eeld één majesteit, en toch winnend dooreen aüeggen en meer Christelijk zou worden.
Naar de Nederlander meedeelde, hebben als een „geloovige" beschouwd worden, zelfs enz., als uitvloeisels van het Gereformeerde
wondere uitdrukking van oneindige liefde. Niet Het principieele vraagstuk, ofde school van een aantal studenten in de theologie een al heeft de Kerk hem geëxcommuniceerd, beginsel kunnen beschouwen. Beginsel en
om bij hen te blijven, maar om hen te doen de Overheid of van de ouders behoort uit adres ingezonden aan de Haagsche Synode, of staat hij als „heiden en tollenaar" buiten gedienstigheid der practijk zijn twee.
voelen, dat hij, opvarend, hen meetrok naar te gaan, liet ze daarbij meest terzijde. Ze waarin aangedrongen wordt op de benoeming het verbond der genade.' En deze vragen
Het duidelijkst kan dit blijken, wanneer
zaliger gewesten. Dat hij hen niet losliet, maar ging uit van den actueelen toestand, dat van Dr. Kromsigt tot hoogleeraar. Ze wijzen
vermenigvuldigen
zich
nog,
zoodra
men
let
men
nagaat welke adviezen de kerk van
als in eeuwige armen van ontferming omklemde.
£n dat het straks één leven zijn zou, van Hem ds Overheid een openbare volksschool in er op, dat in Leiden thans 5 hoogleeraren op de pluriformiteit der kerken. Zijn alleen Geneve en met name Calvijn over dit punt
daarboven, en van zijn jongeren op aarde. Een stand houdt; dat het grootste deel van de in de theologie modern zijn, zoodat er voor de leden der Gereformeerde Kerken als ge- gegeven heeft. Een man als Calvijn, die
lichtwolk als van boven hen omvattend, en in kinderen deze staatsschool bezoekt, en dat de de moderne studenten allerminst reden tot loovigen te beschouwen, of geldt dit ook de vader onzer Gereformeerde Kerkenwas
die lichtwolk bij het één en eenig midden- staatsschool als officieele school boven de klagen is. Ook voor de ethische studenten van de leden der andere Christelijke Kerken verdient in deze zaken altijd het eerst gepunt, hun Koning en hun Heere.
bijzondere school tal van privilegiën geniet. is gezorgd, doordat zij een leermeester naar en Secten, voor zoover ze niet geheel met hoord te worden, en zijn adviezen zijn dan
£a in dien geestelijken band, die van't hart Het neutrale karakter der staatsschool, dat hun hart hebben in Prof. Chantepie de la de Christelijke belijdenis gebroken hebben? ook voor onze Gereformeerden kerken van
van Jezus uitging en hen allen omsnoerde.^niet in werkelijkheid neerkomt op een antichris- Saussaye. Alleen de Gereformeerde studen- En indien men de Katholiciteit der Kerk beslissenden invloed geweest.
maar het woord, maar het leven, niet maar de telijk onderwijs, werkte verderfelijk op de ten, die de „kleine helfc" uitmaken van het handhaaft, volgt daar dan uit, dat de GereHet klaarst en duidelijkst is dit gevoelen
belofte, maar de volle wezenlijkheid. Bloeiend, natie en daarom moest volgens haar de aantal studenten dat op het album der formeerde Kerk verplicht is de kinderen
van
de Kerk van Geneve nu uitgedrukt in
krachtig leven van hem, den eersteling, uitstroo- neutrale staatsschool door een Christelijke Ned. Herv. Kerk is ingeschreven, hebben
bijv. uit Roomsche ouders geboren, te het advies, waarheen de Synode van Emden
mend, en hen allen in de ziel, tot in het merg
geen hoogleeraar, die met hen geestverwant doopen, ook al weigeren die ouders zich bij in 1571 onze Kerken verwees. Dat advies
hunner ziel, doordringend. Een leven, sterker, staatsschool worden vervangen.
luidde aldus:
Den ernst van het probleem, dat hier- is. Op grond, dat meermalen de stelling de Gereformeerde Kerk aan te sluiten.'
machtiger dan al wat leven hier beneden heet.
Leven uit hooger sferen in den kring der zijnen mede aan de orde werd gesteld, hebben we verdedigd is, dat „elke strooming in de
Deze en dergelijke vragen hebben van
ingedasld. Het alles verjongend, 't alles vernieu- nooit ontkend. Het droeve feit, dat in een Kerk en aan de Universiteit haar vertegen- den aanvang af zich in de Gereformeerde
Het beste ende alderseeckerste is geen
wend, het alles opheflfend tot hooger stand. Christelijke natie de officieele staatsschool woordigers moet hebben", vragen ze daarom, Kerken voorgedaan, en het antwoord op kinderen tot den doop toe te laten oft 't
Eerst de knop, en dan het ontluiken van de dienst doet om de kinderen van ons volk dat Dr. Kromsigt zal benoemd worden.
deze vragen is verre van eenstemmig ge- ontfangen, dan van wekken die Vaederen
bloesem, en welhaast de vrucht, die door stelselmatig van de Christelijke religie te
lidtmaeten des lichaems der Kerken zijn
Dit
adres
werpt
zeker
wel
een
eigenaardig
weest. Wanneer men een verzamelwerk als ende voorwaar het is den Ordinaris Regulé
heel de wereld moest rijpen. Alles innerlijk, vervreemden, spreekt daartoe te luide. Allicht op de Leidsche toestanden. Een theolo- Vitringa's Doctrina Christianae Religionis
alles geestelijk. Het Koninkrijk des hemels
diemen in deser saecken behoort te gebruicken •
komt niet met uitwendig gelaat. En toch van leen zagen we niet in, hoe een Overheid, gische faculteit, waaraan alle hoogleeraren opslaat, kan men zien, hoe scherp op elk nochtans om die te seer strengicheit te
die
een
neutraal
standpunt
inneemt,
voor
op éen na puur modern zijn. Een verzoek- dezer punten de meeningen tegenover elkan- maetigen in deser saecken, soo moet men
binnen naa.r buiten doorschijnend. Zich afteeken end in hun gelaat, tintelend in hun oog, een Christelijke staatsschool zorgen kan schrift van de confessioneel-gereformeerde der staan. Men vindt voortdurend een meer altijd hierop acht nemen, dat Godts verbondt,
De eenige oplossing der moeilijkheid scheen studenten, dat althans éen hoogleeraar, die strenge en preciese opvatting van het Ge- sich strecket tot in het duijsenste geslachte'
zich uitsprekend in al hun optreden.
Zie maar, hoe ze anders zijn geworden. Ge ons onder de gegeven omstandigheden ge- de confessie der Kerk onderschrijft, hun ge- nadeverbond, naast een meer ruime enlak- niet om alsoo ouerhoop allerleij kinderen diezoudt Petrus uit de zaal van den hoogepriester, boden te worden door het Unie-rapport, schonken zal worden. En dat te Leiden, sche; aan beide zijden werd daarbij soms men te doopen anbiedt 't ontfangen, onder het
in Petrus die van het geopend graf terugliep, volgens hetwelk de Overheid wel te zorgen waar eeuwenlang de Gereformeerde theologie overdreven, en van de al te rigoureuse op- decxsel dat die voorouderen daer van, van
niet herkend hebben.
heeft voor een behoorlijk volks-onderwijs, haar schitterendste vertegenwoordigers had! vatting der Independenten of Brownisten, oeuer duijsent jaeren geleden Christenen geZe hadden de amandelroede in den eersteling maar aan de ouders geheel moet overlaten,
weest zijn, maer well om door goeden ende
Zeker, we zijn dankbaar, dat dit levens- die alleen kinderen wilden doopen van bshoorlicken
uit de doüden gezien, en aanstonds bloeide de in welken geest dit onderwijs zal gegeven
middel, tot der Kercken wederom
teeken van de Leidsche studenten uitging. ouders die in de Gereformeerde Kerk be- aen te nemen ende te voegen, 't gene dat
amandelroede op in hun eigen ziel, in heel
worden.
