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DIT DE SCHRIFT.

KERKELIJK LEVEN.

Wondere MUdschap.
En zü aanbaden Hem, en keerden weder naar
Jeruzalem, met groote blijdschap.
Lukas 24:52.
De discipelen vian Jezus 'k'unrien niet op den
Olijfberg blijv^en. Wel zou (het h u n misschien liever
geweest zijn, o p deze pleki, A^anwa,ai* de Meester
Mias opgevaren, tabernakelen te bouwen, en de
plaats v,an afsdheid te wijden tot een .heiligdom
der stille meditatie; wel was het hun schooner te
luisteren naar w^at de engelen zeiden ran Jezus,
Die weer zou komen, gelijk zij Hem; hadden zien
opstijgen, dan naar Jeruzalem terug te kieeren, waar
de strijd h u n wiacht, doch
op den berg is
thans h u n plaats niet. De Heiland roept hen naar
de diepte van den arbeid. Hij zendt hen de worsteling in, en
de jongeren gaan. Hoe kan het
ookj aaiders ? Zegt Lukas ons niet, dat zij den triomfeerenden Koning a a n b a d e n ? En a a n b i d d e n
is immers niet roemen met woorden alleen, en
a a n b i d d e n gaat niet op in een psalm' en een
jubel, ma.ar a a n b i d d e n is doen, en den Heiland
als Koning erkennen, en Hem gehoorzamen, al is
de taak nog zoo zwaar, en de 'strijd nog zoo hevig.
De discipelen gaan.
Zij keeren terug naar de heilige stad.
Ma,aj' welk een terugkeer!
Zij dalen af naar een stad, die wel heilig heet,
doch vol onheiligheid is, en hun Meester uitwierp,
en waar de vijandschap tegen Jezus nog jubelt over
haar onverwachten zegepraal, en waar zij smaad
en strijd ontmoeten zullen. De teigenstelUng tusschen
Christus' gang en hun gaan is wel treffend groot.
Hij vaart op naar boven, naar het hemelsch Siom,
dat afgescheiden, is van de zondaren, en louter
zaligheid en heerlijkheid kent, maar zij moeten naa.r
beneden naar het aardsche Salem, dat Zijn profeten
doodt en steenigt.
E n . . . . zij moieten alleen.
Zonder Jezus keeren zij weer.
De Meester is nu voor altijd h e e n g e g a a n . . . .
Zou het u verwonderd hebhen, wanneer deze jongeren klagende en weenende, en in alle geval stil
en in zichzelf gek-eerd, peinzende en droef te moede
van den berg a%edaald w a r e n ? Zoudt ge niet verwachten, dat h u n zielen beefden van smart over
de scheiding en vrees voor de moiCilijkie roeping, die
zij nu aanvaarden? Maar neen, geen klacht komt
over h u n lippen. Geen traan schreit hun oog. Geen
ontevredenheid versombert h u n gelaat. Zij gaan den
weg niet stilzwijgend en mtet neergebogen hooM,
doch zij keerden naar Jeruzalem' w^eer m e t g r o o t e
blijdschap.

Het beHjöenisrapiiort.

Wat 'n wondere blijdschap!
Naar Jeruzalem terug met groote vreugde!
Zonder Jezus terug miet groote vreugde?
Is die _blijheid niet onnatuurlijk en opgeschroiefd ?
Z i n g e n die jongeren niet Uedefens met een
treurig jhart?
Thomas, gij zw'aartillende, k'unt ge blij zijn?
Ja,, want Christus moge opgevaren wezen, Hij
is Zegenende van hen heengegaan, en het laatste,
wat ze van Hem giezien hebben, zijn Zijn doorboorde
handen, die zich zegenend over hen uitbreidden.
