zalige heilige herinnering moet ons zelf, moet
ons persoonlijk als getuigen van het vernieuwde, verjongde, geheiligde leven doen
optreden, om nu niet meer het rijk Gods
te zoeken, maar het te bezitten, er in te
wonen, er steeds in te zijn, en er niet
minder heen te lokken al wat onder
de bereiking van ons woord valt.
De
Apostelen en de getuigen op den Pinksterdag voor nu twintig eeuwen waren
op weg naar het volzalig
Koninkrijk,
en het ontsloot zich voor hen, en met al
hun geestelijke volgelingen zijn ze er in
thuis» gebracht. Dankbaar genieten ook
wij van wat hen verrijkte, daar 't ook onze
geestelijke schat is, doch voor ons, als
nu in het Koninkrijk inzijnde en in het
nieuw leven inlevende, is thans alle twijfel
buitengeworpen, en ons innerlijk leven een
zielsleven in den Heere.
Dr. A. K.

daarom kon het niet anders of Mozes moest
zich door die geheel eenige gunste van zijn
God, als hij op zijn tijdgenooten nederzag, gedrukt gevoelen. De hooge positie die hij innam, was niet vrucht van een rijkere studie
of omvangrijker werkzaamheid, maar eeniglijk
en uitsluitend van een geheel eenige gunste,
die hem van zijn God was toebedeeld, en toebedeeld niet hem ten goede, en om.hem rijker
en gelukkiger te maken, maar om als dienstknecht des Heeren de zaak van zijn volk te
dienen, en dat volk een hoogere positie te doen
innemen. Het moest Mozes dan ook drukken,
steeds klaarlijk in te zien, hoe hij de hem verleende bijzondere gaven voor de redding van
zijn volk zou kunnen aanwenden. Het was hem
niet om zichzelf te doen, als hij telkens weer
indacht, hoe hij die zoo o verrijke gaven ten
nutte van zijn volk zou kunnen aanwenden.
Het was Mozes niet om eigen verheffing,
maar om de eere van zijn God en om
de redding van zijn volk te doen, en juist
daarom kon het hem dan ook zoo spannen,
dat het volk weigerde voor de macht van zijn
woord te zwichten, en veelszins door afkeering
van God in zijn ongeloof verhardde. En
dit nu juist deed de vraag bij Mozes opkomen, waarom wat God in hem persoonlijk
werkte, niet ook in 't hart van zijn volk kon
worden ingegrift. Waarom, zoo vroeg hij zich
af, zijn mij alleen, en ten deele ook aan Aaron,
zoo rijke gaven toebedeeld, en waarom schonk
Jehova gelijke gaven des geloofs niet ook aan
het volk zelf op uitgebreide schaal. »Och, of al
't volk profeten waren, dat Jehova. zijn Geest
over hen gave!"

afgeloopen is in deze aardsche bedeeling.
Satan toch geeft den strijd nooit op. Afgeslagen op het eene punt, richt hij zijn
aanval terstond op een ander. E n zoo
zal
het doorgaan, totdat Christus zal
wederkomen, de macht van Satan voor
goed breken zal en daarmede aan de
dwaling een einde zal maken.
Nu heeft de Kerk de winste die elke
strijd met de dwaling haar bracht, te boeken in haar belijdenis. Dat is haar heilig
bezit. En ze heeft dit erfdeel onverzwakt en
onvervalscht te bewaren. Maar een Kerk, die
daartoe zich beperkt, zou haar Goddelijke
roeping niet verstaan. Ze heeft den strijd
voor de waarheid Gods te voeren ook tegen
de dwalingen van onze eeuw en dit geslacht. En ze moet dit zoo doen, dat ze
niet alleen deze dwalingen veroordeelt,
maar dat ze de waarheid Gods klaarderen
duidelijker uitspreekt dan te voren. Doet
ze dit niet, dan wordt ze aan haar roeping
ontrouw en is zelf oorzaak, dat deze dwaling steeds meer in haar eigen kring veld
wint.