In
een
land
met
zoo
gemengde
Het toont hoe diepe wortelen het Calvinisme lijdenis des geloofs hadden afgelegd, en op daervan vervrembt is geweest; maar nu zijn
hun wezen.
bevolking als het onze was er geen andere in het hart van ons volk sloeg, dat zelfs wier wandel niets aan te merken viel, tot die middelen verscheiden ende menigerleij, nae
uitweg practisch denkbaar. Het natuurlijke in het moderne Leiden de „kleine helft" der het tegenovergestelde uiterste van mannen dat die omstandicheden verscheiden ende menEn zoo is het nog onder ons, als er in een recht der ouders werd zoo op afdoende wijze theologische studenten gereformeerd bleef. als Maresius en Appelius, die zoo wat alles nigerleij zijn: Want waert saecken dat Godt
hart dat dood was, nieuw leven uitbot; als er erkend en tegelijk verviel dan de officieele Indien de Synode eenig gevoel van billijk- wilden doopen, wat zich ten doop aanbood, zijnen vervallen Kercken wederom belieffde op
leven herboren wordt in de ziel die in haar bevoorrechting van de neutrale school.
heid had bezeten, zou ze dit verzoek niet loopt een heele toonladder van min of meer te richten, ende dat die Ordinaris bedieninge
zonde verteerde.
des doops (welcke heden s' daeghs de vijanden
Thans is de geestelijke vader van dit hebben geweigerd.
zuiver Gereformeerd geluid.
der waerheijt misbruicken) wederom gestelt
Niet bij den naam-Christen, niet bij den Unie-rapport opgetreden, om zoo beslist
En
toch,
welk
een
diepe
smaad
ligt
in
naspreker en woordbelijder. Niet ook bij den
Bij dat theoretisch verschil tusschen onze werde in handen van den oprechten herderen
nabootser of bij den haifgeloovige. Die allen mogelijk door deze geheele ontwikkeling deze verhoudingen. De Gereformeerde theologen voegt zich in de tweede plaats all waere het schoon dat veele lijeden noch
zijn schijngestalten. Leven voorgewend met den van ons vrij Christelijk onderwijs een streep studenten, de „zonen van het ~ huis der de „gedienstigheid der praktijk". Het soo haest niet gereformiert offt bekeert ende
dood nog in 't hart. Zielen zonder opstanding. te halen. Volgens het jongste referaat van vaderen" die als gunst van de Synode der beginsel, dat onze Kerken in hare Confessies herboeren waeren, soo en soude men nochtans
sulcker lijeden kinderen (dien der Kercken toe
In wier hart de levens-, de geloofsband aan Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman be Hervormde Kerk de benoeming vragen van
Jezus nog niet trekt. Jezus daarboven en zij hoort het onderwijs juist van den Staat uit een man, die de Confessie der Kerk onder- zoo uitnemend beleden, is in de practijk koemen) vanden doop niet mogen affsluijten:
hier beneden. Soms uit de verte naar Jezus te gaan. De volksschool moet volgens hem schrijft en daarbij als pleitgrond aanvoeren, lang niet altijd even beslist gehandhaafd Want men en soude den seluigen niet alleene
opziend, maar nog geen Jezus ingedaald in overheidsschool zijn.'Behalve andere gronden dat „elke strooming in de Kerk en aan de Wie de beslissingen inzake het recht op te kort doen, maer oock die gemeenschap der
hun hart. Nog tempels van het eigen ik, tem- werd daarvoor aangevoerd, dat de ouders Universiteiten haar vertegenwoordigers heb den doop van onze particuliere en zelfs van geloeuigen, ende der beloften Godts. Derge
enkele nationale synodes naleest, sal met lijcke Andtwoorde hebben wij aen die vanden
pels gevuld met allerlei afgoden. Maar nog geen van het onderwijs geen verstand hebbenen ben moet."
stomme verbazing zich afvragen, hoe deze Rijcke van Schotlandt gedaen, als zij ons advijs
tempels van den levenden God. De scheiding
evenmin
in
staat
zijn
toezicht
op
het
onder
Voor jubelen is hier waarlijk geen plaats. Kerken, die in haar Confessie, Catechismus oeuer deze saecke begeert hebben. Item ter
voortdurend. De lijkwa nog over hun ziel geEer voor diepe verootmoediging en b en Doopliturgie zoo zuiver beleden, dat de plaetzen daer die Kercke onder den Cruijce
strekt. De ritseling, de tinteling van het leven wijs te houden.
Wel erkende de heer Lohman, dat de schaamdheid des aangezichts.
nog niet beluisterd.
doop alleen aan de kinderen der geloovigen schuijlt oft afifgesondert ende verborgen is;
Niet dezulken zijn 't die de amandelroede ouders verplicht zijn, wanneer de Overheid
toekomt, in de practijk er toe gekomen zijn Indien daer die ouderen der kinderen noch soo
swack ende bevreest zijn, als dat sij hun tot
hebben gezien, en de amandelroede in hun niet zorgt voor een Christelijke volksschool,
De 23ste jaarvergadering van de Vereeni- kinderen van openbare spotters, van geëxeigen ziel voelden opbloeien.
zelve Christelijke scholen op te richten, maar ging van Christelijke verzorging van Krank- communiceerden, van heidenen zelfs te der gemeente niet en derren begeucn, Offt,
noch rouw, ende ongeschickt zijnde bun niet
Maar wel toont het zich aldus bij de waar- dat is slechts een hulpmiddel geweest. Het
lijk ontdekten, de waarlijk wakker gewordenen, liefst zou de heer Lohman zien, dat de zinnigen in Nederland, die-Donderdag 11 doopen. Van de ernstige begeerte om het buijgen en willen onder het jock Jesu Christi,
de herborenen ten leven. Als de ziel omgezet, om- Overheid de zorg voor het onderwijs aan de April te Zwolle zal gehouden worden, be- „sacrament des doops" heilig te houden, ende daer en tusschen nochtans eenige van
is in de practijk al zeer weinig te bespeuren haere vrienden last ende macht geuen vanhaar
looft zeer belangrijk te worden.
gewenteld is om haar spil. Als het hart vergeweest, nadat de Kerk eenmaal Staats- lijeden kinderkens aen te bieden, om in aller
jongd, vernieuwd, persend van leven is gewor- gemeenten overdroeg; een Roomsche geHet
Algemeen
Bestuur
brengt
de
volgende
den. Dan is er een frischheid als van een hemel- meente zou dan een Roomsche school, een voorstellen ter tafel:
kerk was geworden. En al mag voor een behoorlicheit ende suijverheit gedoopt te worden,
sche jeugd. Een wakker worden van dusver Gereformeerde gemeente een Gereformeerde
deel de schuld hiervan geweten worden soo en is daer geen oorsaecke noch redene die
a. Machtiging tot het oprichten van een aan den invloed der regentenpartij, die van veihinderen mach die selve kijnderkens aangeongekende kracht. Een genieting van dusver school oprichten. Maar waar hij zelf wel
nimmer gesmaakte verkwikking. Dan springt en voelt, dat dit voor de meeste gemeenten, die kliniek in verband met een op te richten leer- een onderzoek naar het geloof der ouders noemen te wordene, behaluen dat die Peters
vloeit om hen de springader des levens. Aan de een zeer gemengde bevolking hebben, niet stoel voor psychiatrie en neurologie, en daarvoor bij den Doop niet weten wilde, niet minder ende Meters, oft die getuijgen des doops haer
verbinden in desen haeren Ampte ende plicht
Fontein des levens lesschen ze den dorst hunner gaat, moet de oplossing daarin gevonden aan te gaan een leening van plm. ƒ 15000.
i. een contract te sluiten met de Vereeniging lag de oorzaak van dit kwaad in de zon- hun seluen getrouwelicken te quijten, oock
ziele. Het is ,geen Jezus van verre meer, maar worden, dat de richting van het openbaar
een Jezus die hen in de stilte opzoekt. Een Jezus onderwijs in overeenstemming wordt ge- voor Hooger onderwijs op Gereformeerden grond- dige begeerte der Kerken zelve, om zooveel vtrseeckeren ende betoegen, dat sij van den
die in hen daalt en woning bij hen maakt. Een bracht met de richting van het volk. De slag, die bereid is een Hoogleeraar te benoe- mogelijk heel het volk door den doop in ouderen voorss. volle last ende bewillinge
men in verband met eene kliniek van onze de Kerk op te nemen, zonder daarbij btbben, van alsulcx te doene, Want dat is
Jezus, uit wiens heerlijk leven ze zelven leven.
De amandciroede uitbottend en bloeiend in hun idee van de neutraliteit moet dus vervallen. Vereeniging. De reeds gevoerde onderbande een i gen waarborg te bezitten, dat het volk ei'fsn soo veele, Als ofte die Vaeders der voorDat dit referaat zeer ernstige bestrijding ÜDgen hebben geleid tot zulk een resultaat, werkelijk gekerstend, laat staan dan ge seider Kinderen, haer vaederlich Recht ende
eigen binnenste.
