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DË BERGREDE.
V.
Zoo blijft nog ter bespreking over, ds laatste,
zeker niet de minst gewichtige vraag, dia naar
de geldigheid der Bergrede.
Wie deze vraag beantwoorden wil, begint irit
den aard der zaak na te gaan, of niet het evangelie
zelf aangeeft, tot welke personen Jezus Zijn Woorden heeft gesproken.
•Inderdaad staat dit bij de Bergrede uitgedrukt.
x\lleen -maar, terwijl we Matth. 5:1 lezen: En
Jezus de scharen ziende, is geklommen op esn berg,
en als Hij riedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, vinden we Matth. 7:28: En het
is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had,
dat' de scharen zich ontzetten over Zijn leer. Dat
wil zeggen, we konden aan net begin/den indruk
krijgen, dat .Jezus de scharen verliet en bepaald
tot Zijn discipelen sprak, terwijl we dan aan het
^ einde eerder zouden vermoeden, dat^^^fe^^tee
de red© van Jezus had aangehoord."^^^'?™ '^
Het is, gelooven we, verkeerd hier een absolute
tegenstelling te maken. De Bergrede valt in ieder
geval in het begin van Jezus' werkzaamheid.- Van
eenige organisatie onder de belijders van den Christus kon nog- geen sprake zijn. Er is een schaïe,
die Hem volgt, meer niet. Het is dé vraag, OiE
de twaalf apostelen reeds allen zijn geroepen.
Hoogstens kan. men zeggen, dat er z'ich een scheiding begint af te teekenen. De schare, die komt
om de wonderen te zien, om van de brooden te
eten en de discipelen, die ook begeerig zijn om
Jezus' woorden te hooren. Men kan niet uitmaken,
of het conflict, waarvan Johannes 6:66 spreekt,
kort na de Bergrede valt, er vóór valt het zeker
niet.
Maar dan is het ook niet zoo moeilijk om de
mededeelingen aan het begin en aan het slot van
de Bergrede met elkander in overeenstemming te
brengen. Jezus laat de groote schai'en, die Hem
volgden met haar zieken, een oogenblik in den
steek en beklimt den berg om te leeren. Doch
als Hij daar zit, komen er weier velen tot Hem,
ook een schare, een ongeorganiseerde menigte,
•evenwel nu niet bestaande uit mensohen, die-alleen
maar teekenen willen zien, doch uit zulken, die
ook begeerden Zijn onderwijs ts hooren en van
die schare kan het heeten, dat Jezus' discipelen
tot Plem kwamen, zoowel als dat ze zich ontzetten, nu niet over de wonderen, maar over de' leer.
Daarmede komt overeen, wat we een vorig maal
schreven over de plaats, die de Bergrede heeft
in de prediking van het koninkrijk Gods. Tof het
koninkrijk Gods behooren niet allen, doch sommigen, en wel degenen, die ingaan, doior de enge
poort (7:14), het zijn degenen, die Jezus' woiorden
hooren en ze do'en (7:24) en die door Jezus worden zalig gesproken.
Be Bergrede richt zich tol hen, die staan in het
koninkrijk der hemelen.
De inhoud der Bergrede, komt dat bevestigen.
We hebben een vorig maal in het bijzonder moeten spreken van Matth. 5, waar scherp de tegenstelling in uitkomt tusschen de tweeërlei gerechtigheid. Maai' wie op hoofdstuk .6 en 7 let, ziet,
dat het daar vooral gaat om de geestelijke dingen,
niet om het leven in de wereld, maa.r om het
leven in het koninkrijk der hemelen, om de verhouding tot de broeders. En als de Bergrede komt
tof het dagelijksche leven b.v. aan het einde van
hoofdstuk 6, het gedeelte over de bezorgdheid,
dan worden de dingen van het tijdelijks leven op
hooger plan gebracht, dan valt het licht der eeuwigheid er over: Zoekt eerst het koninkrijk Gods en
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Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (6:33).
Be Bergrede is de wet, die geldt in het koninkrijk der hemelen en moet door de discipelen des
Heeren daarin worden onderho-uden.