veroordeelt, houdt geen steek. Het Remonstrantisme was evenmin een geheel nieuwe
leer; het wortelde in het semipelagianisme,
en was in den grond niet anders dan een
poging om in de Protestantsche Kerk
R o m e te doen herleven. Dat onze Confessie
en Catechismus, mits goed opgevat, met
dit Remonstrantisme onverzoenbaar waren,
sprak dan ook wel van zelf. De Remonstranten, die weigerden de Confessie en
Catechismus te onderteekenen, toonden dit
zeer wel te beseffen. Toch heeft de Synode
van Dordt zich niet bepaald tot het veroordeelen van de Remonstranten en het
eenvoudig handhaven van de aloude belijdenis. De Synode van Dordt heeft volkomen terecht ingezien, dat tegenover deze
dwaling de belijdenis der Kerk nog klaarder
en duidelijker tot uitdrukking moest komen.
E n hetzelfde geldt ook van de dwalingen
van onzen tijd. Er is niet een van deze
dwalingen, waarvan niet kan worden aangewezen dat zij met onze Belijdenis, zooals
die daar ligt, in strijd zijn. Maar daarmede
is de Kerk niet van haar roeping af om tegenover deze dwalingen d e waarheid Gods te
belijden. Zij heeft dit evengoed te doen
als de Synode van Dordt het deed, opdat
elk misverstand, elke onklaarheid worde
afgesneden.

deze tractementen ten deele betaald wet.
den, tot nationaal eigendom verklaard et
de inkomsten voor nationale doeleindet
bestemd. Koning Lodewijk wilde daaret
tegen den band tusschen Staat en Kerl
zoo nauwelijk mogelijk aanhalen, niet gelijl
dit vroeger geschiedde door een bepaaldt
Kerk als heerschende Kerk te erkennec
maar door alle Kerken te voorzien vat
tractementen, maar dan ook tegelijk alls
Kerken onder staats-voogdij en staats-toe
zicht te stellen. Het bevorderen van det
godsdienst heette nu een eminent staatsbelang, waaraan alle aandacht moest wotden geschonken. E e n ministerie van eeredienst werd ingesteld. Men wilde, ook dooi
de subsidie, sde inzage en het beleid vat
het gouvernement in het kerkelijk bestuut
nader verzekeren en versterken.* ') Zelfi
kwam toen al het plan op, dat eerst dooi
Koning Willem I is uitgevoerd, om eet
nieuwe organisatie voor de Hervormde
Kerk door den Koning bekrachtigd in te
voeren en werd daarvoor een Commissie
aangewezen. Trouwens, de Constitutioneele
wetten van 1806 bepaalden reeds, dat »het
gezag van den Koning en de wet bepalet
zou al hetgeen noodzakelijk werd geoot.
deeld betreffende de organisatie, de bescherming en de uitoefening van alle eerediensten.» ^) De eeredienst zou een tal
van den staatsdienst worden. En er was
geen beter en doeltreffender middel om
de Kerken aan den Staat onderworpen te
maken, dan door de finantieele koorde
weer vast te maken. Een Kerk, die wat
haar predikantstractementen betreft, vao
den Staat afhankelijk is, is haar vrijheid
kwijt.
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van Christus gehandhaafd. A a n dien strijd
Mdzes stond geestelijk op hooger standpunt,
de zijde der K
Een onzer Gereformeerde jongelingsis het dan ook te danken, dat deze belijdan het volk, waarover God hem de zorge had
Er zijn twee zijden aan dit machtig pleidooi. denis het gemeen goed van alle Christelijke vereenigingen vraagt ons in de Heraut de
de verplichting
toevertrouwd. Mozes was de uitverkorene Gods, Tegenover den val in het Paradijs, die onder
lijke kantoren ri
die door zijn Zender met eenig-rijije gaven ge- het volk van Israël zoo ontzettend nawerkte, Kerken is geworden en dat niet ééne Kerk," vraag te beantwoorden, of de geloovigen
overging, nl. oi
na
hun
dood
terstond
naar
den
hemel
die
nog
den
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van
Christelijke
Kerk
sierd was. Hij stond niet gelijk met de overige moest redding dagen. Die redding zou in den
te betalen.