En dan zijn ze anders geworden. Vrengde, heeft uitgelokt, is te begrijpen. We betreu dat voor een gewenschte samenwerking eene reformeerd geworden was. De Gerefor Actie te buijten gegaen ende cuergegeuen hadheilige vreugde op hun gelaat. Hun oog van ren het, dat een zoo ingrijpende quaestie regeling is ontworpen. Hierover, alsmede over meerde Kerk moest de eenige Christelijke hen in handen van den voorss. Peteren ende
dof glanzend geworden. Een rijke geloofsuiting plotseling, schier onvoorbereid, in publieke de onvermijdelijke kosten, die aan de tot stand Kerk in ons vaderland zijn; voor geen Meteren etc. Maer soo daer eenich persoen is,
brenging van deze dringend noodige zaak al
vanden Evangelio gansch niet en weet,
waarin het nieuwe leven zich openbaart.
discussie is gebracht, en we vreezen dat thans in de eerste jaren zullen verbonden zijn, and: re Kerk, wel allerminst voor de die
er de daerin geheell onverstandich sij, soo en
daardoor aan de zaak van het Christelijk zullen in de Alg. Verg. nadere mededeelingen roomsche, mocht plaats worden overgelaten. wilden wij alsulckes kindt eene niet raeden tot
Daai^om moesten liefst alle kinderen in de den doop aengenoemen te worden, sonder den
En zoo is het ook onder Gods volk, als na onderwijs schade zal worden toegebracht worden gedaan.
Het Bestuur acht het niet noodig, over de Gereformeerde Kerk gedoopt worden, want seluen persoen te doen beloeuen eerst ende
tijden van verslapping en inzinking, nieuwe Niets werkt verlammender en dooft meer de
stroomen des geestes door de gemeente des energie, dan wanneer een der veteranen van noodzakelijkheid van dezen nieuwen arbeid veel door dien doop werden ze in de Gerefor voor all, dat hij gedoegen sail, dat sijn kindt
onzen schoolstrijd, een man wiens woord tot aandrang te zeggen, maar verwijst naar de meerde Kerk opgenomen en kon de Kerk vanden Peters ende Meters t' zijner tijt sail
levenden Gods gaan vloeien.
Ook onder Gods volk gaat 't op en neder. zoo groot gezag heeft bij ons volk, verkla- laatste 2 jaarverslagen onzer Vereeniging waarin eischen, dat ze ook Gereformeerd zouden onderwesen ende geleert worden inde suijvere
De stand van het hooger leven is niet constant. ren komt, dat heel de richting van onzen deze zaak is besproken en het Bestuur is uit wouien opgevoed. Zoo werkten Staat en Iceringhe des Evangeliums, ende dat hij door
Daartoe is er nog te veel stof dat bezoedelt, te schoolstrijd dusverre verkeerd is geweest, genoodigd, voorbereidende stappen in deze Kerk sa4m. De Overheid gelastte bij lands- sijne vaderlicke auctoriteit oft vermoegen 't
zelve kindt nu noch nimmermeer en sail dwinveel schimmel dat bederft, te veel zonde die en, gelijk terecht is opgemerkt, feitelijk de richting te doen.
wet, dat alle kinderen, ook van anders- gen oft daer toe brenger, dattet wederomme
overmant. En dan is het weer vaalheid voor bezwaren tegen de vrije Christelijke school,
Het behoeft wel niet gezegd te worden, denkenden, in de Gereformeerde Kerk sail
koemen ofte gebracht worden totte supersglans. Het goud verdonkerd. Matheid voor door onze tegenstanders aangevoerd, thans hoezeer we ons verblijden in deze voorstelmoesten gedoopt worden. En de Gerefor ti'ia ofte auergeloeuicheden des Paussdoms,
jeugdige kracht. Betweterij voor heilige aan- tot de zijne maakt.
len. Gaat dit plan door, dan is de eerste meerde Kerk bezweek voor de verleiding maer dat hij den seluen kinde veel meer sail
drift. Assche voor heilige vreugde. De klaagOok afgezien van dit bezwaar begrijpen stap gezet op den weg, die naar een Chris- en doopte niet alleen kinderen van vrijheit geuen tho leuen nae die leeringe des
toon voor den toon van nooit eindigenden jubel.
Tot dan eindelijk weer de amandelroede ge- we niet, dat de heer Lohman de ouders telijke medische faculteit leiden moet. Wan roomschen, maar kinderen van zigeuners, Evangeliums, daer het inne onderwesen is.
zien wordt, en onze Koning zich over zijn volk der kinderen onbevoegd verklaart om toe- neer een zoo machtige vereeniging, als de van openbare spotters, ja zelfs kinderen Indien men in dezer saecken den toom langer
ontfermt. En er van allen kant gerucht komt van zicht op het onderwijs te houden en meent, Vereeniging tot Christelijke verzorging van van publieke boerenhuizen. En er is geen gaeue ende meer toe liete, soo soude d' ambilicht na donkerheid, van opwaken na sluime- dat dit toch wel veilig zou zijn in de han- Krankzinnigen, daartoe meewerken wil, dan jamtnerlijker schouwspel dan te zien, hoe tie oft die vermeetenheit te seere regneren,
ring, van geestdrift voor ingezonkenheid. Dan den der Overheid. Ds. Talma heeft vol- bestaat er alle kans van slagen. Moge de onze vaderen tot de meest gewrongen ende daer soude veele verwoestinghe ende
gaat dat als een loopend vuur. Die er gister komen terecht gevraagd, welken waarborg vergadering te Zwolle met heilige geest- redeneeringen de toevlucht namen, om toch gioote ongeschicktheit uijt volgen.
van hoorde, wordt morgen zelf aangegrepen.
drift voor dit plan vervuld blijken te zijn, en de fictie vast te houden, dat zulke kindeZonder 't te weten steekt hij weer anderen de Overheid biedt, dat zij voor het christelijk worde spoedig Amsterdam met een ChrisGelijk men ziet, is dit advies het con'
ren als een „zaad des verbonds", als „kinkarakter
van
het
onderwijs
wel
zorgen
kan.
aan. En zoo plant de levensvernieuwing zich
voort. Er komt een geestelijke kracht op, die Een Overheid die, gelijk in de dagen der telijke kliniek en de Vrije Universiteit met deren van geloovigen" waren te beschouwen. stante advies, dat de Kerk van Geneve aan
alle vragende Kerken gaf Reeds daarom
men uitgeput waande. De tak, die voor altoos Republiek, publiek professie doet van de een leerstoel in de psychiatrie en neurologie
Nu hebben we nooit verheeld, dat we die heeft dit advies zoo groote waarde. Het is
verdord scheen, begint weer uit te botten. Aan Gereformeerde religie, kan tot op zekere verrijkt.
practijk onzer vaderen afkeurden; voor een niet maar een oogenblikkelijke opwelling
den wortel in de dorre aarde wordt weer groen hoogte gerekend worden voor een christelijke
niet gering deel is de inzinking en het ver- van een of anderen theoloog, maar het is
gezien. De Heere is weer tot zijn volk geko- volksschool te kunnen zorgen, hoewel onze
Genadever/bond en
val onzer Gereformeerde Kerken in de tweede de weloverwogen en rijpe vrucht van wat
men. De tente moet wijd geopend, want ze vaderen toch steeds gewild hebben dat de
zeltonó.erzoe'k..
komen van het oosten en het westen.
helfc der 17e en in de i8e eeuw naar de Gereformeerde theologen te Geneve in
kerk in de eerste plaats op het christelijk
Dat is de amandelroede, zooals Jeremia die karakter der school toezicht zou houden.
ons oordeel aan die laksche dooppractijk dit stuk hadden geoordeeld aan de Kerken
XXIV.
zag, in het Godsbestuur.
Maar een Overheid gelijk deze thans gevonIntusschen, al staat het vast, dat volgens te wijten. Maar hoe verkeerd deze practijk te moeten aanraden. Voorop staat hier het
Daar bidden dan de bidders om, als 't toeft,
den
wordt,
die
beurtelings
uit
radicalen,
de Gereformeerde kerken de doop alleen mag ook was, tech mag naar die verkeerde beginsel, dat de Kerk het best en alleren al 't volk dankt als 't komen mag.
liberalen,
socialisten
bestaat,
biedt
geen
den
bediend
worden aan de „kinderen der ge- practijk niet het beginsel beoordeeld worden, zekerst handelt door alleen te doopen die
Hoe ver ook het versterf ging, de dood zal
minsten
waarborg
voor
het
Christelijk
loovigen," bij de toepassing van dat beginsel dat onze Gereformeerde Kerken in zake kinderen, wier ouders leden der Keik zijn.
nimmer triomfeeren. Er is opstanding, altoos
weer opstanding komende. En welgelulÉzalig is karakter der school. Bovendien, waar de Ge- komt men voor tal van moeilijke vragen, den doop hebben beleden. Dat is de fout, Dat is de „ordinaire regel", waaraan de
bij, die in zijn dagen zulk een weeropstanding reformeerde Kerk in haar doopformulier waarop het antwoord niet altijd gemakkelijk waartoe Dr. Kromsigt en de Confessioneelen Kerk in gewone omstandigheden zich te
in de Herv. Kerk telkens vervallen. Zelf houden heeft. Er kunnen buitengewone
onder Gods volk beleven mag.
van de ouders de belofte eischt, dat zij te geven is.
hun kinderen in de christelijke religie zullen
Beide termen, „kinderen" en „geloovigen", levende in een Kerk, waarin de tucht niet omstandigheden zijn, waarin men bij de
meer gehandhaafd wordt en het sacrament toepassing van dien regel niet met al Je
doen opvoeden, daar gaat het toch niet aan, zijn rekbaar.