Zij hebben dus Zijn zegen. Die zegen trekt met
hen miee. Zij gaan niet alleen, en die priesterlijke
zegen van h u n Heiland en Koning vervult hun
Jrarten imet vreugde. Die zegen heft h u n geloof,
omhoog, e n door dat geloof zien ze Jezus aan hun
zijde. Van Zijn genade zijn ze zeker. Van Zijn
hulp gewis, — en over den weg, dien zij van den
Olijfberg naar Jeruzalem gaan, vallen stroomen van
licht. Ziet, — daar Ugt Jozefs hof, waar Jezus
de kluisters van het gral verbrak. Daar verrijst
Golgotha, wiaar Jezus triomifeerde aan het k'ruis.
Daar schuilt Gethsém&né wieg, waar Jezus al hun
smart doorleed, om^ ze in eeuwige vreugde te veranderen, en wel heft voor h u n oog' Jeruzalem' h a a r
transen en torens ten hemel, maar aan Jezus is
gegeven alle macht in hemel en o p aarde, en ooli!
die vijandige wereld is Hem' onderworpen.
Zoo gaan ze m|et blijdschap'.
Zelfs met groote blijdschap.
Wat van den hemel k'omt is gtoot.
En als straks de Trooster komt, vindt Hij een
volk, dat den Koning laanbidt, en zich verheugt
over Zijn heerlijkheid.
Onzer m i a g die blijdschap zijn.
Onzer m o ie t die vreugde zijn.
Gods volk m ' o e t een blij volk wezen. .
Ook al zijn wij Vreemdehngen op de aarde.
Oo'k al vormen we een klein getal in deze wereld.
Ook lal zullen wij hier verdrukking lijden, en
al is de strijd zwaar, en de vervulling van onze
christenroeping moeilijk. Toch blijde! Toch groote
blijdschap! Als wij niet-blijde zijn, wie zal het
dan wezen? Want over ons zijn immers de
zegenende haaiden van onzen Heiland, Die alle hemelsche gaven over ons uitstort, en wij hebben
immers 'zoodanigen Hoogepriester, Die gezeten is
in den troon der m'ajesteit! Jezus regeert. Zijn hoofd,
dat eens bede'kt was met wonden, draagt nu de
kroon. Alles m'oet zioh voor Höm' buigen. Reis
dan, discipel 'v.aji Jezus, uw, weg' 'mtet groote
blijdscha.p.
.
K. D.

Ook' dit rapport levert het bewijs, dat we kerkelijk heel snel leven.
Toen schrijver dezes predikiant w^erd, bestond er
geen fcans op', dat een Generale Synode vragen
voor de Openbare Belijdenis zou opstellen.
Bijna algemeen leefde men in d e overtuiging, dat
iedere plaatselijfe kerk die naar de om'standigheden,
waarin ze zich bevond, had te ontwerpien.
Men mieende, dat vragen, die voor het geheele
land golden, ,aan de eigenaardige behoeften der verschillende plaatsehjk'e kerken niet konden voldoen.
Op meerdere vergaderingen wterden dan ook' pogingen o'ol tot zulk: leen algemteene regeling te komeïi
niet gunstig ontvangen.
Doch ook' op dit punt kw;am mien allengs tot
andere |gedachtön.
Bij som'm'ige kerken waren vrage'n in gebruik,
die alleszins gebrèkldg moesten genoemd.
Classicale vergjaderingen gingen er zich mee bemoeien.
En zoo ïk^vaimlen e r ,eenige classes, die voor de
kerken binnen h a a r ressort vragen vast stelden.
Totdat Imien leindelijk inzag, dat een uniforme
regeling in deze zeer wel mogelijk' en ook gewensc'ht
was.
Im'mers, wiaar de plaatselijke kerken elkanders
attestaties e A e n n e n , behoort er waarborgi te bestaan,
dat de belijdende leden dezelfde beloften bij de
Openbare Belijdenis hadden afgelegd.
VanzelE komt het hief .meer op het zakelijke dan
op het woordelijke aan.
