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worden iia een kleinen kring menschen, die men
door vriendschap of buurtschap of niaatschappelijke aanraking kent.
Doch niet alleen het toezicht op elkander lijdt
schade.
Ook het ambtelijk toezicht en de oefening der
tucht kan niet ito-t haar recht komen, als in kleine
kerken, omdat er eenvoudig geen controle is te
ho'uden. Er valt bijna niet te constaleeren o£-het
kerkbezioek en de viering van het Avondmaal, geregeld plaats vindt, vs^ant men kan ook in andere
kerkgebouwen de prediking bijwonen, en hosvelen
zijm er reeds onopgemerkt steeds ontrouwer en
ontrouwer geworden. Velen zijn, ondanks al den
arbeid, welke door de ouderlingen verricht wordt,
in de massa verloren gegaan, en voor menigeen
is de groote stad en het groole-sladskerkelijk leven
de weg geweest, w^aarin hij al verder en verder
afdwaalde.
Ik denk hierbij ook aan de kerkeraden.
Deze zijn eigenlijk veel ïe groot.
Een vergadering van ruim yijltig of bijna honderd
man moet over verschillende zaken oordeelen en
beslissingen nemen, en vaak geldt het quaesties,
waarmede alleen de wijkouderlingen op de hoogte
zijn. En toch draagt de gansche kerkeiaad de verantwoordelijkheid, en toch werken alle leden tot
de oefening van de tucht mee, wat noodzakelijkerwijs toit minder gezonde toesHanden moet leiden, en
óf de verantwoordelijkheid veel en veel te zwaar
maakt, óf de oppervlakkigheid in de hand werkt.
Wat is er in den laatsten tijd niet geklaagd over
onjuiste aitteslLaiiies, die door kerkeraden uit 'de
groote steden verstrekt waren, en wal moeten wij
vaak bekennen, dat we de menschen te weinig kennen! En nu stem ik terstond toe, dal door geregeld
en getrouw huisbezoek dit euvel wel voor een
niet gering deel kan verholpen worden, en een
goed kaartregister de wanorde vruchtbaar itegengaat, doch met al deze schoone maatregelen wordt
het kwaad 'niet weggenomen, en blijft onze ongedeelde stadskerk het gevaar loopen van te worden een luxe-editie van de z.g.n. volkskerk, (i)
Ik zou nog meer kunnen spreken over het • gebrek aan meeleven bij kerkelijke verkiezingen b.v.,
en over het tekort aan onderlinge liefde en overgegevenheid, en over de te groote catechisaties
in de steden, doeh ik zal het beeld, dat ik schetste,
niet donkerder kleuren. En nu weet ik wel, dat
het in de dorpskerkén ook niet altijd couleur de
rose is, en er ook menige kleine gemeente gevonden wordt, waar de dood in-de pot is, maar over'talgemeen is de toestand in de stadskerken minder gunstig dan op' 't platteland. Met alle waardeering vo'or
't vele en zeer vele goede wat de .stadskerk biedt,
en met oprechte dankbaarheid voor alles, wat onze
getroiuwe Verbondsgod ons nog laat en schenkt, kan
ik den toestand niet anders zien, en ik bevind mij
met dit oordeel in het gezelschap van mannen
als Dr Kuyper en Dr Bavinck, die reeds voor
jaren gepleit hebben voor reformalie.
Laten de O'Ogen tooh voor de gevaren opengaan!
Laten we uit onze. zelfvoldaanheid ontwaken!
Het gaat om de po'sitie van Chrislus' kerk in de
menschencentra, en dies om de eer van onzen Koning, en zal de gro'Oie stadskerk getrouw zijn aan
de roeping, waarmee Hij haar roept, dan' moet
er een omkeering in haar plaats vinden. Hervorming is dringend noodzakelijk. Ingrijpen is 'een
oogenblikkelijke eisch, en waar de kennis der verlossing pas te grijpen is door de kennis der ellende
heen, toekende ik den tegenwoordigen toestand in
zulke sombere verven.
iVIisschien zal men mij van overdrijving betichten.
Men zal tegenover de schaduwz'ijden tal van lichtpunten aanwijzen, en, 'QoAe zij dank, die zijin er, doeh
aan overdrijving maak ik mij 'm i. niet scjiuldig. Wis
onbevangen de practijk aankijkt stemt mij dit toe,
en hij Kal, z-oo- Jiij fiet nog,niet deed, met o-ns zinnen 'Op verbetering en reformalie, waartoe we om
Christus' wille geroepen woorden.