' ,
Dat is duidelijk genoeg. Maar dat is de eigenlijke
moeilijkheid niet. Hier rijzen de jjezwaren, als de
burgers van'het koninkrijk der hemelen ds eischen
van de Bergrede willen, gaan vervullen, hoe maken
ze het dan in de wereld? Kunnen ze haar de Berg,i'ede leven ? Moetenzenaar de,Bergrede leven? Eris
toch niet tweeërlei wet, één voor liet leven in huis,
in de kerk en een andere voor het leven in den
staat, onder de menschen'? Er is toch geen dubbel
leven' mogelijk?
Hoe moeten we deze moeilijkheid oplossen ?
Gelukkig, dat de Schrift va,nzelf den weg wijst.
In de Bergrede gebiedt cnze Heiland: Zweer
ganschelijk niet, noch bij den hemel, omdat hij
is de troon Gods, noch bij de aarde, omdat zij is
de voetbank Zijner voeten,, noch ])ij Jeruzalem,
omdat zij is de stad des groolen Honings; noch bij
uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar
kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord
ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit
den booze. Maar, als Jezus, Die zelf aldus^ sprak,
voor den Joodschen Raad staat, v-i(Ja]a.:iw.eig!§jct.-:,pij
den eed niet. (M:atth. 26:64)...;,:/ft'IH?;-!:'^'*?^^'.'.:
fn de Bergrede lezen w s ^ & ^ f c . I k zég u,' dat
gij den booze niet wederstaiit,'en Paulus schrijft:
Want de oversten zijn niet; tot eene vrees den(
goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu
de macht niet vreezen, doe het goede en gij zult
lof van haar hebben, want zij is Gods dienares
u ten goede. Maa.r indien gij kwaad doet zoo vrees;
want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want
zij is Gods dienares, een wreek'st&r tot straf den.
genen, die kwaad doet. (Hom. 13:3 en i).
Warmeer men zuUce .Schriftplaatsen naast elkander legt, ziet men duidelijk het verschil.
De eene serie, de Bergrede loopt over gedragingen in het koninkrijk Gods, de andere serie'
raakt de verhouding tot de overheid en zonden'
der overheid.
Dan toch tweeërlei soort van geboden?
Neen dat niet, maar wel om te beginnen tweeërlei terrein. En dat er o-p'dit tweeërlei terrein verschil van geboden is, hangt samen met de verhouding tot de zonde.
In het koninkrijk Gods kan geen zondo' worden
geduld, geen geestelijke zonde, geen daden van
zonde. De middelen om tegen de zonde ts strijden,
zijn gegeven. Het Woord'Gods, het onderling vermaan, de kerkelijke tucht. Voor het rijk Go-ds geldt
het: Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader,
Die in de hemelen is, volmaakt is!
Met moord en doodslag, diefstal en bedrog wordt
in den kring van het koninkrijk Gods niet gerekend.
Waar zulke dingen zijn, is het koninkrijk der hemelen niet. En • waar de zonde beleden is, daar
is ze vergeven en daarmede de toegang tot het
koninkrijk weer ontsloten.
De overheid is door God gesteld over de zondige, wereld, om het leven der menschen te beteugelen, bepaald ook om de zonde te keeren.
Zij kan niet IDIJ een ieder aanl/omen met het Woo-rd
Gods, want ze heeft te maken met hen, die het
'niet gelooven. Ze kan niet tevreden zijn met een
enkel ja, want ze heeft te rekenen met het veelvuldig voorkom.en van de leugen.
Ze heeft niet de middelen om te overtuigen,,
omdat de gemeenschappelijke grondslag, dis daartoe noodig is, nief altijd wordt gevonden. Daarom
hoort bij de handhaving van haar macht de eed,
het geweld.
Het koninkrijk Gods is niet van de wereld, wél
in de wereld. Maar in de wereld niet als een rijk
tusschen andere rijken, doch als een tegenwoordig
rijk, dat allen, die er toe behooren, in de wereld
laat en toch uit de wereld licht.
De Christenen ,staan in het rijk Gods, ze leven
ook in de wereld. En al zal hun behooren tot
het rijk Gods hun gedrag in de wereld bepalen.

ja beheerschen, al is er vtua tweeërlei zedewet
geen sprake, ter wille van de wereld mogen ze
in het leven der wereld dingen doen, die in het
koninkrijk Gods ongeoorloofd, wijl onnoodig zijn.