kinderen zijns volks, maar verre er boven. Hij Christus zich aandienen, maar wat in Christus waard is, niet aan deze belijdenis vast houdt. gaan.
wist, dat hij door zijn God als geheel eenig de verlossing zou aanbrengen, moest in het te Maar toen daarna de tweede groote dogH e t antwoord op deze vraag schijnt ons
Maar al is di
Profeet tot de leiding van 's Heeren volk was redden volk door een
deze goederen
dorst naar heil matische strijd ontstond in de Westersche niet zoo moeilijk voor een Gereformeerde
Maar al was dit ongetwijfeld het hoofdgeroepen. Dit was niet slechts zoo, maar God gewekt worden, en dit kon alleen opkomen in Kerk over het soteriologische dogma, of Jongelingsvereeniging, want het is te vinStaat te confis
had 't hem betuigd en verzekerd dat het zoo Gods uitverkorenen. Van een redding ten eeuwi- wil men over de" zaligmakende genade den in de 22e Zondagsafdeeling van onzen motief, dat den Koning dreef, toch mag
van dezen maa
daarbij niet vergeten worden, dat reeds
blijken zou. Hij stond immers boven Aaron. En gen leven van allen die uit vrouwen geboren
Gods en de werking des Heiligen Geestes, Catechismus, waar staat, dat de ziel der onder het revolutionair bewind geblekenL—• goederen nu o
Mozes zelf was zich hiervan zoo stellig en klaar be- zijn, was geen sprake. Reeds de Zondvloed
—
de strijd tusschen Pelagius en Augus- geloovigen na dit leven van stonden aan was, hoe de intrekking der predikantstrac-H staan. Ze werd(
wust, dat hij niet aarzelde het ten aanhoore van had 't zoo geheel anders getoond, en de
maar in ' s L a r
geheel het volk uit te spreken: »Och_ of al het stellige aanzegging van den Christus dat er velen tinus — heeft de Kerk daarover in haar tot Christus, haar hoofd, zal opgenomen tementen tot een steeds feller verzet van
zijn daarin verc
Volk profeten waren, dat de Heere zijn Geest geroepen waren, doch slechts weinigen uitver- belijdenis geen uitspraak gedaan. Pelagius wórden, en aangezien Christus in den de Kerk aanleiding had gegeven. De vootover hen gave!"
feitelijk
geschi
koren, sloot van zelf elke gedachte van een al- zelf is wel veroordeeld, maar een positieve uit- hemel is, volgt daaruit, dat deze vraag in maals heerschende Kerk, al was ze van
vergadering in
Er heerscht alzoo bij Mozes geen twijfel of omvattende toebrenging ten eeuwigen leven ge- eenzetting van dit leerstuk is door de Kerk bevestigenden zin moet beantwoord worden. hare eerepositie beroofd, was toch nog .
onzekerheid. Hij was innerlijk geheel door- heel uit. En wat nog sterker spreekt, zij die dan ten in haar belijdenis niet gegeven. De drie
deze goederen
Dit antwoord nu van onzen Catechismus een te machtige factor in het volksleven,
drongen van de aangrijpende waarheid, dat hij eeuwigen leven geroepen en voorbestemd zijn, geloofssommen, die de oude Kerk ons heeft is volkomen in overeenstemming met wat om met haar verzet geen rekening te houverklaren. Allee
geestelijk hooger stond dan geheel zijn omge- treden niet van kindsbeen af op als heiligen, overgeleverd, de Apostolische Geloofsbelij- de Schrift ons leert, want de Schrift leert den. Zelfs een revolutionair bewind had
waar de Nation
ving. Voor een zeker deel ook Aaron, maar maar vaak eerst als diepgevallen zondaars die eerst denis, het symbool van Nicea en de zooren in een ap
ons
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in voller zin was Mozes alleen de van God uit- later door wondere genade worden gered. David genaamde Geloofsbelijdenis van Athanasius,
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verkoren hervormer van zijn volk. Het besef is en blijft hier altoos het beheerschende type.
