren, een deel van hun tijd en
schen de kerk en de wereld, tusschen theo- voelt men geen prikkel in het hart om heel
Toch laten we, met het oog op ons doel, kracht ten beste geven, om ook voor deze
logie en wetenschap, tusschen wedergeboorte die wereld weer onder den ban van Satan te in dit artikel die beweging van Moderne veelsoortige belangen te ijveren. En dit is
en opvoeding, tusschen den ouden mensch en doen uitkomen, en te doen gaan achter Jezus. zijde rusten, en spreken alleen van den Chris- kostelijk.
den nieuwen mensch weer voor het besef onzer
Zoo zagen we dan ook met genoegen,
telijken Réveil, die in veel studentenkringen
eeuw te herstellen, dan baat geen formule
Er school in dat zeggen van de Pharizeën: doorbrak.
dat deze studentenkringen ook de aandacht op
meer, en is in geen vergelijk meer heil te ZfV, heel de wereld gaat Jezus na., een schier
De studentenwereld was vooral tengevolge het groot en heilig belang van de zending
vinden, maar dan moet de werkelijkheid, wondere profetie, een stellig door hen niet bevan
den invloed van het Humanisme reeds vestigden. Op die wijs kan in velerlei kring
de zich van alle zijden aan ons opdringende doelde belijdenis.
in
den
Reformatorischen tijd, in het verkeerde de belangstelling voor de zending weer
Zooals Cajaphas het woord sprak: »Het is goed
werkelijkheid der bestaande natuur, zoo in
spoor geraakt. Er heerschte standshoogheid, gaan leven. Iets wat waarlijk in ons land
dat
één
voor
al
het
volk
sterve,
en
niet
heel
als buiten den mensch, onder de oogen wordie zich uitsprak in laatdunkend en minach- wel mag.
den gezien; en dit nu juist kunt ge niet het volk verloren ga", zonder ook maar van verre
tend neerzien op al wie niet studeerde of
Wel trof het ons, dat schier uitsluitend
te
gissen,
hoe
hij
in
dat
zeggen
het
mysterie
tenzij ge bij elk dezer tegenstellingen u
der verzoening onder juiste bewoording bracht, gestudeerd had. Men noemde die niet klas- op dit ééne belang de aandacht werd gerekenschap geeft van het bestaan en het zoo ook is dat zeggen: Zie., heel de wereldgaat
siek en humanistisch ontwikkelden »ploerten" vestigd, en dat over de velerlei andere behoe bestaan van de gemeene gratie.
hem • na een onbewuste en onbedoelde profetie of > Filistijnen", tegenover wie men zich langen van dien aard, die in ons land zoovan wat komen zou.
alles veroorloven mocht. Drankzucht en veel verzorging behoeven, geheel gezwegen
Reeds toen was er iets van aan. Vóór Gol- hoererij onteerden niet, maar verhoogden werd. Maar hierin sprak waarschijnlijk de
won Jezus aldoor aan invloed. Zijn op- in deze zonderlinge wereld het aanzien. Zijn Engelsche geest. In Engeland hebben die
5,©e 0el)EeïctaEreïbgaat^eni na." gotha
treden liet de geesten in het toenmalige Israël
schuldeischcrs achtte men het euvel te mogen andere belangen op verre na niet zooveel
De Pharizeën dan zeiden onder niet met rust. Of men wilde of niet, ieder moest duiden als ze op betaling aandrongen. Zijn verzorging noodig als ten onzent. En daaraan
raalkanderen: Ziet gij wel, dat gij zich met Jezus bezig houden. Hem voorbijgaan vader, meest' »ouwe" genoemd, had geen is het vermoedelijk toe te schrijven, dat deze
gansch niet vordert? Zie, de ge- alsof hij er niet was, kon men niet.
heele wereld gaat hem na.