En in den regel wias die zaikelijke eenstemimigheid
ook wel iaanwezig.
Maar er waren igevallen, die misstanden aanduidden.
i Het k'wlam soms voor, dat een plaatselijke kerk
,van hen, die belij'denis deden, niet d e belofte van
ieen getrouw gebrulc van het Avondmaal vroeg.
Verhuisden nu leden uit deze naar een andere
('kerk en werden zij orri, hun avondmaal-verzuim ver'mjaand, waarbij dan mede als motief werd aangevoerd, dat zij daarmiee h'un belijdenis niet gestand
deden, dan 'kreeg anen somtijds ten .antwoord, dat
zij een belofte van deze stre'ldcing'nooit hadden afgelegd en da,t zij landers ook' nooit belijdenis hadden
gedaan.
Nu zijn de toesta.nden ook in dit opzicht gewis
veel verbeterd.
M,a,ar t o d i is het goed, dat de kerk'eraden van
elkander weten, welke verplichtingen de leden • bij
hun belijdenis op zich, namen.
Dat doiet sterk staan in 'het vernianen.
Maar daartoe zijn dan ook vragen noodig, die
algemeen worden gebruikt.
De praktijk wees wel uit, dat de plaatselijke behoeften niet zóó onderscheiden -waren, dat iedere
kerk er aparte vragfe-i op' na moest 'houden.
Van die plaatselijk gieoriënteerde vragen kwa.mi
in • d e werkelijkheid niets.
In het Noorden zoowel ais in het Zuiden van
het land ontleende men deze vragen aan Voetius
of' a a n het formulier van den Bejaardendoop óf
men 'kwam' er op andere wijze ,aan, doch een eigen
cachet droegen deze niet.
De reformatorische Synode van Leeuwarden bestoot dan ook Depirtaten te benoemien, aan wie werd
opgedragen „en'kele vragen te concipiëeren, welke
a,an de kerken worden aanbevolen, om!' bij het afleggen der openbare belijdenis te worden gebruikt".
•De Deputaten kweten zich van ~deze taak met
uitnemend doorzicht en voorbeeldigen ijver.
Zij wilden blijkbaar zich zoo na mogelijk aansluiten -bij d e gangbare vragen en vroegen daaröm^
aa.n lalle plaatselijke kerken in het land, hoe zij
deze materie hadden geregeld.
En idit niet a.lleen.
• Maar daarbij verzochten zij haar eventueele wenschen omtrent de belijdenisvragen -hun kenbaar te
maken.
Natmirlij'k voldeden niet alle kerken daaraan.
Maar d e correspondentie bleek toch zeer olm'vangrij'k.
Van dit ,a,lles wordt in het rapport een breed
en nauwkeurig verslag gegeven.
Aan elke bijzonderheid is aandacht geschonken.
De vragen werden géklassifioeerd.
En zoo löijgt men een overzichtelijk geheel.
Hiernaar nu ooncipiëerden Deputaten hun vragen,
die ,alle bruikbare elementen van de in zwang
zijnde vragen in zich hebben opgenomen.
Doch daarbij lieten ze het niet.
Ze ontwierpen een formulier voor de Openbare
Belijdenis, wa,ar deze vragen werden ingeweekt.
Voorzeker een treffelijk denkbeeld.
Een goede eigenschap van dit fo^rmhlier is, dat
het niet te lang is.
Gewoonlijk toch wordt de preek op het afleggen
der Belijdenis ingericht en is het niet noodig, dat,
wat in de preek beter naar voren kan komen, in
dit formulier óp te nemen.
Gedachtig aan den wensch van Deputaten omgeen heel form'ulier in d e pers over te drukken,
zullen w e ons hier met een deel tevreden stellen.
D-e vragen zelf komen, gelijk we reeds zeiden,
met de gebruikelijke overeen.