nationale doelei:
van in geheel exceptioneelen zin een Profeet des Dieper vallen dan hij kon men bijna niet, en een hoe rijk ook aan inhoud waar het de belij- Christus zullen zijn. T o t den moordenaar de kerkelijke goederen en staking van del
wijs, de goeder*
Heeren te zijc, was hem diep in de ziel gegle- daarna desniettemin hooger verheven worden, was denis van de Drieënheid en van Christus' aan het Kruis werd gezegd: heden zult uitbetaling der tractementen van jaar tot|
gebracht in de
den. Hij was er zich klaar en helder bewust ondenkbaar. Ea toch moet Mozes bede, »Och, of persoon betreft, geven voor het soterio- gij met mij in het Paradijs zijn. Paulus jaar uitgesteld. En Koning Lodewijk, die
schulden en da;
van, dat hem ten deele was gevallen, wat aan al 't volk profeten waren" ook de ons bezie- logische dogma zoo goed als niets. D e koste- verlangde om ontbonden te worden en met zijn ons opgedrongen gezag nog een
geheel het overige volk onthouden was. Hij lende roepstem worden. Het zijn niet eeniglijk de lijke arbeid door Augustinus verricht om dit met
de verplichting is
Christus te zijn (Philip. 1 : 23) plaats in het hart van ons volk veroveren
ontving die innerlijke bewerking van den geest, vroeg-vromen die ten leven ingaan, ook diep- stuk der waarheid te verdedigen, uiteen te E n Stephanus beveelt stervende zijn geest moest en zeer goed begreep, hoe juist zijn
tractementen te
die straks aan geheel een reeks profeten, gevallenen kunnen door den Heere ten eeuwigen zetten en het volle licht van Gods Woord daar- in de handen van Jezus (Hand. 7 : 59). Roomsch-zijn daarvoor een beletsel was,
Nu kan het s
doch slechts voor een beperkt aandeel was leven verkoren zijn. De uitslag is Godes. Bij op te laten schijnen, heeft voor de Geloofs- En dat dit niet alleen bedoeld is van een
die dit voorst
waagde nog veel minder te doen, wati
geschonken. Mozes beheerschte de geestelijke dèn gang door het leven moet echter onze bede belijdenis der Kerk geen vrucht gedragen.
voor onze recht
positie geheel. Die geestelijk-profetische aan- en onze zielsbegeerte zich naar heel onze omgeving Geen oecumenisch concilie heeft de vrucht geestelijke gemeenschap, maar van een zelfs een nationaal bewind niet had durgangspunt wez
plaatselijk zijn met Jezus, dus in den hemel, ven doorzetten.
Zoo is h e t , te verklagrijping greep bij Mozes niet, gelijk bij de uitstrekken. Omdat iemand diep viel, mogen
zijn hier verw
latere profeten, slechts deelsgewijs plaats, maar we hem niet van ons stooten. Bekeering blijft van dien strijd in een Geloofssymbool onder- waarheen Christus na zijn hemelvaart is ren, dat hij in Art. 1 van zijn Koninkdeze goederen
beheerschte zijn geest geheel en al en stempelde steeds mogelijk, en het is hierop dat ook on- gebracht En het droeve gevolg daarvan opgenomen, leert de Schrift ons in Openb. lijk besluit op den voorgrond stelde, dat
heerde, waren
geheel de positie waarin hij eenerzij ds tegen- zerzijds voor heel onze omgeving moet worden is geweest, dat de macht der dwaling o p 6 : % en 7 : 9 waar staat, dat de zielen de predikanten der Hervormde Kerk in het
eigendom, even
over zijn Gpd en anderzijds tegenover het aangedrongen, eerst door ons voorbeeld, dan dit p u n t niet is overwonnen; dat hetPela- der martelaren zich bevinden onder het genot van de dusver bun uitgekeerde tracvolk
verkeerde. Hem werd geopenbaard door onze bezielende roepstem en ten slotte gianisme, zij het dan ook in verkapten altaar voor den troon van God, d. w, z. in tementen zouden blijven. Deze stellige en
pupil het eige
wat voor ieder ander geheim bleef. Hij door den ernst van ons gebed.