Maar toch de Pharizeën overdreven. Hun ander recht dan het kassiersrecht, om geld jongemannen, wat sterk door het Engelsch
Joh. 12: 19, vrees en angst kleurde de feiten donkerder dan te zenden. Straatschenderij gold als een model aangetrokken, alleen op dit ééne beze waren, zoowel wat het aantal van Jezus' vol- noodzakelijke levensuiting van dezen huma- lang wezen. Een eenzijdigheid, die voor
Er sprak tweeërlei in, toen de leidslieden des gelingen, als wat veler verkleefdheid aan hem nistischen stand. In Duitschland kwam er nog meerdere veelzijdigheid kan plaats maken.
volks te Jeruzalem van Jezus zeiden: Zie^heelde betrof.
het besnijden van eikaars gelaat bij. En alEdoch, en dit zullen deze heeren ons onwereld gaat hem na.
Gethséraané was zoover niet meer af, en in gemeen oordeelde men het plichtmatig, de
Het was vooreerst naijver en vrees voor ver- Gethsémané hebben allen hem verlaten, en intrede in zoo fameuse wereld gepaard te voorwaardelijk moeten toestemmen, een
Christen, die sloofde en slaafde voor allerlei
lies van eigen invloed, die hen zoo spreken trad hij den wijnpersbak alleen.
deed. De schare moest achter hen aankomei3, I Er was in die tbfejuiching der schare meer doen gaan met een idusgenaamd ontgroe- dingen buitenshuis, en zijn eigen huis, zijn

eigen Goddelijk beroep verwaarloosde, zou
niet vrij uitgaan, maar onder het oordeel
der Heilige Schrift vallen.
Geef aan hetgeen buitengewoon is, alle
kracht en tijd, die ge overhoudt, maar begin vóór alle dingen met getrouw, ook met
Christen te zijn, in uw eigen Goddelijk beroep.
Een moeder die als Christinne ijverde voor
zending, naaivereeniging, weezenverzorging
en zooveel meer, en onderwijl naliet den geest
van Christus in haar eigen huishouding, en
bij haar eigen kinderen te laten doordringen,
zou godsdienstig in »eigenwilligen zin" zijn,
en daardoor haar loon weghebben.
Ook bij deze studentenvereeniging is alzoo
te vragen: Alvorens ge tijd en kracht gaat
wijden, aan hetgeen buiten uw eigen Goddelijk beroep ligt, zijt ge getrouw geweest in
dit uw bijzonder, eigenaardig, u toevertrouwd
beroep ?
Wat is nu het Goddelijk beroep vaneen
student ?
Dit ligt natuurlijk op het terrein der
studie, op het erf der wetenschap.
De naam »student" duidt het aan, hij is
man van studie.
Als Christen heeft alzoo een student in
de eerste plaats te vragen : >Hoe kan ik het
Koninkrijk Gods in mijn studiën indragen,
en voor dat Koninkrijk mijns Heeren op het
terrein der wetenschdp arbeiden ?"
Hij wenscht den invloed, zoo mogelijk den
triomf van den geest van Christus, voor
zijn deel te helpen bevorderen.
Zoo ligt het dus voor de hand, dat hij
in de eerste plaats heeft te vragen: Op
wat wijs kan ik op het mij toebedeeld erf,
werkzaam zijn, om den geest van den antichrist te weerstaan, en den geest van Christus tot heerschappij te brengen?
Nu moet bij menig ander beroep eerlijk
weg erkend worden, dat men in zijn Goddelijk beroep, den geest van Christus vaak niet
anders bevorderen kan, dan door eerlijk en
trouw daarin te verkeeren, en de liefde
voor anderen niet te verloochenen.
Een kuiper kan in zijn handwerk den geest
van Christus niet laten heerschen over zijn
duigen of hoepels, maar alleen door trouw
en nauwgezet te arbeiden, eerlijk in zijn
beroep te verkeeren, en liefdelijk met zijn
metgezel of knecht om te gaan.