Amsterdam, 5 April 1907.
die ouders geheel incompetent te verklaren
Bij de uitdrukking „kinderen," kan men van den doop op schrikkelijke wijze ont- groote gestrengheid te werk imoet gaan;
De jongste Unievergadering bracht wel om toezicht op het onderwijs te houden. vragen, of hieronder alleen te verstaan zijn heiligd wordt, zoeken ze naar een middel maar dat zijn uitzonderingen, en de uitzoneen verrassing.
Of de doopsbelofte moet worden afgeschaft, de kinderen van het eerste geslacht, dan wel om hun conscientie te sussen, en daartoe dering werpt den regel niet omver, maar
Tot dusverre stond onder de voorstan- óf de ouders zijn geroepen en verplicht van ook de kleinkinderen, en zoo al voortgaande doen ze dan een beroep op de vroegere bevestigt dien. Volgens Dr. Kromsigt en de
ders van het Christelijk onderwijs vast, dat Godswege om te waken over den geest kan men komen op de achterkleinkinderen Gereformeerde Kerken, die ook „alles doop- zijnen zou de regel zijn: doop alles; volgens de
de school in de eerste plaats onder het van het onderwijs, dat aan hun kinderen en de nakomelingschap, tot „in het dui- ten wat in het doophuis binnengebracht Kerk van Geneve is de „ordinaire regel", dat
toezicht van de ouders behoorde te staan. gegeven wordt.
zendste geslacht." Men kan vragen of de werd." En natuurlijk valt het dan niet men alleen doopt de kinderen, wier ouders
moeilijk, met een uit zijn verband gerukt geloovigen zijn. Een kerk die zich aan dezen
De vrije school voor heel de natie was de
Al erkennen we, dat de vraag van de verbondsbelofte alleen geldt de kinderen uit
bezielende leuze, waaronder de schoolstrijd neutrale staatsschool een zeer ernstige vraag 'een wettig huwelijk geboren, dan wel ook citaat van Calvijn, de uitspraken van een regel houdt, volgt den besten en zekersten
gestreden werd. De ouders als de natuur- blijft; al stemmen we van harte toe, dat de de onechte kinderen; of voor de verbonds- zoo zwak Gereformeerd theoloog als weg en onze kerken behoeven zich waarlijk
lijke verzorgers van het kind hadden voor neutrale staatsschool feitelijk een ongerijmd- betrekking alleen rekent de natuurlijke ver- Maresius of de besluiten van een paar par- niet te schamen, dat zij dit veilige pad weer
het onderwijs te zorgen, en te bepalen in heid is; al voelen we even diep als de wantschap, dan wel ook de aanneming tot ticuliere Synodes den indruk te geven, alsof bewandelen.
welke richting het onderwijs zou gegeven heer Lohman, dat die in werkelijkheid niet- kinderen. En eindelijk kan men vragen, hoe onze Gereformeerde Kerken principieel het
worden. Dat was de grondslag voor ons neutrale, maar ongodsdienstige staatsschool te oordeelen is over de vondelingen, wier standpunt hebben ingenomen, dat bij den In ons artikel van de vorige week bleven enkele
vrij Christelijk onderwijs. En het ideaal een bederf is voor ons volk, toch kan de ouders onbekend zijn en van welke men doop van een onderzoek naar 't geloof der zinstorende fouten staan. In kolom 4 regel 21 v. b.
moet voor «algemeene Synode" natuurlijk »«//'was, dat de Overheidsschool allerwegen ge- uitweg door hem thans ons gewezen, naar alleen vermoeden kan dat zij Christe- ouders geen sprake mocht zijn.
meene genade" gelezen worden.
heel door de vrije school verdrongen zou onze overtuiging niet bewandeld worden. nen zijn.'
Tegen deze methode zelve nu moet proworden. De Vrije Christelijke school regel,
En gelijk hier de vragen zich vermenig- test aangeteekend worden. Ze zondigt niet
Principieel
niet,
omdat
aan
het
recht
der
de neutrale Overheidsschool aanvulling, was
vuldigen, evenzoo, en zelfs nog in sterkere alleen tegen de eerste beginselen der logica,
dusver de uitdrukking van onze gemeen- ouders daardoor zou te kort worden gedaan. mate, is dit het geval bij de nadere bepaling maar ze doet ook onzen vaderen onrecht
En
practisch
niet,
omdat
een
christelijke
schappelijke overtuiging.
staatsschool in ons land zou neerkomen op van de uitdrukking „geloovigen." Heeft men aan. Uit concessies aan de practijk, uitENKA. (Mej. A. VAN DER VLIES). Kan een
Dat de christelijk-historische groep hierin een christelijke vlag, die vaak een gansch onder geloovigen alleen te verstaan de leden zonderingen op den gestelden regel, kanen
niet geheel met ons akkoord ging, was be- onchristelijke lading zou dekken en daardoor der Gereformeerde kerk, die reeds belijdenis mag geen beginsel worden afgeleid. Men rechtzinnig christen socialist zijn? Bevesiigend
kend. Uitgaande van de gedachte, dat de nog gevaarlijker zou worden dan de neutrale des geloofs hebben afgelegd, of behooren zou dan met evenveel recht de concessies beantwoord. Baarn HoUandia-Drukkerij Ï9°TDit boekje is No. 7 van Serie I der „Lsvensopenbare instellingen een Christelijk karak- school voor het christelijk karakter onzer daartoe ook de zoogenaamde doopleden.^ van onze Gereformeerde Kerken in zake de vragen".
Een brochurenreeks voor allen, die in
ter moeten dragen, eischten zij, dat ook de natie.
Moet een lid der Kerk, dat in ergerlijke bemoeiing der Overheid met de predikants- den geestesstrijd onzer dagen belang stellen.
openbare school haar neutraal karakter zou
zonde leeft of openbare ketterijen drijft, nog beroeping, het jus patronatus, de feestdagen
ENKA, die het niet aan stijl ontbreekt endat

ook in dit haar geschrift toont, beantwoordt, dat groen en rood, — de Duitschers noemen
met de apodicticiteit der propagandiste, de vraag dat „Bauern-farbe" — tegen elkander vloekt.
De kunst van lezen nu wordt over het algemeen
of een rechtzinnig christen socialist kan zijn,
bevestigend. Het wil mij voorkomen, dat de slecht verstaan.
«jjze waarop de geachte schrijfster in deze vraag
Het groote publiek, waartoeik ook hen reken,
haar' gedachten formuleert, aan duidelijkheid die tot de zooeven genoemde kleurenverbinding
neigen, heeft weinig zin voor subtiele distincties.
te wenschen overlaat.
Vele harer lezers zullen haar verkeerd be
't Is al mooi wanneer het een socialist van
fijpen en deze begripsverwarring acht ik èn voor een communist weet te onderscheiden.
Enka zelf èa voor den geestesstrijd onzer dagen
Maar het dan nog weer de nadere distinctie
jiet weinig bedenkelijk.
tusscheneen socialisten een Marxist bijtebrengen,
Dat komt er van als men in den geestesstrijd daarvoor is veel geduld en heel erg-duidelijk-zijnonzer dagen over levensvragen wil mee-praten noodig.
en meeschrijven, zonder zich de moeite te geven
Nu zal ik niet zeggen, dat ENKA dit in haar
van juiste begripsbepaling.
brochure niet bedoeld heeft te doen, maar geWat is een „rechtzinnig'christen" ?
daan heeft ze het niet en haar titel bederft alles.
Ik zou, wijl niet de bijbel, maar de belijdeDie titel is tartend.
nis van de kerk waartoe een christen behoort,
De inhoud van het boekje wordt vergeten,
het criterium zijner rechtzinnigheid is, willen maar dat „een rechtzinnig christen socialist kan
antwoorden: een christen die het goed eens is zijn", dat blijft hangen in het bewustzijn.
met de belijdenis zijner kerk.
En of ENKA nu al in haar brochure volstrekt
Maar nu komt de groote moeilijkheid.
niet betoogt, dat een rechtzinnig christen een
Wijl er onderscheiden kerken ieder met een sociaal-democraat kan zijn, helpt niets. Wie naar
eigen belijdenis zijn, zoo zijn er ook onder- „rood" trekt, denkt „socialist is socialist" en
scheidene „rechtzinnige christenen".
zegtj: „zie je wel, ook die christelijke ENKA heeft
Welk rechtzinnig christen heeft ENKA nu op het gezegd, dat je als rechtzinnig christen heel
goed socialist kunt wezen".
het oog?