Daarom kunnen idie hier het gevoeglijkst worden
Door geen
weggelaten.
redeneeren:
Het nieuwe zit in den ,aanhef en het slot, waarlaten. Dat is
door het pas tot een formulier werd.
God is gest(
Die nemen we hier dan ook over.
openbaart zi
De aanhef luidt:
miaatschappij
„Geliefden in onzen Heere Jezus Christus,
Mensch afge
Gij zijt hiier verschen om voor God en Zijne hei^ j Gods m
lige gemieente belijdenis te doen va,n uw geloof
Gruwelijke
waardoor gij voor uzelve(n) aanvaardt het verbond
. En d,at uit
des Heeren dat u in u'wen Doop is beteek'end en
Voor h-et
verzegeld gewiorden, ten einde alzoo te treden in
Jiij wel gean
de volle rechten van lidmaten der kerk, en mitsdien
zijn rekenini
ook toegang te erlangen tof des Heeren Heilig
.Natuurlijk.
Avondmiaal.
Ze zullen
Wil(t) daartoe ongeveindelijk antwoorden op de
Maar dat
navolgende vralgen:"
a,ndere zou
Dan volgen d e vragen.
Inmiddels
En laan het slot vindt -mien:
Van onze
„N. N. W|a,t is daarop uw antwoord?
stelling.
Antw. Ja, (zoo er mleerdere personen zijn door
Hoe ander
ieder ho-ofd voor hoofd te geven).
Ba-hler zijn
God, die dit goede werk' in u begonnen heeft,
801 daarover
voleindige het tot op den daig van Jezus Christushad!
Amen. (Ph'il. 1:6)."
Toen hoop
De bepaling, dat zij, die 'belijdenis doen,. hoofd
broeders in •
voor 'hoofd moeten ,antwoo'r'den, is zeer van pas.
dat de mlaiat
Zoo b'ohoort het ook te -geschieden.
De afloop
Behalve da,t een ja, door zeg dertig catechisanVandaar, '(
ten, o p d e wijze van 'de Kraling'sch'e schutterij uitnu weer ge(
gespro'ken, niet tot verhooging van d e plechtigheid
Ons rest i
bij'draagt, heeft de kerk zich te vergewissen, dat
te blijven.
ieder 'persoonlijk hier de verbintenis voor Gods
't Is ook '
aangezicht ,aang:aat.
anderen pog
Ook d e tekst a;an 'het eind, die als zegenbede
Zij Imó'eter
heeft 'dienst te doen, lijkt -mij wel gekozen.
Maar niet
Met ingenomenheid e-n instemming namen wij
ontwaaX'digin
van idezen arbeid kennis.
'dikant 'de 'Oe
Alleeii moet ik wijzen op één uitdrukking, die m.i.
en op Gods
noodzakelijk, moet -wo'r-den veranderd, omdat zij
aanleiding k a n geven, tot misverstand.
- s Onze lierl
Ze komt voor in de tweede vraag'.
Niet te l3
Daar heet h e t : "Aanvaardt gij de belofte en verproeven van
plichting van uwen Doop als 'teeken en zegel van
plet van 'den
Gods verbond."geven.
Natuurlijk bedoelen Deputaten hierrniee: aanvaardt
-Predikante
gij 'de belofte Gods, bij uw DoO'p gegeven, ,dat Hij
tnienschen
va
ook u w Go'd wil zijn.
lezers zonde
Maar dan tooest dit toch anders worden ingeWij danke
kleed.
Niet, dat .
