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argument
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de
ervaring
heeft
geleerd, formeerde kerk [weer] openbaar té doen worden; treden der Jezuïeten' vooral in dé bekende
Hooger onderwijs in 1876 vei'anderd werd, in zoa korte volzinnen, telkens ééne bede,
dat deze tegenstellirig onjuist is. Van de Unidat hij te dien tijde in zijne vergadering zaak van Leo Taxil heeft veroordeeld. Maar
en met die wijziging vanzelf het geheel uiteen, dat gemeenlijk ook bij het overluid versiteit is tweemaal in ons vaderland het bederf
. . . .
het is volkomen te recht dat hij veroordeeld
nieuwe denkbeeld opkwam, om te komen tot saainbidJcn v;m het Onze Vader geen uil-gegaan, waar daartegeno-er staat, dat twee van
[met geheele terzijdcstelling van de in 1816 werd. Wie als bijv. de Re f. Kirchenzeitung
een universitaire beoefening der wetenschap, stoornis intrecdf, ea de geheele uitvoering, eeuwen lang die Hoogescholen het meest krachopgelegde organisatie en van alle daaruit voort- Dr. Schell beschuldigt, dat hij zijn geweten heeft
maar nu op den grondslag van diezelfde be- als, we zoo zeggen, mogen, stichtend aan- tige . bolwerk zijn gew'eest voor de Gerefo meerde gevloeide reglementen en b-palingcn]' voor de laten verknechteii, begrijpt het systeem niet waarop
belijdenis, en de kerk in Nederland niet dankbaar
ginselen, die de geïnstitueerde kerken in haar doet.
genoeg erkenTi*n kan, wat haar in de uitnemende kerk te . . .
de Roomsche kerk is gebouwd. Zoolang men ge.
belijdenis beleden.
Maar zoo is het niet met de andere ge- iheoiogen, die te Leiden, Utrecht, Franeker en
[wéér] aanvaard heeft de [oude en nii;9mer looft dat aan den Roomschen paus de macht is
De empirie kon hier den doorslag niet ge- beden. Ze zijn er te lang voor. Ze zijn Groningen, onderwijs hebben gegeven, geschonken is. afgeschafte] Gereformeerde Kerkenordening, laat- toegekend om als stedehouder van Christus op
Terwijl de ervaring in Schotland en Amerika
ven, want de empirie in de dagen onzet vade- vervat in volzinnen, die niet genoeg rhyth- reeds duidelijk genoeg heeft getoond, dat het stelijk vastgesteld in den jare 1619 door de aarde over alle kerkelijke zaken te heerschen,
misch
afloopen.
Men
kent
ze
niet
vast
ren was juist vlak het omgekeerde van de
zeggen: Met een kerkelijke School staat ge veilig, Nationale Synode van Dordrecht, met de uit- zoo lang moet elkeen het hoofd buigen ook
genoeg. En het gevolg is, J a t wat stich- veel te bout gesproken is. Daar had men het zonderingen, vastgesteld door de Generale Sy- wanneer uit naam van den paus eene congreempirie, die wij in deze eeuw opdeden.
beginsel, dat de opleiding kerkelijk moest zijn, node van de Gereformeerde kerken in Nederland gatie eene uitspraak heeft gedaan. De daad van
Waar nu de empirie u in twee verschil- ten moest eer ontsticht. < ! ^ ^ ^ t e
in toepassing gebracht. Daar kon dus de boom
Dr. Schell is dus volstrekt niet uit een zedelijk
Blijft alzoo geen andejre keuze dan tus- aan de vruchten beoordeeld worden. En de vruch- den 17 Juni 1892 te Amsterdam vergaderd;
lende perioden tot een geheel tegenovergedat zijne kerk dienovereenkomstig nu geconsti- oogpunt af te keuren, al wekte zijne houding
schea
een
gebed
uitgesproken
door
den
ten hebben bewezen, dat de kerkelijke School tueerd is als de Gereformeerde kerk te . . ., bevreemding. Immers een drietal dagen voor
stelde conclusie zou brengen, laat ze u voor het
trekken van een conclusie in den steek. En in Voorganger, zoodat de anderen geheel zwij- evengoed voor het insluipen van kettersche ge- en thans in éénzelfde kerkverband leeft met alle zijne onderwerping nam hij onder toejuiching
voelens bloot staat ja, dat een kerkelijke School
zulk een geval nu hebt ge van de evipirie op gen, of ook een Schuldbelijdefnis die ge- juist door den grooten invloed, die de «kerkelijke Gereformeerde kerken, op de bedoelde Generale van zijne studenten, den schijn aan alsof hij
de beginselen terug te gaan, aan de eerste be- zongen wordt.