Een nadere bepaung ware hier allermmst
Maar afgezien nog van deze begripsverwarring,
overbodig geweest, doch zij laat u daaromtrent waartoe ENKA'S brochure aanleiding kan geven,
in volslagen onwetendheid.
acht ik haar bedenkelijk.
Of een roomsche, een gereformeerde, een luOf een rechtzinnig christen socialist kan
thersche christen volgens haar bedoelen socia- wezen, — geen Marxist nu, maar Socialist in
list kan zijn, dan wel een, die van nog'n andere den zin waarin Mej. v. d. Vlies dat bedoelt, —
kerk lid is, moet ge maar raden.
is een vraag, waarvan ik meen, dat de bevestiErger nog is het met het woord socialist.
gende beantwoording moet toegeschreven óf aan
Wat is een „socialist"?
zekere passie die voor de uitspraken, welke tot
Men kan, bij de woord-verklaring blijvende, haar ontkennende beantwoording leiden, blind
zeggen, ieder die zin heeft voor de gemeen- maakt, 5f aan volslagen onbekendheid met die
schap; en dan staat een socialist tegenover een uitspraken. De bestudeering der brochure doet
individualist.
mij bij ENKA het eerste even sterk vreezen als
Ik zelf heb voor jaren, in een lezing voor het tweede vermoeden.
Patrimonium over „Individualisme en Socialisme"
Ik denk nu mèt de schrijfster alleen aan het
het gebruik van het woord „socialist" in dien socialisme als „economisch systeem"; aan dat
zin verdedigd en zelfs de samenkoppeling van systeem waarbij, indien het eens werd toegepast,
„Christen-socialist" voorgestaan.
„het privaat grondbezit en de concurrentie
't Was dood-onschuldig bedoeld. En toen voortbrenging vervangen' zou zijn geworden
kon 't nog even; maar nu niet meer.
door gemeenschappelijk grondbezit, gemeen
'k Bedoelde toen niet anders dan'n christen met schappelijke productie, gemeenschappelijke ver
zin voor de gemeenschap, a aar ik zou het toch deeling" — zooals Mej. v. d. Vlies het op
niet graag weer doen en ontraad ieder om het p. 13 omschrijft. Ik vraag nu met Enka, of een
na te doen.
rechtzinnig-christen — en deze ietwat vage term
En dat vanwege de spraakverwarring die neem ik nu maar in den zin van: een rechtmen er mee sticht.
zinnig christen van welke belijdenis ook —
Wie toch het woord „socialist" gebruikt, doet voorstander, propagandist zelfs, van dit systeem
zijn medemenschen aan heel wat anders denken kan zijn.
dan aan 'n mensch met sterken gemeenschapszin.
En dan zal zij het wel met mij hier over
Maar vooral indien men niet bij de woord- eens wezen, dat de rechtzinnige christen ver
verklaring wil blijven dient men, waar men standig genoeg is om alleen zulk een economisch
in den geestesstrijd onzer dagen leidend wil systeem voor te staan, dat naar zijn overtuiging
optreden, voor zijn medemenschen toch nader voor toepassing vatbaar is, en wel zóó, dat,
te bepalen, wat men verstaat onder 'n socialist. cm nog eens haar eigen woorden te gebruiken,
Begaat men hier een zonde van verzuimenis, „de maatschappelijke toestanden er beter, hardan wreekt zich dat in misverstand, in niet- monischer" dan de tegenwoordige door worden.
begrijpen.
Nu heb ik, bij christelijke en niet>christelijke
Velen verstaan onder een socialist nog altijd schrijvers over het socialisme als economisch
een communist.
systeem, op dit stuk uitspraken gelezen, die
Een Gereformeerde, die er dit onder verstaat daaromtrent alle illusie ontnemen. Uitspraken,
zal het met ENKA al dadelijk niet eens wezen, niet zoo maar daarheen geworpen, maar rustend
want als rechtzinnig Christen kan hij geen op kalm betoog.
„communist" zijn. Immers naar zijn belijdenis
Maar al te goed wetend, dat het bezit eener
verwerpt hij de wederdoopers en andere op- overtuiging samenhangt met nog andere psycho
roerige menschen, en in 't gemeen al degenen, logische momenten, dan de intellectueele, vrees
die de Overheden en Magistraten verwerpen en ik, dat het niet heel veel zal geven, of ik ENKA
de Justitie omstooten willen, invoerende de al aanraad ook van deze literatuur eens kennis
gemeenschap der goederen" (Gel. Bel. Art. 36). te nemen.
Nu is dit begrip van „socialist" zeker onjuist.
Men kan echter niet weten.
Communisme is een ruimer begrip dan
En dairom zij het mij vergund ditmaal al
socialisme.
vast onder haar aandacht te brengen, wat een
Maar omdat velen deze twee begrippen nog rechtzinnig christen, nu eens geen gereformeerde,
altijd dooreenhaspelen, dient, wie als leider bij maar een roomsche, en wel VICTOR CATHREIN
den geestesstrijd onzer dagen wil optreden, ze S. J., in zijn voortreffelijke MORALPHILOSOPHIE
des te nauwkeuriger te bepalen.
II over de unmöglichkeit des Socialismus schrijft.
Het socialistisch communisme of „het sociaMisschien krijgen wij dan nog eens een
lisme" wil alleen het communisme van de tweede brochure: Kan een rechtzinnig christen,
arbeidsmiddelen, van grond en werktuigen; en van welke belijdenis ook, socialist in enger of
wil daarbij zoowel de voortbrengmg als de ruimer zin zijn? ontkennend beantwoord door
verdeeling van het voortgebrachte georganise.-rd ENKA.
door den staat.
Als zoodanig is het socialisme een staathuishoudkundig systeem.
Niet meer en niet minder.
Maar, wijl de moderne socialisten, en met
name de aanhangers van KARL MARX, deze
organisatie op geheel democrattschen grondslag
Het vijftigjarig jubileum der Christelijke Gerewillen verwezenlijken, noemen zij zich sociaal- formeerde Kerk in Amerika geeft ook in ons
democraten en hun systeem Sociaal-demokratie. land stof tot blijde herdenking van wat God
Wie nu in onze dagen van „socialist" spreekt, aan onze zusterkerk heeft gedaan.
wekt bij velen zijner medeburgers, ook bij hen
Wat Prof. Bavinck in Hollandia schreef nemen,
die communisme en socialisme niet dooreen- we gaarne hier over;
haspelen, de gedachte op aan een Sociaal-deDe Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika,
mocraat.
met welke de Gereformeerde Kerken hier te lande
Aan een MARXIST.
Aan 'n socialist, die er behalve de socialis- in correspondentie staan, bereidt zich voor, om op
8, 9 en loden April a. s. haar vijftigjarig
tische hervormingsplannen, ook nog de twee den
bestaan te herdenken. In elke plaats, waar
bekende MARXISTISCHE dogmen, dat van de eene Chr. Geref. Gemeente bestaat, zal een e
„meerwaarde" en dat van de „materialistische ure der gedachtenis gehouden worden; en de
geschiedbeschouwing", op nahoudt.
gansche feestviering zal haar middelpunt vinden
Nu geef ik toe dat Socialisme alweer een in eene groote vergadering te Grand-Rapids, waar
vertegenwoordigers van alle Eerken in Amerika
ruimer begrip is dan Marxisme.
Maar omdat velen ook deze begrippen nog zich zullen vereenigen.
Bij die gelegenheid zal door een koor van 300
altijd dooreenhaspelen dient, wie als leider
eene cantate worden gezongen, waarvan
bij den geestesstrijd onzer dagen wil optreden, stemmen
wij hier een paar coupletten overnemen:
ze des te nauwkeuriger te onderscheiden.
Wie nu ENKA'S brochure nauwkeurig leest, Geloofd zij God, met hart en stem en snaren! —
merkt wel, dat ze het MARXISME niet in beAls 't veldhoen vlucht, gejaagd door 't
scherming neemt. In een ingezonden stuk in
moordecd lood,
de Standaard van 25 Maart jl. verzekert zij Zoo vluchtte ons volk, dat eerstijds tachtig jaren,
Voor vrijheid streed, trots martelpaal en dood;
bovendien, dat in haar brochure volstrekt niet
Een eigen volk, ach, jaagde 't zinloos na:
wordt betoogd, dat een Christen met de SociaalGod gaf ons rust in 't vrije Amerika.
democratie kan meegaan. Maar dan had ook
Looft God den Heer! (bis).
de titel van haar brochure anders moeten zijn.