Jezus heeft blijkens Matth. 19:8 gesproken:
M.ozes heeft vanwege de ha.rdigheid uwer harten
u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van
den beginne is het alzoo niet geweest Mozes sprak
ook als burgerlijke overheid. Daarom bij Mozes
bepalingen, die niet thuis hooren in het koninkrijk
Gods, dat ten slotte' één en hetzelfde is in oude
en in nieuwe bedeeling.
Daarmede hebben we het vraagstuk' van ds geldigheid van de Bergrede aangeraakt. Omdat ze de
wet is van het koninkrijk Gods, geldt ze daiarom nog niet in het wereldsche leven. Want in
het wereldsche leven zijn factoren, die in hst koninkrijk Gods niet worden gevonden en God heeft
Icegclaten daarmede te rekenen. AVat past in het
koninkrijk Gods, past daarom nog niet in de rijken
dor aarde.
Natuurlijk liggen hier voetangels en klemmen.
De eischen van de Bergrede zijn zwaar, ze eischen
een bepaalde houding, een richting in heel ons
leven. En het gevaar blijft groot, dat iemand zich
aan de geboden van Christus .gaat onttrekken met
een: hier geldt het gebod des Heeren niet.'
Dit punt dient ten slofte wel onder de oogen,
te worden gezien. Daarom, plaatsen we voorop,
dat beweringe'n als: het kan immers niet! of: hst
is zöo moeilijk te volbrengen! nooit kunnen gelden.
Tegen al zulk praten Jslijft het gebod des Heeren
van, ons eischen, dat we het gehooTzamsn.
Vervolgens, verreweg het grootste aantal van
de geboden der Bergrede brengen ons niet in aanraking met overheid of staat, doch zijn zeer uitsluitend geestelijk van aard, liggen zuiver op "het
terrein van het koninkrijk Gods. Geen overheid
heeft wat te maken met liefde voor de vijanden,
met het geven van aalmoezen, met bidden en
vasten, met het niet oordeelen en het heilig houden
van het heilige. Nooit kan hier een beroep' ojji
overmacht ol onmogelijkheid weerhouden om te
doen, wat Christus van ons eischt.
Zoo kan men zeggen, dat er slechts enkele gelsoden
zijn, die in moeilijkheid brengen en dat zijn over
het algemeen zulke,' waarvan we door de Schrift
zelf weten, dat het op het gebied van den staat
geoorloofd is andere regels te volgen. We denken
liier weer in de eerste plaats aan het stuk van
den eed en het wederstaan van den booze. Het
zijn die geboden, die in conflict hebben gebracht
en die ]iet juist niet 'hoefden te doen, indien we
slechts leefden bij h e e l de Schrift.
De Bergrede spreekt zalig aaia het begin en feitelijk ook aan het einde (Matth. 7:24). Dat typeert
haar geheel. Zaligspreken behoort tot het koninkrijk
Gods. En wie als burger leeft in dat rijk, die zal
•daarin in de kracht van Christus steeds dienen
om 's Heeren geboden te volbrengen.
F. W. GROSHEIDE.
DIT DE SCHRIFT.
Reiniging.
En een iegelijk, die deze hope op Hem heeft,
die reinigt ziclizelven, gelijk Hij rein is.
1 Joh. 3: 3i

Deze hope.
Dat is de geloofsverwachting van den Christen
eenmaal God te zullen zien gelijk Hiji is, en Hem
dan gelijk te zullen wezen; het uitzien van Gods
kind naar den dag der eeuwigheid, waarin der
Heere al Zijne deugden op het rijkst zal te aanschouwen geven, en in den verlosten mensch het
beeld Gods volkomen zal zijn ontplooid.
„Wij zullen Hem gelijk wezen; want wij zullen
Hem zien, gelijk Hij is" (vs 2).
Nu, — „die ^eze hope op. Hem hee'ft", in wiens
ziel het uitzien leeft naar die heerlijkheid, „die
reinigt zichzelven". Niet, die reinige zichzelven,
als iets, dat hij behoort te 'doen; neen, — maar
die r e i n i g t zichzelven, als een f e i t , dat geschiedt.
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Hij d o e t dat. Het zal niet slechts zijn lust en zijn
pogen, maar het zal w e r k e l i j k h e i d bij hem
zijn.