Op zichzelf ware het dus ook denkbaar,
dat men bij zijn studie niet anders kon
doer, dan trouw en ordelijk studeeren,
eerlijk zijn conclusiën opmaken, en liefderijk
verkeeren met zijn hoogleeraren en medestudenten.
Edoch, ook deze heeren weten wel dat
dit niet zoo is.
Bij duigen en hoepels is geen tegenstelling van beginsel, maar bij de studiën wel
terdege.
Ook zij zullen niet ontkennen, dat de geheele gang der studiën en geheel de ontwikkeling der wetenschap tegenwoordig staat onder
de heerschappij van zekere wijsgeerige beginselen, die lijnrecht tegen den geest der
Heilige Schrift indruischen; dat ze een levensen wereldbeschouwing voortplanten, die vierkant tegen de levens- en wereldbeschouwing
van Jezus' en zijn apostelen ©verstaat; en dat
de wetenschap gelijk ze aan onze Staats- en
Stadsuniversiteiten geleeraard wordt, niet
alleen den geest van Christus niet dient,
maar tegen het geloof ingaat en dit brutaal
weg ondermijnt en afbreekt.
Het Goddelijk beroep van den student
is alzoo van zulk een aard, dat de studiën al naar gelang van het beginsel, waaruit ze beoefend worden, het geloof steunen
of het geloof ondermijnen, het Koninkrijk
Gods bevorderen, of het Koninkrijk Gods
tegenstaan.
Een student die Christus eert en liefheeft,
en zijn Koninkrijk dienen wil, en dat allereerst doen moet, niet in buitengewone dingen, maar in zijn gewoon Goddelijk beroep, ziet zich alzoo voor de vraag gesteld,
hoe hij zijn studiën moet aanleggen, om een
wetenschap te verkrijgen en een wetenschap te
bevorderen, die niet tegen het Koninkrijk
Gods overstaat, maar dat Koninkrijk Gods
sterkt en dient.
Men zou dus zoo zeggen, dat een
ChristeUjke studentenbeweging, die niet
enkel persoonlijke stichting bedoelt, maar
ook den plicht erkent, om voor het Koninkrijk Gods te arbeiden, er zich vóór alle
dingen op zou toeleggen, om den zuurdeesem van het Christendom in de studiën
zelve in te dragen, en zich afvragen, hoe
het ware aan te leggen, om het ongeloovige in de wetenschap te boven te komen,
en zich een wetenschap eigen te maken,
die van den geest van Christus, d.i. van de
van God gestelde beginselen doordrongen
ware.
Op dit uiterst gewichtige punt schijnt
intusschen de aandacht dezer heeren dusver
nog niet gevallen te zijn.
Nu kan men hun hiervan geen grief
maken. Begrijpelijk toch is het, dat jongemannen, wier hart eerst onlangs dezen prikkel ontving, niet aanstonds tot een zuiver
en helder indenken van hun geheele positie
gekomen zijn.
Een ernstig karakter zou onze bedenking
dan pas erlangen, als ze, na voor de quaestie
te zijn gesteld, haar poogden te ignorecren.
Doch dit zal, naar we vertrouwen, dan ook
niet het geval zijn.
Eenmaal er op gewezen, zal men ook
deze zijde van de quaestie in het oog gaan
vatten, en dan eerst merken, tot wat inspanning ' en krachtsontwikkeling men geroepen wordt.
Mocht de heer Scharten, die als woordvoerder optrad, en zoo uitnemend bleek
te kunnen schrijven, op onze bedenking iets
aan te merken hebben, dan openen we volgaarne onze kolommen voor zijn tegenspraak.
Duidelijkheidshalve resumeeren we daarom
onze eerste bedenking nog kortelijk in dezer
voege: Indien deze Vereeniging niet enkel persoonlijke stichting bedoelt, maar zich ook
opmaakt voor den arbeid in het Koninkrijk
Gods, dan moet deze arbeid zich voor de