hoogleeraren" op de Synode uitoefenden, wellicht Synode te Amsterdam vertegenwoordigd en ver- zich niet zou buigen onder het zijne geschriften
Onze vooralsnog bestaande Liturgie koos nog gevaarlijker worden kon dan eene Universi- meld op de lijst, die door deze Synode bij missive veroordeelend vonnis. Toen sprak hij van „waarginselen het richtsnoer te ontieenen, dat
van 17 Juni 1892 aan de Regeering is overlegd. heidsmoed", plichtsvervulling", die nooit aan de
de empirie u niet geven
kan^^^^^^ï^ voor het eerste, en gaf daarvoor tweeërlei teit, die niet van de kerken uitging.
Hiermede zijne keik in de hooge bescherming opportuniteit mocht opgeofferd worden, een
gebed, het ééne langer, het andere korter,
Het gevaar zit nüt in de Universiteitsidee of
maar in elk geval een formuliergebed,, en in de kerkelijke School op zich zelf, maar in het der Overheid, bij de Grondwet ook haar gewaar- leeraar rnocht niet als een mummie zijn acadeop dit lalats.te moet nadruk worden gelegd. menschelijke hart. Wie hoog staat, loopt altoos borgd, aanbevelende, biedt hij Uwe Majesteit, misch leven doorbrengen en hij wilde niet door
gevaar van diep te vallen En de mannen, die
Onze
Eeredïenst.
Zoo ergens toch, dan is bij de Schuld- de hoogste plaats innemen, de '.plaats der weten- onder toebidding van de genade van Jezus dubbelzinnigheid als een gebroken man leven.
Christus — zijne eerbiedige hulde.
Daarna verklaarde dezelfde Dr. Schell, dat
belijdenis alle vrij gebed van den Voorgan- schappelijke eere, hebben bijzondere genade noouit de liefde tot de waarheid de gehoorzaamger misplaatst. Als de Voorganger zooge- dig, om kinderlijk eenvoudig »het geloof der geheid jegens de van God gestelde kerkelijke
den
XLIX.
naamd „vrij bidt", moet wie dit meê meente" te blijven belijden.
V Welk doende
overheid voortvloeit. De eenling moet het offer
Tegen
dat
gevaar
moet
gewaakt
worden,
maar
Valt alzoo de voorlezing Van de Wet zal bidden, eerst onder het hooren van
de kerkeraad van de Gereforder gehoorzaamheid brengen, want het welzijn
«wacht bij het beginsel" kan de kerk evenvüór de Predikatie uit, om hare plaats na wat hij bidt, in die bede inkomen, en die
meerde kerk te . . . van het geheel staat hooger dan dat van den
goed bij een Universiteit als bij een kerkelijke
afloop der Predikatie te vinden, dan staan onderwijl dit gelukte, is de voorbiddende School betrekken, wanneer de band tusschen de
{Namen van de leden van den
enkelen mensch. Van zijn .standpunt uit had
we nu voor de vraag, welken gang de Litur- prediker reeds weer verder. Dit zou nu kerk en de Universiteit goed is gelegd. Dat
kerkeraaul; eerst ouderlingen dan Dr. Schell beter gedaan met te verklaren, dat
gische handeling dan behoort te nemen nog gaan, zoo de Voorganger bad in zeer hebben onze Vaderen in de 170 eeuw gevoeld.
het heil van het individu gelegen is in zijne
dakenen, met aamvijsing daarvan
Hoe ernstig de klacht \\:ts r>ver de ketterij in
achter den naam.]
vereeniging met het geheel der kerk. Volkomen
tusschen het Votum -en de Predikatie.
korte volzinnen, en met uitsluiting van alle Leiden's Hoogeschüol, hoe schrikkelijk de scheui,
naar waarheid heeft Dr. Schell, althans van uit
Onmiddellijk op het Votum moet, gelijk tusschenzinnen, en tusschen elke twee zin- ring was daardoor in de kerk teweeg gebracht,
het Roomsche standpunt gesproken: „Alleen in
we reeds aantoonden, de Benediciie volgen, nen een oogenblik van zeer korte rust liet zij hebberi er zelfs niet aan gedacht, tot een Semi- ^"^^Lfonsulent.
Aanni. De woorden tusschen de vierkante het belang der waarheid heb ik ook tegenover
maar dan komt, in de tweede plaats, na de volgen, maar bijna niet één prediker bezit narie de toevlucht te nemen, en de Theol. fac.
aan de Universiteit te ontnemen. Het eenige,
], kunnen naar verkiezing het iierderlijk ambt de handeling der onderwerBenedictie de Schuldbelijdenis, en na de de gave om dat te kunnen doen. Juist bij waarop zij aandrongen, rusteloos met nooit ver- haakjes geplaatst [
ping volvoerd en wèl in den zin, dat waarheid
weggelaten worden.