Zo'oals het er nu staat, zou het de misvatting
aanbevolen.
in de ha-nd kunnen werken, welke mien 'hier en daar
Integendee
aantreft, als zou men door de Openbare BelijdeMaar -er z
nis 'de belofte, die de ouders bij den doop .heb'ben
we, zij het n
iafgelegd, voor leigen rekening nemien. /.jl'v , .,: ]•
zouden geve
Op die wijze poogt m'on wel 'het bezwaar Van
En wiat in
sommigen tegen het afleggen van Openbare Belijbepaalde
kei
denis weg te nemen.
geboden, die
Men zegt 'dan: de Belijdenis houdt feitelijk hetIcunnen -ko-m
zelfde in lals 'de D'oop. Alleen, toen legden uw
De allerge
ouders 'de belofte voor u af en nu doet gij het zeil
Maar 'onkie
Dit is 'oen -dw'aling.
meeleven in
Van 'de 'Ouders W'Ordt de belofte gevorderd, dat
deze niet op
zij h u n 'Mnd naar 'hun verm'ogen in de voorzeide
er zelf wel i
leer zullen onderwijzen of doen onderwijzen.
Ook 'wijs
Die belofte kan vanzelf door het kind, waimeer
gaan
gelijker
het volwassen is geworden en b'elijdenis doet, niet
op onze gyr
worden aanvaard.
te verrichter
Zulk een verkeerd begrip van de Openbare Belooven .om c
lij'denis moet hij 'den wortel afgesneden.
Neen, liev
De formuleering van Deputaten zou echter ten
van Deputat
bate vaiU dit 'verkeerd begrip kunnen worden ge'Misschien
ëxploiteerd.
Verschillei
En daarom worde zij gecorrigeerd.
val h'un naai
- s Het Beval-Theeslnu.
In deze o:
Opmerkelijk is het, ho'e zwak onze kerkelijke pers
Daarom n
op het gevlal-Theesing reageert.
Men herinnert zioh 'de za,A'.
K N O 1 zon
Ds Theesing, m o d e m predikant bij de Ned. Herv.
dat het twie(
Kerk te Kwadijk-Middelie in-.Noord-Holland, hield
digt met e e
eeni'ge lezingen, waarin hij zich de m'eest krasse
De 'eerste
uitspraken tegen Christus en het christendom moet
Om '01
hebben veroorloofd.
Verlost
Volgens 'de Verslagen in 'cen paar bladen, m'oet
Rechtv
hij o.m'. de volgende stellingen hebben verkondigd:
'V'oor '
De opstanding van Gods ZoO'U is éen fabel. Aan
Hem d
d e eene fab'el hangt het heele christendom'. Het
En igij,
Christendom' ka,n niets zijn zonder nieuwe fabelen
'Gods ^
en' tooverij. Door het christendom' is EurO'pa tot
Als Zij:
'Gaan verderf, tot 'den chaos gebracht.
Bereidf
De moderne miensch kan niet aannemen, dat de
absoluutheid van de hoogste openbaring er reeds
Voor zich
geweest is. Hij dwaalt liever dan zich de waarOm '01
heid te laten voorzeggen. In zake godsdienst is
Bit on
alle twijfel een zegen.
Hem 1
De christelijke leer is gefundeerd op de antieke
Hem c
natuur- 'en wereldbeschouwing. De vraag of Jezns
En 'gij,
persoonlijk bestaan heeft is moeilijk op te lossen.
U elk
Want
De 'evangeliën zijn tendenzgeschriften.' De n i o d e r n ^ ^ f c _
m'ensc'h behoeft niet te draaien om' d e oude o v e ^ H ^ ^ f c . Voor '\
Zijn w
levering pasklaar te Waken.
.^^^^*
Tot Is:
Jezus was m|aatscha,ppelij'k een revolutionair,
HB is dO'Or 'de mienigte
- - _ - gekruisigd,
,
, - . omdat de
otak'cer, dien Hij beloofd had, niet kwam. ^^
No 2 igiai
christelijke kerk heeft eeuwenlang de evolutie tegentrou-wiens oc
gehouden, 'daarom vervalt de menigte tot revo'lutie't Is C
De schuld van 'de Fransche revolutie, het socialism'»,
Om O]
de Russische omwenteling valt niet op de menigte,
Hem (
miaar op het christendom'.
Verlosi