vorm, toch weer in de Kerk binnen sloop den hemel. Trouwens, hetzelfde wordt ons besliste verklaring- diende natuurlijk niet
Hetzij men dez
doorzag in helder beeld wat de geestelijke toeen eindelijk de overwinning heeft behaald. ook door den Apostel in Hebr. 12 : 22, 24 alleen om aan de bezorgdheid der predimen der Kerk b
Dr. A. K.
stand van het volk was, gelijk God het aanEn de schuld ' daarvan ligt bij de Kerk geleerd, waar de Apostel spreekt over het kanten een einde te maken, maar ook oth
tingen ten bal
schouwde. Er was voor Mozes tusschen hetzelf, die haar plicht om de waarheid Gods hemelsche Jeruzalem, de stad des levenden hen met het nieuwe bewind te verzoenen,
gevallen
had d(
geen feitelijk bestond en nu pas plaats greep, geen
te belijden, toen niet heeft
volbracht, Gods, en daarna opsomt, wie nu in het De tegenstelling tusschen wat de Nationale
deze goederen, i
beduidend onderscheid. Terwijl de geheele
Amsterdam,
14 Mei 1920,
maar zich tevreden heeft gesteld met alleen hemelsche Jeruzalem gevonden worden, nl/ vergadering besloten had en wat Koning
heer voerde, in
schare van de realiteit der dingen niet anders
Voorzoover thans reeds in de beslui- te behouden wat men reeds verworven had. de vele duizenden der engelen Gods, de Lodewijk voor hen deed, sprak daartoe te
ten. Er heeft du;
dan de gebroken gestalte en de verbleekte gedaante
Deze ernstige les nu moge ook voor Rechter over allen, de geesten der-volmaakt sterk. De Koning kon van de dankbaarberooving van di
opving, stond voor Mozes de realiteit, gelijk God ten van Kerkeraden en Classen de geesze zag, in klare gestalte. Hij was Profeet, hij ten openbaar worden, blijkt, dat wel dege- onze Kerken niet te loor gaan. De belij- rechtvaardigen en Jezus, de Middelaar des heid en trouw der predikanten verzekerd
Maar, en da
gevoelde zich als Profeet, en in den rijkdom lijk de overtuiging leeft, dat een uitbreiding denis, die we bezitten, is kostelijk en aan Nieuwen Testaments.
worden, de ove
zijn.
van inzicht, die hierdoor zijn deel werd, vond onzer belijdenisschriften met het oog op deze belijdenis zelf klemmen we ons met
naar 's Lands s^
hij zich zoo verre boven de gewone kinderen de ernstige vraagstukken, die in onzen tijd beide handen vast, wanneer men haar ons
Dat Staatsbelang het hoofdmotief was
om de Kerken v
van het volk verheven, dat hij een oogenblik aan de orde zijn gekomen, noodzakelijk zou willen ontrooven. E r is niet een stuk
Geen gunst maar recht.
van dit besluit, kan dus zonder aarzelen
rooven, zooals (
den stillen wensch in zich voelde opkomen, of wordt geacht.