Schuldbelijdenis moet, bij goede Liturgische het improviseerend spreken neigen we van- flauwenden ijver, op Generale en Provinciale Synoen kerkelijkheid aan elkander verbonden is."
Namens Deputaten voornoemd.
regeling, de Absolutie worden uitgesproken. zelf tot langer zinnen, met tusschenzinnen des v/as, dat een rechte band tusschen HoogeAlleen is het te verwonderen dat dezelfde stuM. NüORDTZij, Scriba.
school
en
kerk
zou
gelegd
worden.
Die Schuldbelijdenis mx kan tiueeërlei doorvlochten, en die zijn voor het meêdenten die de eerste» verklaringen toejuichten
Het vraagstuk, hoe Atit band gelegd moest
vorm dragen. Ze kan óf door den Voor- schuldbelijden ganschelijk ongeschikt.
welke
er op schenen te wijzen dat Dr. Schell
worden, is destijds niet tot oplossing gekomen.
CLASSIS ZIERIKZEE.
zou breken met Rome, ook een warm applaus
ganger als tolk der gemeente worden uitBij zulk een Schuldbelijdenis moet elke Voor een deel lag de oorzaak daarvan in den onVAN WISSEKERKE.
deden hooren, toen hun hoogleeraar mededeelde,
gesproken, óf door de gemeente zelve. inspanning om den zin te vatten, gemeden wil der Staten, die aan de kerken geen de minste
Met dezen maakt de raad der Ger. kerk te dat hij zijn tegenstand opgaf.
En indien dit laatste, dan kan ze, óf door worden. De geest in ons moet volkomen zeggingsschap over de school wilden toekennen
Dat de leer van Dr. Schell velen Roomschen
de Gemeente worden gezongen, óf worden rustig kunnen zijn, en dit nu is alleen moge- En voor een a'nder deel lag de oorzaak in het ver- Wissekerke, met toestemming der Classis, aan
schil van meaning in de kerk zelf tusschen de de zusterkerken bekend, dat we van een bijna verdacht voorkwam, was bekend; ook had men
uitgesproken.
lijk, zoo er ééne vaste formule van schuld- «Academie" en de «Ecclesiastecken", de hoogleer- twee honderd kerken de som van bijna vier
Dit laatste is in de Engelsche bisschoppe- belijdenis, die we van der jeugd af kennen, en aren aan de Hoogeschool en de leiders in de ker- honderd gulden hebben ontvangen, waarvoor zeker wantrouwen in zijn leerlingen, die verdacht werden niet te gelooven aan de eeuwiglijke kerk door het Book of Coutmon Prayer. die, omdat ze met zorg opgesteld werd, kelijke vergaderingen. De hoogleeraren vonden den wij haar, nevens den Heere, nogmaals onzen heid der hellestraffen, en vreemde denkbeelden
band, dien de kerken wilden aanleggen, wel eens
ingevoerd,
zóó kon worden gesteld, dat ze in korte, wat al te bindend en, de kerken waren ook in die dank betuigen, want we zijn er door geholpen, hadden in zake de leer der laatste dingen.
Er is dan een gebed van schuldbelijdenis, rhythmische zinnen, gedachte na gedachte tot dagen niet lichb-voldaan. Had men reeds destijds zoodat de zaak van de pastorie in orde is.
Daarom werden de candidaten tot de priesterWe hebben een nieuw hypotheek op dezelve wijding uit Würzburg, vóór dat zij de wijding
dat een ieder gedrukt voor zich heeft in uitdrukking brengt, en die gedachten zoo over en weer iets toegegeven, men zou sterker
zijn kerkboek, en dat de meesten door de op elkander laat volgen, dat ze van een hebben gestaan tegenover den tegenstand van de genomen en met bovengenoemde vier honderd ontvingen, genoodzaakt om het Loteranense IV
Overheid en zoowel de kerken als de Hoogescholen gulden de schuldeischers, die met veel minder te, onderteekenen. Den dag vóór de wijding
lange gewoonte uit het hoofd kennen. In vast uitgangspunt, langs geheel ordelijken zouden er beter bij gevaren zijn.
tevreden waren, afbetaald.
moesteta de candidaten niet alleen trouw zweren
dat gebed gaat dan een der predikanten weg, de ziel op een bepaald eindpunt doen
Thans is de toestand veel gunstiger voor een
Dus nu heeft de kerk heel wat minder schuld, aan de geloofsbelijdenis van het concilie van
voor, en volzin voor volzin, spreekt de aankomen.
degelijke, principiëele oplossing geworden. De Vrije maar de finahciëele toestand is toch nog niet Trente, maar ook aan het Loteranense IV en
geheele gemeente hem overluid na.