MEJ. V. D. VLIES is een Christelijke vrouw, Geloofd zij God! Al moge 't braambosch branden
en waar nu de vraag: Kan een rechtzinnig
In 't eeuwig licht, toch wordt het niet verteerd:
Christen socialist zijnl
met het bevestigend Zoo Christus' Kerk; geen vuur, geen slaafsche
b nden
antwoord er bij, zoo rauwelings, van christeVermogen iets waar God de Heer regeert.
lijke zijde, onder het publiek wordt geworpen,
daar acht ik dat bij den geestesstrijd onzer dagen Hier, sprak Hij, zal ik wonen naar mijn rust.
En gaf zijn volk de vrijheid en de rust.
uiterst bedenkelijk.
Looft God den Heer! (bis)
„De vraag zelf", zegt Enka, „is nog geen
brandende quaestie."
Laat de eeuwen nu van 's Konings roem gewagen;
„Maar eerlang zal zij dat worden; in komenHij is zijn volk een schild in 's levensstrijd;
Geen aardsche macht moge immer hen versagen,
de jaren zal zij het vraagstuk zijn".
Hij voert hen aan naar 't Rijk der heerlijkheid.
Deze uitlating geeft mij den indruk, dat MEJ.
Hij overwon, en, zittende in zijn troon.
V. D. VLIES zelve nog zoo zeker niet is van haar
Schenkt Hij zijn volk straks voor het Kruis
zaak. Ik kan mij toch niet voorstellen hoe
de Kroon.
iemand, die een vraagstuk voor het publiek pas
Looft God den Heer! (bis)
opgelost heeft, verwachten kan, dat het in komende jaren een brandende kwestie, HET vraagDeze cantate is vervaardigd door Ds. Henry
stuk zal worden.
van der Weys, die reeds als student te Kampen
Maar juist omdat ENKA in haar brochure de zich onderscheidde door zijn fijn taalgevoel, door
begrippen niet duidelijk genoeg onderscheidt; zijne liefde voor Nederlandsche letterkunde en zijne
juist omdat zij, gelijk we reeds opmerkten, met gelukkige beoefening der poëzie. Het is verblij200 groote apodicticiteit spreekt; juist omdat haar dend, dat Ds. van der Weys, die thans reeds jarenlang in Amerika vertoeft, zijn HoUandsch nog zoo
boekje zoo suggestief is, vrees ik, dat No. 7 der zuiver heeft weten te houden en voor zijne poëtische
„Levensvragen" in enkele geesten toch verwar- bezieling in deze zijne moedertaal uiting zoekt. Er
ring zal stichten.
ligt daarin een teeken en bewijs van de innige
Ik denk daarbij, en dit dringt mij om vóór gehechtheid, waardoor de Nederlanders in Amerika
andere boeken, thans ENKA'S geschrift te be- zich aan hun oude vaderland gebonden blijven
spreken, aan de geesten van sommige onzer gevoelen. Eene gehechtheid, die te meer beteekenis
politieke vrienden, bij wie 'n sterke neiging verkrijgt, indien men bedenkt, dat de oudste
in de vorige eeuw Nederland verlieten,
bestaat om het „groen", dat par droit denais- kolonisten
omdat zij er op allerlei wijze vervolgd en geplaagd
saace de kleur der anti-revolutionaire partij is, werden en elders een land der vrijheid en der rust
te verbinden met het „rood" der sociaal- wilden zoeken.
democratie.
Toen hier te lande in 1834 de «Scheiding" een
Eu niet alleen op esthetisch gebied is het, aanvang nam en vele Gereformeerden den band

ïlit öc f erjS.

met het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap
Classis B a r e n d r e c h t .
van 1816 verbraken, om juist met de GereforDe vergadering der classis Barendrecht zal
meerde Kerk in gemeenschap te blijven, toen D. V. gehouden worden Woensdag i Mei e.k.
maakte daartegen niet alleen het Hervormd Kerkgenootschap, maar ook de Overheid bezwaar. Met des voormiddags te half 9 uur te Barendrechtinkwartiering, boete of gevangenis werden zij ge- . Punten voor het agendum vóór 11 April te
straft, die aan de samenkomsten der gescheiden zenden aan het adres van den eerstondergeGereformeerden deelnamen. En veel erger dan die teekende.
vervolging en straf was nog de grenzelooze ver
Namens de roepende kerk van Bolnes,
achting, waaraan deze mannen der Scheiding
Ds. E. SCHOUTEN, praeses,
blootgesteld waren. Ook toen in 1840 de eigenlijke
G. HAMSTEEG, scriba.
vervolging ophield, was het voor velen hunner
geen leven hier. Heel Nederland stond tegenover
hen of liet hen over aan hun lot. Zelfs bij hen,
op wier sympathie zij krachtens eenheid der belijdenis hadden mogen rekenen, vonden zij weinig
sympathie. En zoo kwam bij velen gacsch natuurlijk de gedachte op, om Nederland te verlaten en
elders een nieuw en beter vaderland te zoeken.
Eerst dacht men aan Java, omdat men toch nog
Engeland D e t o e s t a n d o p g o d s het liefst wilde blijven leven onder de Hollandsche
vlag. Een Comité ging hierover zelfs met den d i e n s t i g g e b i e d b e h e e r s c h t d o o r d e n
toenmaligen Minister van Koloniën raadplegen; s t r i j d t e g e n d e N i e u w e T h e o l o g i e .
maar de uitslag was zoo weinig bemoedigend, dat men E v a n R o b e r t s k r a n k .
Anti-ritu a
van dit plan moest afzien. Toen werd het oog op l i s t i s c h s t r e v e n .
Amerika gevestigd; Brummelkarap en Van Raalte
gaven eene brochure uit: Waarom bevorderen wij Sedert eenige maanden verneemt men van uit
de volksverhuizing naar Amerika en niet naar Engeland weinig meer omtrent de RevivalJava? En hun stem vond weerklank.
beweging die in Wales haar oorsprong had. Het
In Sept. 1846 ging Dr. A. C. van Raalte met komt ons voor, dat dit voornamelijk te wijten is
een aantal landverhuizers scheep, om eene land- aan het feit, dat de strijd tegen het zich ontstreek in den staat Michigan te ontginnen en daar
zich te vestigen. In Juli 1847 werd hij door Ds. maskerend modernisme elke andere beweging in
C. van der Meulen met 400 personen gevolgd, en de schaduw stelde. Inderdaad is de ontroering,
later opnieuw door Ds. Bolks, Klijn, Baay en die in Christelijke kringen gewekt is door het
anderen. In den eersten tijd hadden deze kolonisten 'optreden van den predikant Campbell, groot
ontzaglijk veel te lijden van koude en ziekte, van geweest. Deze Congregationalistische predikant
kommer en gebrek. Maar ze hielden toch stand heeft niet alleen zijn afbrekende leer van den
in de moeilijkste omstandigheden. Van Raalte was kansel en van den katheder laten hooren, maar
de ziel der beweging en sprak hun telkens weer
moed in; hij heet terecht de Vader der Hollandsche hij heeft die ook in een boek, „The New
kolonie in Michigan. En spoedig vormde er zich Tlieology" getiteld, verkondigd. Nu wordt de
verschillende burgerlijke gemeenten, die de namen toestand op godsdienstig gebied in Engeland
ontvingen van Holland, Zeeland, Friesland enz. en beheerscht door den strijd tegen de z. g. nieuwe
in meerdere of mindere mate tot bloei en welvaart Theologie. Deze strijd is onvermijdelijk geworden
kwamen.
sedert de aanhangers der moderne leer zich
Kerkelijk waren al deze mannen en vrouwen uit georganiseerd hebben in de „New Theology
de Scheiding in Nederland afkomstig. Maar in Union," of vereeniging van moderne Theologen.
Amerika voegden zij zich, na voorzichtige en ern- Lang hebbeu deze mannen geaarzeld om vrij
stige onderhandelingen, bij de Dutch Reformed en onomwonden uit te spreken, dat zij hetgeen
Church, die al van het begin der zeventiende
eeuw in Amerika bestond. Op de algemeene Synode de Christelijke kerk belijdt, verwerpen. Maar
te Poughkeepsie S Juni 1850 kreeg deze vereeniging het optreden van den gevierden Congregationalistischen predikant Campbell heeft gemaakt dat
haar beslag.