Wat de apostel dus in dit woord aangeeft, is da
eenheid tusschen het hemelleven van den Christen
en zijn aardsche leven, tusschen wat hij eenmaal
zijn zal en wat hij thans is.
Zeker, er j,s ook onderscheid, groot onderscheid.
Daar is de gehoorzaamheid van Oods kind volkomen ontplooid, hier blijft die gehoorzaamheid
beperkt to^t een klein beginsel. Maar in dat klein
beginsel zit juist ook de écnlieid, de eenheid van
den wortel met stam, talc en vruclit. Al wat in
het leven der zaligen uitgegroeid en tot volkomenheid gebracht zal zijn, dat vangt hij Gods kinderen
hier op aarde aan. En daarin ligt de eenheid tusschen het aardsch- en het hemelsch leven. Wie eenmaal Gode gelijk wezen zal — dat is, wie eenmaal
het beeld en de gelijkenis Gods in volmaaktheid
vertoonen zal, — hij zal in dit leven zichzelven,
zijn hart en zijn leven, reeds aangrijpen om het
te reinigen en te heiligen overeenkomstig de reinheid en 'de heiligheid van zijn God. „Een iegehjk,
die deze hope op Hem heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is."
* * *
Doen wij dat?
Niet in oppervlakkigen zin, zoodat wij slechts
uitwendig een heilig gewaad hebben 'aangetogen,
dat wij eiken dag weer zorgvuldig in de Christelijke plooien strijken, maar waaronder wij onze
oude natuur onveranderd laten voortleven; doch
reinigen wij onszelven, g e l i j k Hij r e i n i s ? Dat
wil zeggen: Is God ons voor oogen komen te staan,
ais die God naar Wiens beeld wij geschapen zijn
en die vorderen mag, dat elke trek in ons aan Hem
gelijkvormig zij? Is God in -ons leven gekomen,
om- Zijne schoonheid en reinheid ons te laten zien,
een e schoonheid en reinhei'd, die ons veroordeelde
en die niettemin in ons den lust opwekte, daaraan
te beantwoorden?
Is de Heere onze God zélf ons voorbeeld? „Reinigen wij ons zelven g e l i j k Hij .rein i s ? "
Er zijn helaas zoovelen, die zich voor den Heere
verschuilen. Die Hem niet willen zien in Zijne
reinheid, omdat zij aan eigen onreinheid begeeren
vast te houden. Indien zij nochtans hope hebben
op de hemelsche zaligheid, dan moet hun gezegd
worden, dat die hope valsch is. De volkomen reinheid van het hemelleven zal hier moeten beginnen;
zoo ze in dit leven niet aanvangt, zal ze in de
eeuwigheid niet voltooid kunnen worden.
Maar wie zichzelven reinigt, gelijk Hij rein is,
die mag „deze hope" hebben; de hope om eenmaal
volkomen rein te zijn, en het voltooide beeld Gods
te vertoonen.
Niet, dat deze reiniging de grond der heilsverwachting gaat uitmaken. Neen, want het eigenaardige is,- dat de mensch^ die zich in waarachtigen zin zet to^t heiligmaking, almeer den grond
in zichzelven gaat verliezen, al droeviger zijne
'eigen onreinheid .inziet, en al pijnlijker ontdekt
woTdt aan het verlies van het beeld Gods. Die
mensch komt hoe langer hoe sterker tot de overtuiging, dat hij geene hope in 'zichzelven meer te
gronden heeft. Zijne hope gaat eene andere richting
uit. De apostel zegt: ,,Een iegelijk, die deze hope
op H e m heeft"
Op Hém; op den barmhartigen "
God, die jn Jezus Christus goddeloozen aanneemt
tot Zijne kinderen; op Hém richt zich de hope.
Van God alleen, van Zijne genade zal het heilgoed
komen.
En daarom. — onze reiniging is geen grond
onzer hope. Maar ze is van die hope het k e n m e r k. Ze is het waarmerk, dat onze hope echt
is, en niet bedriegen zal.
Sta de gemeente er naar, dat zij dit kenmerk
aan zich bevinde. Het is onmogelijk, dat zij hope
zou hebben „Hem te zullen zien gelijk Hij is",
en zich niet voor die ontmoeting zou gereed maken.