Universiteit heeft met de Overheid niets uitstaande
E e n formuliergebed is hier alzoo vol- en kan volkomen naar eigen inzicht haar verhou- zuiver.
wel met de formule: ut tenint et tenet ecclesia.
Zeker een ideale vorm, maar die, helaas,
Benevens een hypotheek op hot kerkgebouw,
Allen hebben wel aan dien eisch voldaan,
strekt onvermijdelijk. Alleen het formuher- ding tot de kerk regelen. En van het vroeger antabij de uitvoering al spoedig haar ideale
gebed van Schuldbelijdenis kan tot het doel gonisme tusschen de Hoogleeraren, die prat waren bestaat er nog een leening groot ƒ 3000, — doch er blijkt uit, dat Dr. Schell en zijne leerschoonheid verliest. In kleinere kerken,
leiden ; kan prediker en gemeeiTte verecni- op de Academische voorrechten en de kerkelijken, waarmede jaren lang gehandeld is, alsof die niet lingen met wantrouwende blikken werden aandie liefst alle macht in handen kregen, is geen bestond; rechtelijk zijn die obligaties waarde- gezien. Daarom verwondert het ons te meer,
met een geoefende gemeente, waarvan bijna
gen; en aan de gemeente zelve het gevoel sprake meer.
loos, maar wij achten dien toestand niet zuiver. dat Dr. Schell zijn Dogmatiek kon uitgeven
elk lid het gebed van buiten kent, gaat
geven van aaneensluiting, van saambinding,
Voor een deel is deze oplossing zonder strijd dan
Wij zullen nu doen in eigen omgeving, wat met approbatie van den bisschop van Würzburg.
het nog even. Maar bij grootere samenen van het komen tot éénzelfde uiting. ook reeds verkregen, niet het minst door den in we kunnen om wat geld bij elkander te krijgen,
komsten, en als de meesten de woorden
Juist het formuliergebed geeft bij het vloed der Hoogleeraren aan de Vrije Universiteit de Classe zal ons met de kas voor Hulpbehoenog pas uit het boek moeten lezen, is al
Wij bedoelen de vraag welke waarde aan het
— H e r l e v i n g van het G e r e f o r m e e r d
schuldbelijden het gevoel, dat de prediker zelf.
Universiteitsexamen is toe te kennen met het oog vende kerken bijstaan, terwijl we de kerken
spoedig de eenheid van toon teloor. W a t
bidt in aller naam, voor allen en als aller op de toelating tot de Bediening des VVoords. In nogmaals, met toestemming der Classe, opwek- b e w u s t z ij n.
de één uitspreekt is door den ander eerst
De Gereformeerden in Duitschland vormen
vroeger tijd hebben de Hoogleeraren met hand en ken, om iets van het hare af te zonderen, om
tolk.
een lettergreep, straks een heel woord, ten
bijna
overal eene minderheid. De kinderen
tand
het
recht
verdedigd,
dat
de
Universiteit
had,
ons
te
helpen
uit
dien
onzuivercn
toestand.
Hij spreekt het dan wel uit, maar het
om het examen af te nemen en werd een na exaslotte twee of drie woorden vooruit, en zoo
We kunnen vele van die obhgaties voor veel der Gereformeerden bezoeken voor een groot
zijn de gedachten, overleggingen en stem- men door de kerke^schier als een beleediging der
ontstaat er reeds halverwege van het gebed
verminderden prijs tcrugkoopen; dus zuster- deel Christelijke staatsscholen waarop de Lumingen die in de gemeente op dat oogen- Hoogeschool aangezren. Zelfs Voetius kan niet nathersche catechismus wordt geleerd.
kerken, wilt ons helpen!
een wezenlijke "ontstichtende verwarring.
blik leven. H e t zijn haar woorden, en hij laten den spot te drijven met de «kerkelijken", die
Daarover heeft men zich zes jaren geleden
Dat
's
Meeren
zegen
op
onze
pogingen
ruste!
meenden beter te kunnen examineeren dan de HoogDit leidt er dan toe, dat velen maar is haar orgaan.
bij de regeering beklaagd, en men kreeg ten
Namens den Kerkeraad,
leeraren. En de kerkelijken hebbtn van hunne zijde
halfluid gaan spreken, anderen meesmuiiend
antwoord, dat wanneer op het leerplan eener
Een andere vraag is het intusschen of niet gerust voordat het geheele recht van examiP. DEN BOER.