worden toegestemd. Zelfs werd daarop in
van de waarheid Gods, dat in dezer belijwilde. Integendt
dat klare, heldere inzicht in den toestand,
de Koninklijke verklaring alle nadruk gelegd,
XVIX,
Er kan over die noodzakelijkheid zelf denis beleden wordt, dat we zouden mogen
den juist aan
niet alleen zijn deel mocht zijn, maar als een
Het kapitaal ver
Dat het Koninklijk besluit van 1808 door Maar al werd niet uitdrukkelijk erkend,
gave Gods aan al de kinderen des volks mocht dan ook nauwelijks verschil van gevoelen prijsgeven. In dat opzicht blijven we getroiiw aan den wensch door de buiten- Koning Lodewijk uitgevaardigd om de ver- dat de uitbetaling dezer tractementen op
bleef. Daarom he
gegund zijn. »Och, of al H volk des Heeren bestaan,
van den Konin
De Kerk als pilaar en vastigheid der landsche Godgeleerden op de Synode te houding van den Staat en de Kerken te een verkregen recht berustte, de wijze,
Profeten waren 1*
waarheid Gods is geroepen de waarheid Dordrecht uitgesproken, dat onze Kerken regelen, wat de kerkegoederen en predi- waarop deze betaling geregeld werd, hield
de rente, die de«)
Gods te belijden en uit te spreken, niet in Nederland deze belijdenis ongeschonden kantstractementen betreft, zich niet grondde deze erkenning feitelijk in. Uit tweeërlei
grooter dan het
Feitelijk stond 't derhalve voor Mozes vast, alleen als getuigenis in de wereld, maar zouden bewaren tot de wederkomst van op of zijn rechtskracht ontleende aan de blijkt dat. Vooreerst uit de bevoorrechte
opgebracht. Het
dat over heel 't volk van Israel een geestelijke ook om het opkomend geslacht te onder- Christus. Niet alsof deze belijdenis wat den besluiten van de Nationale Vergadering van positie, die de Hervormde predikanten
de geestelijke ka
nevel hing, die aller inzicht in de heilige toe- wijzen.
vorm betreft niet voor verbetering vatbaar 1798 zal thans wel duidelijk zijn. Noch ontvingen. H u n werden deze tractementen
kist overging, be(
komst verdonkerde; een nevel, die in 't eind der
meer dan vijf e
Die roeping nu kan de Kerk niet ver- zou zijn en alsof hetgeen daarin als waar- in de Koninklijke verklaring, die aan dit blijvend verzekerd, terwijl de geestelijken
dagen bij de opstanding der gezaligden zou
heid beleden wordt, niet nog klaarder en Besluit voorafging, noch in de artikelen van andere kerken slechts een tractement
wat de Staat toi
worden opgeklaard, maar die voorshands nog vullen door alleen te handhaven en over
vollediger kan worden uitgedrukt. Onze van dit besluit, noch in de ministerieele zouden ontvangen, voorzoover de schatkist
predikanten als
te
nemen,
wat
de
Christelijke
Kerk
in
het
als straf op 't volk moest blijven drukken. Eens,
was jaarlijks achi
als de eeuwigheid intrad, zou de jammerlijke algemeen en onze Gereformeerde Kerken Vaderen zelf hebben in Dordt wel getoond, correspondenties over dit besluit met den dit toeliet. E n ten tweede doordat, waar
Indien de Staat
band met het zondig verleden voor Gods uit- in het bijzonder als hare belijdenis hebben dat zij die opvatting van de Confessie Koning gevoerd, wordt over de besluiten nu de kerkelijke goederen, waaruit vroeger
tementen had opj
verkorenen worden verbroken, maar zoolang uitgesproken. De belijdenis toch draagt niet hadden, toen zij den tekst der Con- der Nationale vergadering ook maar met die tractementen betaald werden, naar
's Lands schatkist werden overgebracht,
aaii een zeer nauwkeurige re- een woord gerept.
het uit den val geboren heden nog voortduurde, altoos een antithetisch karakter. Ze ont- fessie
van de goederen
daartegenover aan 's Lands schatkist de
kon en mocht dit geen ongerepte existentie staat door worsteling en strijd met dwa- visie hebben onderworpen en o p de punaan de Kerlten
Zelfs de voorstelling, alsof de Koning
zijn, maar moest de val er in nawerken, en kon lingen en ketterijen. Elk dogma. Prof. ten, waarover de controvers met de Reverplichting werd opgelegd deze tractezouden' de Kerk(
bij
zijn
regeling
alleen
de
consequentie
trok
alleen door een geheel bijzondere genade Gods Doumergue heef het eens terecht gezegd, monstranten liep. een nadere verklaringen
menten te betalen. Indien de bedoeling
lies hebben gehac
uit het in 1798 ingenomen standpunt, is
bij een enkel persoon en voor geringen tijd de
alleen
was geweest, om voortaan uit het
toelichting
hebben
gegeven
van
wat
onze
van S pCt. zou
niet juist en wordt door de feiten weerbittere vloek, die na den val ontsproot, wor- is een degen met een fijn geslepen punt.