Ai wie den Bruidegom tegemoet reist, zal zich
tooien in het bruiloftskleed. En daarom behooren
de hope en de reiniging van ons zelven bij elkander. De hope op eeuwige volmaaktheid zal ons
aansporen tot heiliging van hart en leven; en die
heiliging zal door hare ontdekking en verootmoediging weer prikkel zijn, om te sterker onze hope
op Hém te stellen. Totdat de tijd komt, waarin
de hope vervuld is, en de reiniging verfregen,
— en wij rein zullen zijn, gelijk Hij' rein is.

Toch z;ou men van> iemand, die nog geen drie
jaar predikant was, toen hij dit bezwaarschrift niet
slechts de Synode, maar ook de wereld inzond
— hij had het van te voren reeds ter publikati©
gestuurd naar het „Handelsblad"! — verwachten,
dat hij genoemde predikanten, die zooveel meer
dienstjaren tellen, in bescheidenheid zou overtreffen, of neen, dat was niet mogelijk, maar dan toch
in bescheidenheid zou trachten te evenaren.
En nu doen wij er niet aan mee, om iemand neer
te zetten met het argument, dat hij nog zoo jong is.
Aan de hooghartigheid van hen, die als voornaamste pijl uit hun koker haalden de bewijsvoering (?): „waar haalt gij het recht van spreken
vandaan, gij komt pas kijken", ,hebben wij ons
meer dan eens geërgerd.
Het „niemand verachte uw jonkheid", dat Paulus aan Timotheus schreef, wenschen wij hoog
te houden.
God heeft zich meermalen van jeugdigen bediend
om in Zijn kerk wat groots tot stand te brengen.
Hoe jong was "Calvijn niet, toen hij zijn „Institutie'' het licht deed zien!
Als Ds Vermeer bezwaren heeft en die ter Synode brengt, mag niemand hem dat euvel duiden.
Hij heeft er gelijk recht op, dat zijn bezwaren
nauwkeurig worden onderzocht, als een predikant
met vijftig dienstjaren.
Maar wel mag als zedelijke eisch gesteld, dat
hij een houding aanneme, welke met zijn leeftijd
harmonieert en zich niet een toon aanmatigt, waarvoor een vergrijsde in den dienst nog zou' terugdeinzen.
De kerkrechtelijke commissie rapporteerde dan
ook o.m.: „Ze mag daarbij de opmerking niet terughouden, dat de toon van het schrijven van'Ds Vermeer haar voorkomt weinig in overeenstemming
te zijn met den eerbied, die aan de teynode als
de wettige vertegenwoordiging der kerken verschuldigd is; en stelt de Synode VOOT, in haar antwoord
aan Ds Vermeer ook daarop, hem te wijzen."
Op een enkele uitlating worde hier gewezen.
Zooals men zich herinneren zal, gaf Dr Geelkerken in zijn laatste telegram de woorden der
Synode niet geheel precies• weer. Uit den inhoud
bleek echter, dat, zelfs al zou er bij Dr Geelkerken in deze eenig misverstand bestaan — wat
volstrekt nog niet behoefde — dit van geenerlei
invloed was op de weigering van Dr G. om de
hem voorgelegde verklaring te onderteekenen.
En nu vaart Ds Vermeer tegen de Synode uit
als volgt: „Gij hebt dus iemand geschorst, van
wien gij u duidelijk bewust waart, dat hij uw ultimatum niet juist opvatte. Het ligt vooi de hand,
dat hierdoor de indruk igewekt moest worden, d a t
uw S y n o d e b e w u s t o p h e t c o n f l i c t a a n s t u u r d e en h e t b e h o u d e n v a n Dr G. p e r
se w i l d e vermijden".
Hier wordt niets meer of niets minder dan kwade
trouw bij de Synode ondersteld.
De nobele zin wordt hier volstrekt gemist.
Een partikulier zou hierop hebben geantwoord:
zoolang gij deze beleediging niet terugneemt, kan
ik tot mijn spijt met u kórrespondeeren noch konfereeren.
Maar een Synode is lankmoedig.
Inzonderheid de Synode van Assen.