fluisteren, en weer anderen zich ganschelijk
school de Lulhersche catechismus tot grondslag
het kortere en het langere gebed 'van neeren der a s. Dienaren des Woords èn praepaWissekerke, 27 Maart 1899.
stil houden.
van het Godsdienstonderwijs gelegd werd, omonze Liturgie hiervoor geven wat ze geven ratoir èn peremptoir, aan de Hoogleeraren ontnomen en in hun handen overgegaan was. Een Aca
Zij die in het koor en vlak vooraan zitdat de meerderheid der schoolgaande kinderen
P r o v . Syn. van de Geref. k e r k e n in
moeten.
demisch examen bestond niet meer. De Hoogleerten, bidden dan meê. De anderen hooren
Luthersch
is, dit niet insloot dat de GereforN
o
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d
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Doch daarover nader.
aren onderwezen, de Kerken examineerden.
het aan. En het gemeenschappelijk overDe Geref. kerk van Klundert, aangewezen meerde leerlingen genoodzaakt zouden zijn om
, Thans is een oplossing verkregen, die veel juisluid bidden bepaalt zich al spoedig tot een
ter is. De kerken eischen, dat de a s. Dienaren om de Prov. Synode op te roepen, maakt bij den Lutherschen catechismus te leeren, zij zoudes Woords eerst examen zullen doen aan de Vrije dezen bekend, dat die Synode D. V. zal gehou den zich den catechismus kunnen eigen maken,
zeer kleinen kring; terwijl zij die het enkel
Universiteit (of de Theol. School) en het bewijs den worden te Raamsdonk, in het kerkgebouw die met hunne kerkgemeenschap overeenkomt.
aanhooren zulk een gegons van klanken te
zullen overleggen, dat de Hoogleeraren hen wetenDaarom is het in de instellingen voor hooger
hooren krijgen, dat ze eenvoudig niet meeschappelijk onderzocht hebben. Daarin ligt een der Geref. kerk, op Dinsdag 6 en zoo noodig. onderwijs in het district Aurich, waar vele geconcessie aan de school van niet geringe beteeke- Woensdag 7 Juni a.s.
bidden kunnen. Ook waar ze beproeven, om
Aan de verdere beschouwing van Dr. H. H. nis Het kan thans niet meer voorkomen, dat een
Stukken voor het Agendum, namen der afge- reformeerde leerlingen gevonden worden, tot
in stilte voor zichzelf te bidden, worden ze
Kuyper ontieenen we nog het volgende:
student na een of twee jaar de colleges bezocht te vaardigden, enz. worden ingewacht voor Dinsdag hiertoe gewoonte geweest dat bij het catechetisch
door dat gegons gestoord.
onderwijs, de Luthersche of de Heidelbergsche
hebben, zich zelf aanmeldt voor het kerkelijk exa- 16 Mei, bij den eerstondergeteekende.
catechismus tot grondslag gelegd werd, naar
Doch al ziet men af van dit droef verOns princijiieel bezwaar tegen het voorstel Ba- men. De kerken eischen dat de Hoogleeraren eerst
«jD
Namens den Kerkeraad,
de kerk waartoe de leerlingen behooren.'In de
loop, zelfs ook in kleine kerken is dat saam vinck zal onzen lezers thans duidelijk geworden getuigen zullen, dat naar hun oordeel de wetenOpheffing van de Theol. fac. aan de Vrije schappelijke ontwikkeling van hun leerling volJ. D. V. D. VELDEN.
overige inrichtingen voor hooger onderwijs in
overluid bidden toch niet stichtelijk. Het zijn.
Universiteit 'om die te va-vangen Joor de kerke- doende is om candidaat te worden voor het ambt
A. C. V. DRIMMELEN.
de provincie Hannover is het aantal leerlingen
zou dit alleen kunnen zijn bij zoo melo- lijke School, zou niet alleen voor de Vrije Uni- van Dienaar des VVoords. De Hoogleeraren hebben
van Gereformeerden huize over het algemeen
dieus en harmonisch ontwikkeld volk, waar versiteit de genadeslag blijken, maar ook de over- dus een zelfstandig recht van ondersoek gekregen,
gering; aan het Gymnasium te Göttingen zijn
dat
door
de
kerken
erkend
v/ordt.