Bij dien oiuden zuurdeesem, dien ze hebben uit
te zuiverem, kunt ge denken aan het ellendige
sectarisme, dat CodiUthe's leven doorw'O'ekerde. Pf
aan de dwazie oversojiatiing van buitengewone gaven des Geöstes bij inzinking van heilige liefde.
Of aan de verslapping der tucht in het rustig
laten begaan van den bloedschender.
De gemeente is, al roemende', .aan het verzuren.
Er is voor haar alleert redding,, als. ze opnieuw
haar reformatietaak verstaart;.
Ze is deze: „Zuivert dan den ouden zuurdeesem
uit".
* * *
Deze taak'der uitzuivering wordt door den apostel
bij het hart van zijn lezers aangedrongen door
de bijvoeging: „gelijk gij ongezuurd zijt".
Dat klinkt op: het eerste hooren wel wonderlijk.
Zoo wonderlijk, dat de wijze menschen het den
apoistel wel willen verbeteren en willen lezen alsof
er stoïid: gelijk gij ongezuurd behoort te zijn.
Maar deze verbetering is verminking. Het moet
er blijven staan precies zóó als het er 'staat. En
zóó is het goed.
De gemeente mjoiet worden, wat p& is.
De ongezuurde gemeente moet in den weg der
uitzuivering ongezuurd worden. Een nieuw deeg.
Gelijk gij oingezuurd zijt.
Want de gemeente van Christus js in Hem volmaakt, een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een. heilig volk. Deze brief is gericht
„aan de gemeente Gods, die te Corinthe is, den
geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen".
Dit is nu haar levenstaak: worden wat ze is.
Daarin wordt het levende leven van de gemeente
van Christus openbaar.
De ongezuurde gemeente moet ook ongezuurd
worden.
Daartoe is haar reformatjeroeping: „Zuivert dan
den ouden zuurdeesem uit".
Reformatie is uitzuivering.
Nog altijd.
Soms schijnt het alsof reformatie zou zijn een
streven naar- interessante no'Uveauté's op ker'kelijk
gebied, een speuren naar modesnufjes in het kerkelijk magazijn.
Reformatie is allereerst verwijdering van al wat
de levende O'ntplooiïng van het geloofsleven inden
weg zou staan. Uitzuivering van al wat, aans het
geestelijk leven der gemeente innerlij'k vreemd, toch
als een zuurdeesem dat leven heeft doorgist. "Verwakkering O'm als een heilig volk openbaar te
worden in een onheiligen tijd en in een O'nheilige
omgeving.
En nu nióet er naar den deesem gezocht, die
bezig is het leven te doorzuren.
Dan is er, ook nü wel, de pjartijz;ucht, die de
gemeenlie van Christus uit elkander scheurt. Dan'
is er, ook nü wel, de zelfverheffing bij klimmend
liefdesgebrek. Dan is er, ook nü wel, verslapping
van tucht, waar men vroeger ernstig om tucht
naar het Woord des Heeren riep.
Dan is er, ook nü, zuurdeesem, soms al héél
oud, waarvan het apostolisch woord ook ons nog
geldt: „Zuivert dien toch uit".
Om te worden, wat' ge z.ijt.
Een nieuw deeg. Gelijk gij ongezuurd zijt.

Hierbij dreigt nu het gevaar, dat zij, in wier ziel
de refo'rmatieroeping weerklank vond, den zuurdeesem 'zioeken allereerst in anderer leven.
Ons hart is nu eenmaal listig genoeg om het
Woiord des Heeren in de eerste plaats voor den
naaste te hopren en op den broeder toe te passen.
Alle roepen om reformatie wordt holle, ijle klarik,
als er injet in doortrilt de kreet van eigen, om
nieuwe zuivering worstelend zieleleven.
De apO'Stel, die zelf „loopt, niet als o-p het onzekere en kampt, niet als de lucht slaande", mag
1) Yigl. h-v'. wat Dr De Moor aegt in zijn afscheidspreek hopen dat de zuiveringstaak, die hij den Corinin Amsterdaan, p. 10.
th) ërs voorstelt, niet zal worde^n afgewezen.
Maar 'hij „bedwingt" dan ook „zijn lichaam en
K. D'.
brengt het toit dienstbaarheid om niet eenigszius,
daar hij anderen gepredikt heeft, zelf verwerpePIT DE SCHRIFT.
lijk te worden".