Ook vindt Ds Vermeer, 'dat aan Dr G. „geen
aanranding van het Schriftgezag mag worden ten
laste gelegd". En dan laat hij er insinueerend —
maar zonder zweem van 'bewijs — op volgen: „Ind i e n er a f w ij k i n g is, w a r e d e z e e l d e r s
te z o e k e n " .
Erger nog maakt hij het in deze passage: „Uw
Synode geeft ^en vooTstelling van „inkleeding en
oneigenlijken zin", die n o o i t en n e r g e n s a a n v a a r d w o r d t . Alles zou dan „vaag en zwevend"
worden; bijzonderheden zouden dan in ieder geval als van geen waarde wegvallen, ja, men ging
op vooa-gang der Synode al zóó ver te beweren, dat
Dr G. eigenlijk een blad uit den bijbel wilde scheuren!! Wanneer er n u m a a r i e t s v a n d e z e
c r i t i e k h o u d b a a r w a r e , zou ze, terechtkomende op de gelijkenissen en op de Openbaring
van Johannes b.v. — en voor deze moet ze dan
zeker en onvermijdelijk gelden — V.OOT 'deze Schriftgedeelten a b s o l u u t v e r n i e t i g e n d zijn. Hoev e e l b l a d z i j d e n s c h e u r t de S y n o d e en
p a s s a n t d u s w e l u i t d e n B ij b e l , om d a t
é c n e te b e h o u d e n " .
Dit gaat een beetje op een kerkelijk „j'accuse"
V. 'A.
lijken.
Maar wat wel de deur toe doet is dit: „Ziet hier,
KERKELIJK LETEH.
mijne Heeren, wat ik u ter ernstige overweging aan-,
bied. M o g e u w e v e r g a d e r i n g , m e t e e n o nSynode-indrukken.
v o o r w a a r d e l i j k p r i j s g e v e n v a n e e n zo.ek e n v a n e i g e n e e r , m a c h t , a a n z i e n of.
XXV.
h o o g h e i d , z i c h l a t e n l e i d e n d oi o r W a a r h e i d en R e c h t " .
B e z w a a r s c h r i f t Ds !S. P. V e r m e e r .
Alzoo sprak Ds Vermeer uit Oudemirdum.
Had iemand 'het der Synode euvel mogen duiden,
Dit bezwaarschrift vormt een nog al sterk kontrast met de voi-ige, welke door ons weïden be- wanneer zij dit stuk om den vorm ter zijde had
gelegd?
sproken.
Niettemin is de Synode er op iiigegaan.
Vooral als men de bijzonder hoffelijke missives
Ze is er evenwel niet diep op ingegaan.
van Ds G. R. Knijper en van Dr B. Wielenga,
er naast legt, maakt het een zeer onprettigen'
Want de krasse termen bevatten helaas geen
indruk.
massieve argumenten.
Het is inderdaad aan alle bescheidenheid geEr wordt b.v. in dezen trant geredeneerd: „Door
speend.
uw Synode is herhaaldelijk uitgesproken: „Het is

hier geen kwestie van exegese, maar van geloof".
Ondergeteekende meent evenwel, dat wat we naar
de Schriften hebben te gelooven, n o o i t zonder
exegese kan worden vastgesteld. Het constateeren:
„dat staat er" is altijd een daad van exegese; het
gelooven, dat er dat staat, een daad, van geloof".
Tegenover de uitspraak der Synode stelt de schrijver zijn meening. Hij doet dat zoo apodiktisch
als het maar kan. Hij verklaart: zóó is het en daarmee uit.
Wat moet een Synode met zulk een redeneering
aanvangen ?
Ontzenuwen ?
Maar er zijn geen argumenten!
College gaan geven over de verhouding tusschen
exegese en geloof?
Maar dat ligt buiten haar bevoegdheid!
'Den raad geven om over te studeeren?
Maar die zou aeker in geen goede aarde vallen!
Men kan de Synode wel verwijten, dat zij zich
van bezwaarschriften als dit heeft afgemaakt, toen
zij antwoordde: „lo'. dat de Synode in zijn schrijven
geen enkel JDezwaar heeft gevonden, aan de Heilige Schrift en de Belijdenis ontleend, waaruit blijkt
de onhoudbaarheid der beslissingen van de Synode;
2o. dat zijn schrijven haar geen aanleiding geeft
nog eens terug te komen op wat in hare rapporten,
beslissingen en „Open Brief" uitvoerig is uiteengezet", maar wij vragen: kon zij, zachtzinniger
handelen ?