Maar
ook
omwinning
bezorgen
aan
een
beginsel,
dat
naar
onze
THEOLOGISCHE
SCHOOL.
men vanzelf volkomen gelijke maat in het
er 39. Te Göttingen kunnen de Gereformeerlijnrecht in strijd is met de traditiën gekeerd heeft geen der Hoogleeraren er aan geAan de Kerkeraden.
spreken hield en onder het spreken allen overtuiging
dacht voor dit Academisch examen geldigheid te
den den Heidelberger Catechismus leeren. Hetvan het Gereformeerde leven.
in eenzelfden toon bleef. Dan zou er slechts
CANDIDAATS-EXAMEN.
zelfde is het geval op het Gymnasium te GosDe laatste vraag, die wij wenschen te behande- eischen met het oog op de kerken. Eer is juist
één stem, harmonieus gevarieerd, gehoord len naar aanleiding van het voorstel Bavinck, is omgekeerd van hunne zijde er op aangedrongen,
De heeren: C. Oussoren (adres; Kampen) A. lor. De minister heeft nu aan het koninklijk
worden, on allen zouden in die ééne stem deze: of de Kerken practisch met dit voorstel ge- dat de kerken daarna even zelfstandig hun eigen van Dijk (adres: Nieuwerkerk a/d IJsel) en F. provinciaal schoolcollege opgedragen, om te zoronderzoek
zouden
instellen
naar
kennis,
belijdenis
baat zullen zijn. Voor velen gaat de vraag naar
hun persoonlijke stem laten invloeien.
H. Boersma (adres: Kampen) zijn, na het Can- gen dat ook in andere instellingen voor Hooger
het beginsel: of de opleiding der as. Dienaren en leven van de te beroepen Dienaren. En gelukMaar zoo melodieus en harmonisch zijn des VVoords kerkelijk behoort te zijn of niet, veel kiger oplossing kan niet worden gevonden, waarbij didaats examen (tweede gedeelte) met goed ge- onderwijs in de provincie Hannover, niemand
noch de Engelschen noch wij in onze uitin- te diep, en boezemt de vraag, wat practisch voor de rechten van de School en van de kerk evenzeer volg te hebben afgelegd, bevorderd tot Candi- genoodzaakt v,'orden zal, om tegen den wil van
worden geëerbiedigd.
daten in de Godgeleerdheid. Diensvolgens is ouders of voogden, den Lutherschen catechismus
gen. Men hoort bij zulk overluid bidden de ^kerken het meeste voordeel belooft, veel meer
belangstelling in.
hun toegestaan, in de Geref. kerken „een stich- te leeren, en dat het een iegelijk zal vrij staan
van meerderen tegelijk altoos allerlei stemMet dit voorbeeld voor oogen schijnt het niet telijk woord te spreken", in de openbare samen- uit dien catechismus te leeren, die in de kerNu zijn alle Gereformeerden het zonder ondermen, die dooreenwarrelen, en die velerlei scheid hierover eens, dat bij de opleiding der onmogelijk ook voor de andere hangende quaesties komst der Gemeente, op uitnoodiging en onder kelijke gemeenschap, waartoe de ouders bestemmen spreken op allerlei toon. Schel Dienaren des Woords op twee dingen de nadruk een oplossing te vinden. Die quaesties loopen eigen- leiding van den Kerkeraad.
hooren, geldig is.
en dof. Hard en zacht. Klagend en hoog. valt. Vooreerst hierop, dat de kerken een vasten lijk over twee hoofdpunten: vooreerst over de beHet
College
van
Hoogleeraren
der
Theol.
School,
Dit antwoord van den minister geeft den
waarborg moeten bezitten, dat het onderwijs ge- noeming der hoogleeraren in de Theologie en ten
Gevoelvol en mat. En die variaties van heel
hl zijn naam:
Gereformeerden in Pruissen moed om nu ook
en al overeenstemt met de belijdenis der kerk. tweede over het toezicht op het onderwijs, dat door
L. LINDEBOOM, Secretaris.
spreektoon geven ten slotte zulk een onaan- Al was het onderwijs nog zoo wetenschappelijk, al de hoogleeraren gegeven wordt.
gedaan te krijgen dat op de lagere scholen de
Kampen, 29 Maart 1899.