Confessie bedoelde. Een onfeilbare belij- sproken. Ongetwijfeld heeft de Koning oogpunt van Staatsbelang alle dienaren
kapitaal niet m
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denis bezitten we niet; gelijk elk menschen- aan het beginsel vastgehouden, dat voort- van den ^godsdienst te salarieeren, dan
geweest.
. Wat aan Mozes te beurt viel was dan ook ging tegelijk. H e t keert zijn spits altijd
zouden deze besluiten geen zin hebben
werk
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tegen
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aan voor den staat alle Kerken gelijke rechgeen uitzondering, die vanzelf voortsproot uit
zyn persoon. In niets toch komt eenige reden wil belagen. Er is dan ook niet één Maar de waarheden, die in onze Confessie ten bezaten en is de vroegere Staatskerk gehad.
uit, waarom Mozes een hooger persoon zou stuk der belijdenis, dat niet aan strijd worden beleden, zijn ook naar onze over- niet meer in haar bevoorrechte positie herDat nu de overbrenging ' van deze
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tuiging zoo gegrond o p Gods Woord, zoo steld. Van een Vorst, die zelf Roomsch goederen uit de geestelijke kantoren naar
geweest zijn, dan zijn tijdgenooten en mede- met de dwaling haar oorsprong dankt.
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Geestes, dat we daaraan onverzwakt willen Zelfs vatte hij het plan van de Nationale wel beweerd is, omdat deze goederen als
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en pastoriën onder de verschillende gezind- den Staat geconfisqueerd werden,, behoeft
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waren gekomen. Als mensch stond alzoo Mozes stelling met de dwaling gebruikt. Reeds
met alle nakroost van den gevallen Adam ge- bij de eerste belijdenis, die de Apostelen bij
Maar even beslist als we dit liitspreken, heden te verdeelen, weer op, al was dit wel niet te worden aangetoond. In het
lijk, en hetgeen hem door zijn God verleend monde van Petrus aangaande Christus heb- dient ook te worden ingezien dat we met plan door de Constitutie van 1801 stopge- Koninklijk Besluit is van een nationaalKootwi,
werd, om een geheel eigene en afzonderlijke ben afgelegd, is het aldus gegaan. Christus deze belijdenis er niet zijn. Evenmin als zet, die verklaarde, dat elk kerkgenoot- verklaring of confisqueering dezer goederen
positie onder Israel, en, met het oog op wat begint met aan zijne discipelen te vragen; onze Gereformeerde Kerken in de 16 eeuw schap nu onherroepelijk in het bezit zou geen sprake. Er staat alleen, dat zij uit de
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straks komen zou, mag men wel zeggen, m ge- Wie zeggen de menschen, dat ik de Zoon
blijven van wat het thans bezat. Maar ook geestelijke kantoren naar 's Lands schatHarderwijk f 2.50.
heel ons menschelijk geslacht in te nemen, kon des menschen ben ? En eerst wanneer zij zich tevreden hebben gesteld met de drie daarbij was het minder een gevoel voor kist zullen worden overgebracht. E n in de
niet anders zijn dan het, uitvloeisel van een daarop geantwoord hebben, stelt Hij nu geloofsommen, waarin heel de Christelijke de rechtsgelijkheid der verschillende kerk- ministerieele
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der dingen was iets, dat niet uit Mozes op- wie zegt gij, dat ik ben f en lokt daarmede onze dagen volstaan met de belijdenis over dan wel voorliefde voor de Kerk, waartoe goederen vroeger plaatselijk of gewestelijk
kwam, maar op geheel wondere wijze door God de belijdenis van den Apostel Petrus uit, te nemen, die nu drie eeuwen geleden is hij zelf behoorde. Hij wilde aan de Room- beheerd werden, nu, n a 't wegvallen der
in hem geprent werd. Wat Mozes hierin ont- die daarom de Rotsman genaamd wordt, vastgesteld tegenover de dwalingen van dien sche Kerk een deel dezer kerkgebouwen provinciale souvereiniteit, het beheer ook
ving, was een geheel exceptioneele geestelijke waarop Christus zijne gemeente zal bouwen. tijd. Al wat onze Vaderen beleden hebben en pastoriën teruggeven, en het is bekend door het nationale gouvernement behoorde
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gave, die niet uit hem zelf opkwam, maar door God En zoolang de gemeente aan deze belijdenis tegenover de Roomsche Kerk, tegenover de hoe willekeurig hij daarbij zelfs te werk te geschieden. Het zou dus alleen een verH, Kok _ 1920 —
in hem geprent werd, en die aan niemand vasthoudt, zullen de poorten der hel haar Anabaptisten, tegenover de Socinianen en ging, waar hij op zijn reizen in Overijsel andering van beheer zijn, niet een confisMet dit werkje zi
door hem kon worden medegedeeld.