Die zachtzinnigheid is haar van den anderen
kant ook weer kwalijk genomen.
Waarom, heeft men gezegd. Dr Geelkerken in
een kerkelijke procedure betrokken en Ds Vermeer
niet?
Maar dan vergeet men, dat de zaak van Dr
Geelkerken door de mindere vergaderingen op de
Synode is gebracht, terwijl Ds Vermeer zelf een
bezwaar bij de Synode indiende.
Wanneer nu de Synode iemands bezwaar ongegrond heeft verklaard, moet zij beginnen me't
te vertrouwen, dat hij dat bezwaar prijsgeeft.
Geeft hij het niet prijs, dan dwingen opirechtheid
en eerlijkheid hem, dit ook kenbaar te maken.
Daarmee treedt dan de zaak' een tweede stadium in.
Maar wie zwijgt, mag geacht worden zich van
harte en ten volle te konfo^rmeeren.
Dat standpunt nam de Synode ook ten aanzien
van Ds K. Spoelstra ,in, wiens bezwaarschrift gelukkig de boven gewraakte arrogantie miste en
wiens bezwaar ook eenigszins anders was genuanceerd.
Of echter de zachtzinnigheid der Synode op Ds
Vermeer heeft uitgewerkt, wat gehoopt werd?
Een artikel j&n zijn hand in een blad, dat stelselmatig in schismatieke richting drijft, geeft daarop eeri ondubbelzinnig antwoord.
Het is geschreven in denzelfden stijl als het
bezwaarschrift.
Daarin komen machtspreuken als deze voor:
„Assen heeft gekozen niet voor de Kerk, maar
v o o r d e s e e t e — een h e i l l o o z e keuze."
Wat Assen gedaan heeft valt onder het oordeel:
vleeschelijk. ,,Sec,tarisme streelt 't v l e e s c h e l i j k
g e m o e d uitermate, ja, verlokt ook de ,,geestelijken" op p a d e n d e s v l e e s c h e s " .
„Zoo ergens dan is hier openbaar, hoe Assen
door den niet te keeren drang harer eigen, casuistische, quantificeerende methode moest komen tot
dingen, die als d i e p - o n w a a r d i g g e d o e en
g e s o l met 't-hei lig e m o e t e n g e b r a n d merkt worden."
„Al zulk drijven w e r k t d e n d o o d , ja meer,
o n d e r s t e l t a i r e e d e d e m a c h t 'des d o o d s .
Eenvormigheid is de vloek van het sectarisch leven.
Terwijl velerlei sectarisme nog dienstig kan wezen
om een verstoord .evenwicht te herstellen, terwijl
vele secten de kerk een onbetaalde rekening onder
de aandacht plachten te brengen en daarin nog
een zekere rechtvaardiging kunnen vinden, moet
ook d e z e e e r a a n A s s e n a l s o n v e r d i e n d
onthouden worden."
Zoo wordt door een predikant onzer kerken openlijk de Synode van Assen gehoond!
Dat honen verraadt zeer zeker een ernstig gebrek aan liefde voor de kerk, welke hij dient en die
in kerkelijk verband staat met de overige Gereformeerde Kerken.
Ernstig dient onderzocht of hierin niet een geest
tot uiling komt, welke tegen den echt GereEormeerden geest zich verziet.
Het geval is thans in een stadium gekomen, dat
men het niet kan laten passeeren.
Men heeft — tenzij er nog spoedig inkeer kome
— zich hier voor te bereiden op droeve gebeurtenissen.
B e z w a a r s c h r i f t - D' r J. G. U b h i n k.
Uit den berg van bezwaarschriften kiezen we als
laatste, dat van Dr J. G. Ubbink.
Het spitste zich toe- in het voo^rstel „dat de
Synode eene commissie benoeme (liefst met uitsluiting van hen, wier zaak men onderzoeken wil;
tol onderzoek -^an de nieuwe strooming in ons
kerkelijk leven, om in staat gesteld te worden, een
rechtvaardig oordeel te oordeelen over déze algemeene zaak; en herstelle het geschokte vertrouwen
tot op dien; ook herstelle zij tot op dien in zijn