Heidelberger catechismus geleerd wordt door
genaam geheel, dat men in zijn eigen bleek, dat de studie nog zoo diep ging, de kerk
Niemand ontkent, dat de kerken het hoogste
leerlingen van Gereformeerden huize. Het is
spreken zijn ziel niet meer hoort weer- zou niet getwuwd, maar verwoest worden, wanneer belang hebben bij de vraag, wie tot Hoogleeraren
a s. Dienaren des Wóords onderwezen werden zullen worden aangesteld. Waar de kerken aan
ongetwijfeld een misstand, dat de Luthersche
klinken. En ten leste wordt het een machi- hare
in een geest, die tegen de Gereformeerde beginse- deze Hoogleeraren hun a.s Dienaren des Woords
catechismus geleerd moet worden door kinderen
naal opzeggen, zonder dat het hart in de len inging. Prof. Bavinck heeft hierop in zijn bro- toevertrouwen, daar moeten de kerken ook zekerwier ouders Gereformeerd zijn. Ook verheugt
chure terecht den nadruk gelegd. Het valt niet te heid hebben, dat het onderwijs geheel in overwoorden uitvloeit.
het ons dat er Gereformeerden in Duitschland
ontkennen,
dat
èn
in
de
dagen
der
Remonstranteenstemming
is
met
hare
belijdenis.
En
niet
alleen
Vooral bij een Schuldbelijdenis nu is dit
gevonden worden die er voor strijden dat de
sche twisten, èn in onze eeuw het bederf der ker- moet deze controle worden geoefend bij de benoeDuitschland. N o g e e n s Dr. S c h e l l .
hinderlijk en storend. Reeds op zichzelf ken is uitgegaan van de Univer.siteiten, waar de ming, maar ook voortdurend, opdat zoodra er on
Heidelberger catechismus door hunne kinderen
De
onderwerping
van
Dr.
Schell
aan
de
uitzijn lang niet allen die daar staan of neer- Overheid eigenmachtig leeraren aanstelde, die de raad komt, de kerken in staat zijn tusschen beide
op de school geleerd wordt. Doch wij vragen;
spraak
van
de
congregatie
van
den
Index
blijft
zitten, op dat oogenblik, in een stemming belijdenis der kerken bestreden, in plaats van haar te treden.
in Duitschland nog steeds het onderwerp van zal het wel veel baten? De geest der school
te verdedigen. En wij kunnen volkomen goed bezal toch wel Luthersch blijven.
van verootmoediging. Niet weinigen moeten grijpen,
bespreking.
dat, met die droeve feiten voor oogen,
Mogen we verder verwijzen naar onze artikeDe onderwijzers veranderen niet al laten zij
eerst door en onder het gebed in die stem- menig ernstig lid der gemeente zich, heeft afgeHet scheen eerst dat de Roomsche hoogleeraar
ming komen. En dit nu blijft onverbidde- vraagd, of het niet beter was zoodanig bedert te len over Ineengrodïng 1
van Würzburg zich zou verzetten, maar ten de Gereformeerde kinderen den Heidelberger
Het is goed, en noodzakelijk, dat deze ge- slotte boog hij toch voor de hiërarchie.
opzeggen. Liever zagen wij dat de Gereforlijk uit, als de wijze waarop gebeden wordt voorkomen door de kerk zelf hare hoogleeraren te
laten benoemen. Dan was men althans zeker, dat wichtige quaestie kalm en ernstig, en dus vooral
Dat de leeringen van Dr. Schell door de meerden in Duitschland waar dit eenigszins
aan het opv/ekken van die stemming in de «zuiverheid der leer" aan de School bewaard
principieel besproken worde.
Roomschen moesten verworpen worden, begrijpt mogelijk is, gingen ijveren voor Vrije Gereforden weg staat.
bleef. De Kerk kon terstond een hoogleeraar afzetEerst daardoor wordt men in staat de be- een ieder wanneer men weet, dat hij schreef: meerde hoogere en lagere scholen. Vooral is
Hier past het plechtige, en zulk saam ten, die de Geref. belijdenis niet langer beleed. En teekenis van een compromis te beoordeelen.
bij de benoeming kon toezicht worden gehouden,
„Ook de Godgeleerdheid Aveet zich slechts er behoefte aan eene hooge school op Gereforoverluid bidden staat juist aan dat plechtige dat
alleen gansch betrouwbare personen de ern
op één manier gebonden, -—- gebonden aan de meerden grondslag.
in den weg.
stige taak ontvingen om de a. s. Dienaren des
feiten; ook zij kent slechts één kenmerk van
c^fficiceïe t^cridjtcn.
Men hoort dit in de Engelsche kerk dan VVoords op te leiden.
F r a n k r i j k . D e P r o t e s t a n t s c h e faculwerkelijkheid; dat de zaak in overeenstemming
ook dadelijk, zoo men het opzeggen van
zij met de rede, volgens de hoofdwetten van t e i t e n in g e v a a r .