Maar langzamerhand bleek het, dat deze ver- de geesten zich openbaarden.
eeniging niet naar aller genoegen was. Onder de
Daarbij komt, dat de leider der Revivalkolonisten zelven was groot verschil van gevoelen beweging in Wales, de heer Evan Roberts, te
in ondergeschikte zaken. Verwonderen kan dit niet Leycester, waar hij de gast is van den heer
wanneer men bedenkt, dat zij uit verschillende
streken van Nederland kwamen en hier door ver- Penn-Lewis, verpleegd wordt als zenuwlijder.
schillende predikanten waren onderwezen en geleid. In den herfst van het voorgaande jaar heeft hij
Er waren Groningers en Friezen, Hollanders en een arts geraadpleegd, die verklaarde dat zijn
Zeeuwen onder; sommigen behoorden hier te lan- krankheid van ernstigen aard was; dat hij op het
de tot de richting van Brummelkamp, anderen punt gestaan had van geheel te zullen verlammen,
tot die van Van Velzen, nog anderen tot die van en dat, als hij zich weder tot het werk des
Ledeboer enz. En dezen kwamen in Amerika bij Heeren zal kunnen begeven, hij nog eenige
elkaar en moesten met elkander leven in dezelfde maanden volstrekte rust in eene aangename
gemeente en soms in denzelfden Kerkeraad. Het
was goed te begrijpen, dat zij het met elkander omgeving hebben moet. Zijn toestand was
volgens dien geneesheer het gevolg van overspandikwerf niet al te best vinden konden.
Zoo kwam het allereerst in Grand-Rapids tot ning, nog verergerd door den schok van een
eene scheuring; en toen ze daar eenmaal had accident te Liverpool. De heer Roberts heeft
plaats gegrepen, breidde zij zich spoedig tot andere zelf verklaard, dat hij er van overtuigd is dat
gemeenten in Michigan en elders uit, en gaf zij hij den wil Gods volgt, als hij den raad van den
aan de »Christelijke Gereformeerde Kerk in Noord- geneesheer aanvaardt, en dat hij er daarom van
Amerika" het aanzijn, die thans haar vijftigjarig zal afzien eenig werkzaam aandeel in den arbeid
bestaan herdenken gaat.
Over het recht dier scheuring onthouden wij des Heeren te nemen totdat hij geheel hersteld is.
Sedert het rapport der koninklijke commissie
ons thans van een oordeel. Genoeg is het, dat de
Christ. Geref Kerk in Amerika in de vyftig jaren in zake de toenemende Ritualistische praktijken
van haar bestaan rijkelijk door den Heere gezegend in „de Kerk van Engeland" (de Episcopaalsche
is. Zij telt thans duizenden leden, tientallen van kerk), is men in Engeland ook meer de aandacht
gemeenten, een bloeiende Theol. School tcet een aan de Romaniseerende beweging in genoemde
college te Grand-Rapids^ en wint voortdurend aan kerk gaan wijden. Wij deelden reeds mede, dat
invloed en beteekenis.
de WycklifFpredikers, die van eene vereeniging
Ook Nederland is aan die Kerk, evenals ook
aan de Reformed Church, dank verschuldigd. Want uitgaan welke door den boekhandelaar Kensit
niet alleen heeft zij de Nederlandsche taal,tot dus werd gesticht en die tegenwoordig door diens
ver in eere gehouden, en aan den Nederlandschen zoon wordt geleid, trachten het volk te bearbeiden
naam in den vreemde beteekenis geschonken. Maar om de waarheden, door de Reformatie aan het
zij is voor duizenden Nederlanders ten rL'ken zegen licht gebracht, niet prijs te gev.en. Er bestaat
geweest; zij heeft hen bewaard bij de belijdenis daarbenevens ook een „Protestant Reformation
der waarheid, in welke zij hier waren opgevoed; Society", welke onlangs besloot eene poging te
zelfs is het aantal niet gering van hen, die hier wagen om het Protestantsch karakter der
te lande in onver chilligheid of ongeloof voort- Episcopaalsche kerk te handhaven. In aanmerking
levende, in Amerika wederom tot het Christelijk
nemende dat de Romaniseerende richting, waarin
geloof zijn teruggekeerd.
Van harte deelen wij daarom in de vreugde en velen zich bewegen, voor een groot deel haar
de dankbaarheid, welke de Christ. Geref. Kerk in oorsprong vindt in de geestelijkheid, zoo tracht
Amerika bij de herdenking van haar vijftigjarig bovengenoemde vereeniging jonge geestelijken
bestaan bezielt. Wij bieden haar onze oprechte aan te kweeken, die bekwaam en genegen zouden
gelukwenschen aan en bidden van God, dat Hij zijn het Protestantsch karakter der Engelsche
ook in de toekomst haar leiden moge door zijn staatskerk te handhaven. Om dit doel te
Geest en haar tot een rijken zegen moge stellen.
bereiken heeft de vereeniging eenige beurzen
Die toekomst is in vele opzichten nog ernstiger
en gewichtiger dan het vijftig jarig tijdperk, dat ter beschikking gesteld voor hen die naar de
th:ns achter haar ligt. Tot dusver voelde zij zich „ordination" in de Episcopaalsche kerk staan.
nog door en door Nederlandsch; zij leefde als Kerk In het algemeen wil men niet jongelieden voor
meer met Nederland dan met Amerika mede; het ambt laten opleiden, die nog hun studie van
zelfs onze kleine huiselijke twisten werkten in haar de verschillende punten, die in controvers zijn,
na. Dat alles had zijne goede zijde, en heeft er moeten maken, maar wil men dezulke steunen die
ongetwijfeld toe bijgedragen, om de Christ. Geref. daarover eene gevestigde meening hebben.
Kerk in Amerika te bevestigen en tot de taak, die
thans haar wacht, voor te bereiden.
DuitSClllaild. T o e s t a n d o p - k e r k e Maar die taak is en wordt nu toch meer en
meer eene andere. Met de Geref. Kerken in Neder- l i j k g e b i e d .
land de gemeenschap onderhoudende, behoort zij
niet te vergeten, dat haar roeping in Amerika ligt.
De Reformirte Kirchenzeitung beschrijft den
Zij staat thans voor de uiterst gewichtige taak, toestand op kerkelijk terrein in Duitschland
om de oude waarheid meer en meer invloed te aldus:
verschaffen in het nieuwe Amerika. Op dien weg
„Men kan den indruk niet van zich zetten,
liggen ontzachlijk veel moeilijkheden, moeilijkheden van taal en nationaliteit, van levensopvat- dat het Evangelische Duitschland een tijd van
ting en cultuur, van godsdienstige gezindheid en scherpen kerkdijken strijd tegemoet gaat De
sociale belangen. En er zal groote wijsheid en zaak César komt niet tot rust. Tegen de vervoorzichtigheid, ware godsvrucht en degelijke kiezing van den man die in zijn plaats gekozen
kennis noodig zijn, om in dezen den rechten weg werd: Götz uit Huil, is reeds geprotesteerd. De
te vinden en dien ten einde toe te blijven bewan- gebeurtenissen te Solingen zijn bekend. Te
delen. Maar die taak is dan ook verheven en Keulen hebben de „Vrienden der Evangelische
schoon, en kan, bij ernstige behartiging en onder vrijheid" de overwinning bij de kerkelijke verGods zegen, eene rijke vrucht dragen. Stelle de kiezingen behaald. Zij die bij den Evangelischen
Heere Reformed Church en Christ. Geref. Kerk
beide in Amerika tot een licht op den kandelaar opperkerkeraad bezwaren inbrachten tegen de
en tot eene stad op den berg. In de toekomst beslissing in de zaak César, doch door dit
bevestige en vermeerdere Hij, wat Ds. van der kerkbestuur werden afgewezen, schrijven steeds
Weys in zijne cantate terecht aangaande het ver- weer nieuwe bezwaarschriften. Ock in Beieren
ledene zong:
kan de strijd der Theologische partijen op den
duur niet vermeden worden. Het kerkbestuur
Hij is 't, Die Holland's pelgrimsstoet
is daar en elders in een moeilijk parket geNaar 't land der vrijheid leidde;
komen ; men wil beide richtingen tevreden stelHen, — rijk in God, schoon arm in goed, —
Een beter lot bereidde.
len en kan geen van beide voldoen! Overal
De wildernis verdwijnt;
brandstof. Eén vonk is genoeg en de vlammen
Een bloeiend oord verschijnt;
van openlijken strijd breken over de kerk uit.
En 't dankbaar volk verkondt,
Laat het altijd zijn: liever een eerlijke strijd
Met psalmen in het rond.
dan een valsche vrede! En de uitkomst? wie
De vrijheid van 't belijden.
kan het vooruit zeggen? De Heere zal het
voorzien.'"
Dit is, volgens ons, den toestand juist geschetst. De Heere zal het ook zeker voorzien,
Classis Dordrecht.
hoe donker de toekomst wezen moge. Maar dan
Vergadering der classis D. V. op Donderdag blijven de handen niet slap hangen, om af te
2 Mei a s. te Dordrecht. Inzending van stukken wachten wat God doen zal, maar vraagt men
of voorstellen tot Zaterdag 20 April bij den zich af, wat in tijden waarin men de fundameneerstondergeteekende.
ten der kerk zoekt te ondergraven, de roeping
Namens de roepende Kerk,
is van de belijders van den Christus.
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J. DOUMA, praeses.