Gelij'k hij ook vrijmoedig aam zijn Corinthische
üitzuiverlno.
lezers durft scjhrijven (9:26, 27).
En als hij onder de Corinthische Christenen zuurZuivert -dan den ouden zuurdeesem uit,
opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk
deesem 'zoekt te verwijderen, wendt hij zich tot
gij ongezuurd zijt1 Corllithe 5: 7.
den hem persoO'ulij'k naasten kring.
Niet de Apollo'S-pai'tij, niet de Céfas-groep, maar
Reformatie is uitzuivering.
'Gelijk de apbstel Paulus de reformat!etaak voor juist zij, die zich naar Paulus noemen, moeten
de Corinthisdhe gemeente oimschreef: „Zuivert dan het scherpst verwijt 'O'ver hun 'liefdeloos scheuren
van de gemeenschap in Christus uit Paulus' brief
den ouden zuurdeesem uit".
Deze zinspeling O'p het oude Joodsohe paasch- lezen (1:13 v.v.).
Daar zoekt hij zuurdeesem. Om dien uil te zuigebruik zullen Paulus' lezers wel begrepen liebben.
'Gelijk de Israëlieten in den nacht van Paschen veren.
* * *
bij de pijnlijk-zorgvuldige verwijdering van alles
wat aan gezuurde spijsresten in hun woning mocht
Deze uitzuivering is geen eigenwillige, wettische
overgebleven zijn, Jierinnerd werden aan hun hei- zelfveredeli'ng.
lige roeping om zich te reinigen van elke geesHet is: worden, wat we zijn.
telijke bezoedeling door hun Egyptische leven, zO'O
Gelijk gij ongezuurd zijt.
moesten ook de Corinthische Christenen uitziviveren
Alleen de inwoning des Heiligen Geestes Ln de
uit hun geestelijk en kerkelijk leven alles wa;t de, .harten werkt de ware 'kracht tot heiligmaking, dringt
heiligmakiraig door den Geest van Christus in den tot vernieuwing van gezindheid en reiniging van
weg zou kunnen staan.
leven.

De Geestf-is^?r'S^t|t^die levend maakt, die den
ouden mensch' doet sterven, om den nieuwen te
doen opstaan, en het leven doet verliezen om het
te behouden.
Wettische zelfreiniging poetst wel het buitenste
van den drinkbeker schoon, maar laat den inhoud
onaangetast, pleistert den buitenmuur van Jiet graf
blaihk, terwijl daarbinnen het verderf voortwoekert
en de lijkenlucht blijft walmen.
Alleen de heiligende kracht van den iGeest brengt.
en zet tot innerlijke uitzuivering van wat in persoionlijk en gemeenschappelijk leven doorgist.
Zo'0> komt er feest.
Het feest der ongezuurde broeden.
G. R. K.
KERKELIJK LEVEN.
De aanval.van Dr Visscher.

vni.
De aanval van Dr Vissclier is psychologiscli to
verklaren uit den wensch om gebroken evenwicht
te herwinnen.
Z^jn fout is, dat hij een zaak van tekstonderzoek
opblaast tot een kwestie van Schriitcritiek,
Wij stelden daar tegenover, dat hij de G(so
formeerde Kerken, en inzonderheid Dr H. H. Kuyper,
ten onrechte bescliuldigt, zich op de lijn der Schriftcritiek te bewegen.
Wy bewezen met de eigen woorden van Dr H. H.
Kuyper, dat zijn bewering in zake het Markus-slot
op tekstonderzoek gegrond is.
De eigen geschriften der bijbelschrijvers zyn er
niet meer. De handschriften geven wat door a'nderen
werd overgeschreven.
Hierin komen vele varianten (verschille'n) in lezing
voor. Deze zijn gewoonlijk zeer onbeduidend.
De grpote moeilijkheden ooncentreeren zich bij
het tekstonderzoek om Markus 16: 9—20; Joh. 7
VS 53—8:11 en 1 Joh. 5:7.
Hierover heerscht onder geloovige geleerden geen
eenstemmigheid. Prof. Bavinck b.v. noemde reeds
in 1897 de echtheid van 1 Joh. 5: 7 twijfelachtig.
Toch sloeg Dr Visscher toen geen alarm.