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niet overweldigen. Zoo nu, als bij de eerste tegenover de Remonstranten beamen we en Gelderiand geheel eigenmachtig kerk- catie van deze goederen.
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belijdenis, is het steeds in de Kerk gegaan. van harte. Het is een stuk van onze geloofs- gebouwen aan de Roomschen toewees.
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geheel eenige gave rijk en gelukkig gevoelde, menschen zeggen", dat de Kerk tot de noch willen missen. Maar we hebben er de besluiten van Koning Lodewijk vierkant wordt, toch diende dit blijkbaar meer om
Fransche en Waals
behoeft wel geen nader betoog, en alleszins klare en duidelijke belijdenis is gekomen niet genoeg aan, waar we in onze dagen in tegen het standpunt door de Nationale de gemoederen gerust te stellen, dan dat
onzent kwam en hi
begrijpelijk is het, dat deze geheel eenige gave van haar eigen geloof. W a t nog onbewust de strijd niet meer hebben te voeren met Vergadering ingenomen. Het doel van de de werkelijkheid hieraan beantwoordde.
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die hem was toebedeeld, hem bijna verlegen en als in windselen wegschool, werd door Anabaptisten, met Socinianen, met Remon- Nationale Vergadering was, om eiken offici- Zoolang deze goederen in de geestelijke
van één vader, maar
inaakte. Maar toch gevoelde hij zich niet als den strijd met de ketterij tot bewust geloofs- stranten, maar met dwalingen, die eerst nu eelen band tusschen Staat en Kerk te kantoren, opzettelijk voor dit doel ingesteld,
saambracht.»
uit zichzelf boven al zijn tijdgenooten staande, bezit der gemeente. Heel de belijdenis der zijn opgekomen en die thans ons bedreigen.
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maar als met hen één, en eeniglijk door God- Kerk is nooit anders geweest dan een handde hand deed reiken
Zelfs de opmerking, dat deze nieuwe van Staat en Kerk consequent door te fonds, onder een eigen beheer. Nu waren
delijke beschikking in rangorde en roeping haven van de waarheid Gods tegenover de
tantsche kerken ook,
boven hen verheven. Dit nu kon begrijpelijkerdwalingen toch in den grond niet anders voeren. Daarom werd het besluit genomen, deze goederen, die vroeger in landerijen
gevoel en zondebewus
aanvallen
van
Satan.
wijs Mozes soms drukken. Het verhief hem
zijn dan de oude dwalingen in een nieuw dat alle betaling van predikantstractemen- bestonden, reeds omgezet in effecten,
•^et dit afzien van
ten
door
de
Overheid
zou
ophouden
en
schuldbewijzen
ten
laste
van
het
land
enz.
boven alle zijn tijdgenooten, en gaf hem een
Maar daaruit volgt dan ook van zelf, kleed en dat bij elk dezer dwalingen wel
2ien op dat waarin n
geheel eenige, hoogere levenspositie, [maar juist dat de taak der Kerk om te belijden nooit is aan te wijzen, waar onze Belijdenis ze werden de geestelijke goederen, waaruit En waar deze effecten door de geestelijke
veronachtzaming van

,0i

al ïjet bolfe bcö peeren
profeten tuaren".

lie