H. J. TE BOVELDT, scriba.

Alblasserdam, 3 April 1907.

Classis Gouda.
De classis Gouda zal D. V. veigaderen
Dinsdag 7 Mei e.k. in de Noorderkerk te
Gouda. Stukken voor het agendum worden
vóór 23 April a.s. ingewacht bij den eerstondergeteekende.
Namens de roepende kerk van
Krimpen a/d. Lek.
Ds. A. TAAL, praeses,
H. W. v. D. GRAAFF, scriba.

Qemengd

Nieuws.

opmerkelijk. Den avond voordat de ramp met
de Djena" (het Fransche oorlogsschip, dat in de lucht
vloog zonder dat men weet of het kruit vanzelf
ontbrandde of werd aangestoken) plaats had, kreeg
de Roomsche geestelijke, die aan dezen bodem verbonden was, de abt Cornuault, zijn ontslag. Room
sche geestelijken die de gewonden en stervenden
in het hospitaal wilden bezoeken, werden niet
toegelaten.

Wordt in Nederland bij onderwijzers-exanien
geklaagd over gebrek aan Bijbelkennis der aspiranten, in N. Amerika hoort men dezelfde klacht ten
opzichte van studenten. Prof. Phelps schrijft hierover:
»Bij de coUege-studenten heerscht eene algemeene
onkunde aangaande den Bijbel. De studenten van
Harvard en Yale, verschillend als zij in menig
opzicht zijn van hunne broederen in de kleinere
colleges, komen in dit opzicht met elkaar overeen.
Wanneer al de zoogenoemde undergraduates in
Amerika in een vertrek konden geplaatst worden,
ten einde hen te examineeren in de verondersteld
bekende geschiedenissen van het Oude Test., bijv.
de geschiedenissen van Adam en Eva, Noach,
Simson, David en Goliath, Mozes en Pharao, zou
menig antwoord aanleiding geven om den lachlust
op te wekken. Bij zekere gelegenheid vroeg ik
("zoo zegt Prof. Phelps) een overigens wel ontwikkeld jongeling, wat hij dacht, dat Shakespeare
bedoelde met de uitdrukking: Hier gevoelen wij
niet de straf van Adam. Zijn antwoord was: het
was het teeken aan Adam voor het dooden van
zijn broeder. Een ander werd de vraag gedaan:
Verklaar de woorden: »0f breng u een ander
Golgotha in herinnering'" De jonge man zag een
weinig verlegen voor zich heen. De Prof. trachtte
hem uit de moeilijkheid te helpen door de opmerking: (iolgotha is een naam, die in het N. T.
voorkomt. De toegesprokene hernam hierop: het
was Goliath.
Zulke voorvallen komen volgens Prof. Phelps
dagelijks voor in de Amerikaansche colleges."
De dood van Dowie. Alexander Dowie is gestorven. Hij overleed den 9den Maart in de Zionstad,
die hij in igoo stichtte. In 1888 kwam hij, die in
Schotland geboren was, van Australië, waarbij als
Evangelist gewerkt had, naar Amerika. Hij bezat
toen zoo goed als niets. In Chicago predikte hij op
straat en bouwde daarna Zion City, ten noorden
van Chicago gelegen, richtte fabrieken op en vergaderde een vermogen van vele milioenen. Hij gaf
zich uit voor den derden Elia. Voor twee jaar trok
hij met 3000 volgers naar New-York om die stad
te bekeeren, en oogstte hoon en spot Na uit NewYork te zijn teruggekeerd, liep alles verkeerd, gelijk wij reeds mededeelden. Hij stierf, bijna door
ieder verlaten, In Zion City wonen nog slechts
5800 menschen. Voor vijf jaar wist Dowie bijna
j 2.000 menschen om zich te vergaderen.
De Christian Scientists. Den Christian Scientist
gaat het in de nieuwe wereld niet naar wensch.
Het boek van Mevrouw Baker Eddy, getiteld
2>Science and Wealth" (wetenschap en gezondheid)
schijnt niet van liare hand te zijn. Haar zoon heeft
eene gerechtelijke vervolging tegen haar en den
intiemen kring die haar omringt, ingesteld, bewerende, dat Mevrouw Eddy reeds langen tijd
lichamelijk en geestelijk niet competent was en
dat de sinner circle" zich met der daad in 't
bezit gesteld heeft van al de eigendommen der
Christian Scientists.
Er zijn echter meer teekenen van ontbinding.
De leiders van de »Christian Science" verboden
eenigen tijd geleden om Roomschen te onderwijzen
zonder hunne schriftelijke toestemming. Daarbij
werd het verboden, dat ouders die hunne kinderen
de Zondagsscholen der secte lieten bezoeken, bij
het onderwijs der kinderen zouden tegenwoordig zijn.
Onze lezers zullen wellicht vragen, wat eigenlijk
Mevrouw Eddy haren volgelingen, die in Amerika
en ook in Europa vele zijn, ingeprent heeft ? Zij
leerde in haar boek het volgende: God is de eenig
bestaande werkelijkheid. God is geest; Hij is alles
in alles. Dus is de stof niets; zij bestaat eenvoudig
niet. De mensch als het beeld Gods is daarom
ook alleen geest; het stoffelijke bestaat alleen in
onze voorstelling. Diis is krankheid slechts inbeelding, want de oneindige Goddelijke geest is het
goede. Het goede kan geen oorzaal< zijn van het
kwade. God kent het kwade niet. Wie zich nu maar
goed indenkt, dat alles slechts geest is, dat er
noch stof, noch iets verkeerds, noch ziekte bestaat
en bestaan kan, die is in staat zich boven alle
leed te verheffen, ja in een oogenblik kan hij zich
uit alle mogelijke lichaamskwalen opheffen tot
een toestand van volkomen gezondheid. De eenige
manier om de zieken te genezen, bestaat daarom
hierin, om hen van die waarheden te overtuigen !
Of datgeen wat mevrouw Eddy leert op den
naam van «wetenschap" bogen mag, laten wij in
het midden, maar beslist ontkennen wij dat haar
wetenschap ^Christelijk" is. In het stelsel dat de
thans 87-jarige vrouw uitdacht, is voor den Christen
geen plaats.
WiNCKEL.

GEEN GOEDE WEG.

XXI.
Drie jaren waren voorbijgegaan.
In dien tijd was veel veranderd, al werd
daarvan naar het uiterlijke niet zooveel bespeurd.
We hebben reeds, wat vooruitloopend, gezien,
hoe het onzen vriend Kobus ging. Grootvader
had intusschen zijn taak op de Zandhoeve
moeten neerleggen, hij was er te oud en te
zwak voor geworden. Toch leefde hij nog in
alle dingen mee, gaf velen goeden raad, en was
een vriend van allen, die op het dorp God
vreesden. In zijn werk had hij zijn schoonzoon
tot opvolger gekregen.
En hoe was het met Rika gegaan?
Op het dorp werd zij in den laatsten tijd
maar heel zelden, en dan nog slechts voor
korten tijd, gezien. Zij had het, zei ze, te druk
om daar veel te komen. De waarheid was, dat
zij er even lief van daan bleef als haar broeder
er gaarne was.
Intusschen had zij zich met allen ijver toegelegd op „de kanst," zoo als dat geheeten
werd, zonder dat zij ooit bedacht, dat er ook
een „ijdele kunst" is, gelijk Gods Woord ons
leert. Aan dat Woord echter dacht Rika al
minder. Grootvaders mooie Bijbel bleef mooi,
omdat hij ongebruikt, ongelezen in de kast lag.
De kleine nederlaag die Rika in 't eerst geleden had, had haar al spoedig geprikkeld tot de
uiterste inspanning. Ze moest en zou althans
niet bij de anderen achterstaan. Zoodoende
maakte zij snelle en groote vorderingen, en
waren haar leermeesters en leermeesteressen
bijzonder tevreden. Weldra stond dan ook vast,
dat Rika voor het tooneel moest worden opgeleid. Daar was zij, meende men, alleszins geschikt voor.
Vader en moeder hadden er eerst wel
tegen gehad. Want, zoo zeiden zij, ons kind
behoeft geen groote dame te worden, en daarbij
waren zij van oordeel, dat iemand wel tot wat
beters kon groot gebracht worden, dan om op
het tooneel te spelen. Doch mijnheer Brandwijk
en andere heeren, brachten hun aan 't verstand,
dat het leven voor het tooneel volstrekt niet zoo
verkeerd was als zij dachten. Onder de tooneel
spelers waren ook wel brave menschen, zeiden
zij, en daar hun dochter zoo groote gaven had,
mochten de ouders haar geluk niet in den weg
staan. Ging Rika zoo voort, dan kon zij later
vermaard worden, veel geld verdienen en een
gelukkig leven hebben. Wat kon men meer
wenschen?