Wat nu het Markus-slot betreft, hierover.is niet
nu pas, maar van de eerste eeuwen der .Christelijke
Kerk al verschil van opinie. Mannen, die aan geen
Schriftcritiek dachten, meenden het op grond vah
het tekstonderzoek te moeten loslaten. In de beide
oudste handschriften komt het niet voor.
Toch houden wnj voor ons aan de canoniciteit
ervan vast- En wel voornamelijk, omdat er een
getuige is voor de echtheid van dit slot, die leefde
vóór het oudste ons bekende handschrift werd
geschreven.
Op een andere vraag: of het van Markus zelf of
van een ander is, mochten wij 'niet ingaan. Dit
behoefde ook niet, omdat dit niet in het geding is.
Prof. Visscher toch laat doorschemeren, dat hij h e t '
Markus-slot beschouwt als door een ander geschreven
en ook prof. Kuyper spreekt het waarschijnlijke
daarvan uit.
•^aï'*;'Ws-?«tï#\%'
De beide hoogleeraren staan daaroiQÊj.ni^pÈ'o^&r
van elkaar als Dr Visscher wil doen' gélópven. '
In zijn beroep op autoriteiten als Dr Kuyper Sr
en Zahn is Dr V. wel zeer ongelukkig, üit woorden
van iiJen torste trekt hij een onjuiste conclusie en
die van den laatste schijnt hij te haastig te hebben
gelezen.
. Ook ziju beroep op de vaderen houdt geen steek,
lalegendeel. In zake het tekstonderzoek wijkt prof.
Visscher af èn van het reformatorisch beginsel,
gelijk dat bij Calvijn wordt gevonden èn van het re.
fcrmatoriscli resultaat (n.l. wat het auteurschap
van het Markus.slot aanbelangt).
Daarentegen houden onze -kerken (ook prof.
KuyperJ aan dat reformatorische beginsel vast,
ai komen sommigen of velen -betreffende het Mar.
kus.slot tot een ander resultaat "dan de vaderen.

Voor een nieuw raadsel plaatst u Prof. Visscher,
als hij zich beroept op de belijdenis.
Hij gaat niet toll de Geloofsbelijdenis terug, gelijk
die door de Synode van 1618-19 is vastgesteld,
maar tot een uitgave op- last der Waalsche Svnode
van 1667.
Onwillekeurig vraagt men zich af, wat wij met
deze laatste te maken hebben.
Onze kei^ken hebben de Drie Fo'rmulieren van
Eenigheid, waarvan dè tekst nauwkeurig door Prof.
Rutgers is nagezien.
Waarom, dan Prof. Visscher die 'Fransche uitgave heeft opgeschommeld ?
De' .reden daarvan geeft hij op in deze passage:
„Hoe onwedersprekelijk dit is, wordt uit de offioiëele door de wettelijke kerkelijke vergaderingen
goiedgekeurds teksto'n der belijdenis duidelijk. Voor
mij ligt de uitgave gepubliceerd pp bevel van de
Synode der Waalsche kerken 'gehouden te Leiden
14 Sept. 1667. L a C o i u f e s s i o n d e f o y d e s
E g 1 i s e s R e f o r m é e s d e s P, a ï s B a s r e p r e s e n t e e e n d e ü x ciO'lonnes, 1' u n e p j o r t a n t
l a c o n f e s s i o n a n c i e n n e e t 1' a u t r e l a
r e v i s i o n q u i e n é t é f a i t e a u SynO'de Nat i o n a l d e D o r d r e c h t , 1' a n 1619 e t c . Onder
de oudste confessie zijn de schriftuurplaatsen bij
elk artikel aangegeven, waarop de belijdenis zich
grondt. In het 26ste en ;35e artikel wordt daarbij
verweze'U naar Marcus 16:19 en in het 34e artikel tiaar Marcus 16:16. Hoe dus de belijdenis
tegenover het slot van het Marcusevangelie staat
is 'niet twijfelachtig. In overeenstemming daarmede
wordt dan ook door de Synode van Dordrecht
in de 175e sessie, toen zij handelde over den
doop van bejaarden, een'beroep geda.an eveneens
op Marcus 16:15 en 16. De belijdenis erkent dus
ook het slot van Marcus als Gods Woord en wie,
dit slo't verwerpt als onecht, is dus meit haar
zonder eenigen twijfel in onverzoenlijken strijd"..
Prof. Visscher had dus die O'ude Fraasche uit-,''