Ongetwijfeld weegt dit bezwaar ook bij ons zwaar.
zulk een Schuldbelijdenis vergelijkt met het Hooger dan eenig ander belang staat voor ons (Metverkortingiut het Kerkbladvan 31 Maart '99.^ alle ervaring en alle denken. Ook de theoloog
Elk jaar loopen de Protestantsche theologische
bidden van het Onse Vader, met het bid- de vraag, hoe de kerk van Christus is te bewaren
kent maar één grens voor de wetenschappelijke faculteiten te Parijs en te Montauban gevaar om
D E P . CORR. MET D E OVERHEID.
den van het Glory be to the Father enz., voor zoo schrikkelijke inzinking en- afval als telvrijheid: de waarheid zooals hij haat heeft hare rijkssubsidie te verliezen. Deze geldelijke
kens haar trof. Ook al weten we, dat de kerk hier
en met het Amen. '
D e p u t a t e n van de Gereformeerde kerken voor leeren inzien. En hij erkent als waarheid slechts ondersteuning is wel niet groot, ze beloopt voor
op aarde nooit volmaakt zal zijn; al leerde de er- de correspondentie met de Hooge Overheid ge.wex\.dat, wat zich uit de feiten laat bewijzen en wat iedere faculteit ongeveer /14,000 'sjaars, maar
„ " " de gemeente overluid het Amen uit- varing, dut de kerk altijd aan het insluipen van
in den diepsten zin geschikt i s tot verklaring toch zonder haar loopen zij groot gevaar opge'-spreekt, na de Geloofsbelijdenis enz. dan is de dwaling bloot staat, en reformatie na een zeke- bij dezen, nu het hun gebleken is, dat de eerste
van de v/erkelijkheid en tot overwinning van heven te zullen worden, voor eenige jaren werjaargangen
vau
het
Kerkblad
maar
weinig
be«It één plechtige klank. Men hoort één ren tijd steeds weer noodig blijkt, dit geeft ons
kend zijn geworden bij de kerkeraden — nog- alle onvolkomenheden en onvereenigbare tegen- den van het budget eenige rijksbeurzen voor
het
recht
niet,
hierin
lijdelijk
te
berusten,
maar
Stem. Het is welluidend en treffend tege- legt ons veeleer de plicht op, alle middelen na te maals het concept dat in hoofdzaak moet gevolgd, strijdigheden."
aanstaande dienaren der Protestantsche kerk
mOok het „Glory be to the Father, sporen, die dit gevaar kunnen tegengaan.
wanneer de kerkeraad zijne kerk wettig bij de
Zonneklaar blijkt uit deze woorden dat Schell afgenomen; daarin is voorzien door den arbeid
Stond het dan ook metterdaad zoo: door een Hooge Regeering wil bekend doen worden.
ra the Son and to the Holy Ghost, world
niet staat op het standpunt waarop een Roomsch der officieuse Synoden. Maar het is de vraag of
wmiout end" is alien zoo van der jeugd be- Vrije Universiteit wordt de kerk zeker bedreigt in
Door den kerkeraad dient dan het volgende theoloog behoort te staan. Ze passen alleen in men geneigd is om tot behoud der faculteit een
hetgeen voor haar het heiligste is, de^zuivere be- adres, op zegel, opgezonden te worden:
den mond van mannen die de menschelijke rede ƒ 28,000 'sjaars te offeren.
waa !?" ^'^ ^^ ^° ° muurvast in, dat, ook lijdenis
der waarheid, en met een kerkelijke School
Wij yragen ons telkens af: Waarom volgt men
Aan Hare Majesteit de Koningin.
als richtsnoer aannemen en van een bovennawo^.h r ^''^'' Sezongen, maar gesproken is de kerk even zeker gewaarborgd, dat de belijèn in Duitschland èn in Frankrijk niet het voorGeeft met verschuldigden eerbied te kennen de tuurlijke openbaring niets willen weten.
AJT''
"itspreken plechtig en wellui- denis zuiver zal gehandhaafd worden, dan gouden
De aanleiding tot het optreden van de con- beeld, dat in Nederland door de oprichting der
wij geen oogenblik aarzelen, en de • kerkelijke kerkeraad van de Gereformeerde kerk te . .,
" ; " i '°^g=i^t- K'l hetzelfde mag in den School
dat hij onder leiding en medewerking der Ge- gregatie die de censuur heeft over de uitko Vrije Universiteit gegeven is? Waarom niet de
boven elke andere wijze van opleiding verOok Tf'1 ^^*"'S^' van het On^e Vader. kiezen.
reformeerde Classis van . . . . . , te dezer mende boeken schijnt verklaard te moeten zaak van de opleiding van aanstaande dienaren
"It kent ieder zoo vast, en het valt
iVlaar •— en juist daarin schuilt de zwakheid plaatse gekozen en opgetreden is, om de Gere- worden uit het feit dat Dr. Schell het op- des Woords onttrokken aan de wisselende in-
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