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Want dan zal elk het hoofd in schaamte moeten
buigen.
Dan blijft het woord van Johannes: „Indien wij
zeggen, dat wij geen zonde hebben, zoo verleiden
wij ons zelven". Maar in dézen zin hebben wij ons
te onderzoeken, of het doen van zonde ons l e v e n
DIT DE SCHRIFT.
is, of wij haar doen uit ons levensbeginsel, uit de
levenskeuze van ons hart.
In Hem.
Immers, de nieuwe heilige' levenskiem in het
Een iegelijk, die in Hem blijft, die zonbinnenste van den Christen zal medebrengen, dat
digt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft
hij de zo'ude niet meer doet uit lust, dat hij d'ei
. .
,H.em niet gezien,, en heeft Hem>'niet gekend.
zonde niet meer li'efhee'ft, dat het zoaidigen zijn
-.•;'&&^.
1 Johannes 3:6,
leven niet meer is. De Christen is gaan leven vanuit
Het mag' een ocgenblik onze veirwondering wek- een andere richting. Van binnen is de wissel van
ken, dat Johannes aldus spreekt. Heeft hij niet het spoor zijns levens verzet, tengevolge waarvan
kort tevoren betuigd: „Indien wij zeggen, dat wij zijn levenstrein een andere richting uitgaa.t; en nu
geeri zonde hebben, zoo verleiden wij onszelven, kan die trein O'p het nieuwe spioor nog wel heren,,de w.aarheid is in ons niet"? En thans zegt- haaldelijk derailleeren, maar hij staat tóch op het
hij: „Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt nieuwe spo'or, hij wendt zicli van de oude richniét".
ting, van de zonde af.
D'e oplossing van deze schijnbare tegenstrijdigheid
Daarom zegt de ap'ostel: „een iegelijk, die zondigt,
ligt in de uitdrukking: „In Hem". „Een iegelijk, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet
die i n H e m blijft"
gekend". Hij, die in de zonde leeft als in zijn
De .ajjO'Stel beschouwt hier den geloovige gelijk element, die uit de keuze en lust van zijn hart,
hij is in het leven der wedergeboiorte, • in zijne rustig en onbelemmerd, de zonde kan dienen, die
inlijving in Christus zijn Hcofd. Hij heeft hem altijd weer van binnen-uit niet graagte tot haar
dus niet op het oog in zijne aaaiklevende zwakheid' terugkeert ,— „die heeft Christus nie't gezien, en
en dagelijksche tekortkomingen; maar hij- teekent heeft Hem niet gekend"; hij heeft, ook' al be'weegt
hem in het nieuwe levensbeginsel, dat' de Hei- hij zich in de kringen van Gods volk, nooit ware
lige Geest in het binnenste van zijn persoonlijk- gemeenschap met Christus gehad; hij is het leven,
beid aanbraclit. „In Hem", met die woorden wordt de vernieuwing en herscliepiping uit het Hoofd
Gods kind aangeduid in zijne verborgen aansluiting der nieuwe menschheid niet deelachtig.
aan Christus, en in het nieuwe' leVen der herBange taal. Want buiten Christus te blijven in
schepping dat vanuit dien Christus in hem kwam dit leven beteekent buiten Hem te blijven in eeuen in hem werkt.
wigheid; het beteekent een eeuwig omkomen.
Welnu, als zoodanig aangemerkt z o n d i g t de „Zoekt dan den Heere terwijl Hij te vinden is; roept
geloovige n i e t ; ja — gelijk Johannes zich straits He-m aan terwijl hij nabij' is."
nog sterker zal uitdrufeken — „hij k a n niet zondiDe Christen moet altijd weer terug opi de keuze
gen".
van zijn hart; op het nieuwet leven, dat van binnen
In het vorige vers heeft de apostel van Christus in hem werkt, het beginsel der berschepiping. Hij
gezegd: „geene zonde is in Hem". Christus is moet terug op het „in Hem". „Wie heeft l u s t !
absoluut zondeloos. Heilig, onnoozel, onbesmet. 'den Heer te vreezen?"
Daaruit nu volgt, dat wie in dien Christus is, —
En dat beginsel des nieuwen .leveais zal be„in Hem", — ook Zijne zondeloosheid, Zijne rein- werken, dat hij de zonde gaat haten en vlieden
heid en heihgheid deelachtig is. Dit moet niet op- en. dat hij lust heeft jn alle ge'reohtigheid. Diat
gevat in den zin van rechtvaardigmaking, doordat beginsel zal hem de overtuiging geven, dat hij
God de gerechtigheid van Christus den zijnen toe- innerlijk van de zonde vreemd is. Er is iets heirekent; maar dit moet verstaan als een inbrengen ligs in hem; iets, dat niet zondigt; iefs d'at provan de heiligheid van Christus in Zijne leden. Het testeert tegen de zonde en dat — ZO'DI de Christen
kven van Christus werkt en clriift in degenen, die zich tot zonde begeeft of begeven heeft — hem
aansluiting aan Hem hebben, „in Hem" zijn; en inwendig verontrust en aanklaagt; dat hem verdat leven" van Christus kan niet zomdigen, dat is slagen en bedroefd doet zijn, en hem tof de erabsoluut heilig. Het is tenslotte de Christus zélf kentenis brengt, van eene moedwillige verwijdering
die in de Zijnen leeft; en die Christus in hen is van Christas.
hiiilig, onnoozel, onbesmet; die zondigt niet.
Daaro'm heeft Gods kind ZOO
' noodig te letten op;
Er is dus in de geloovigen een beginsel, d:a.t wat Jc'haimes zegt: „Een iegelijk die in He-m
geheel heilig is, een levensdrang, die niet zondigt. blijft"
M'et dat „blijven" wijst de apo'Stel opi
Gods kind kan wel zondigen; maar het nieuwe eene werkzaamheid der ziel' naar Christus toe,
leven in Gods kind kan niet zondigen. Er is in het een behoeftig zich bij Hem aanslliiten, een doorhart van den Christen een levenskiem gekomen, gaand zoeken om „in Hem" te zijn, gelijk' de rank,
die geheel rein en zondelaos is, en die nooit meer om vrucht voort te brengen, noo'ddruftig inkleeft
zondig kan worden. In die levenskiem heeft de in den wijnstok.
heiligheid van Christus reeds de oiverwinning beBeseffe ons hart dan vooTtdurend', ^dat alleen
haald. En het eigenaardige is, dat die levenskiem bet „in Hem" de kracht van het nieuwe laven is;
nu het eigenlijk leven van den Christen uitmaalkt. en blijve het, in den strijd tegen de zonde, zich
Dat is nu de nieuwe mensch. Dit levensbeginsel — altijd weer tofr den Christus wenden met de bedat is nu het ware, eigenlijk leven van den Chris- lijdenis: „D'oor U, door U alleen!"
ten. Daarom kan de Christen in dit leveiisbeginsel
U.
/
V. A.
warden aangemerkt. Men kan hem daarin beschouwen. Dan heeft men hem in zijne ideale gestalte.
KEBREiyR LEPEH.
Wél nog in beginsel, maar toch in zijn e i g e n lijk leven.
Synode-indrukken.
En zóó beschouwt hem hier de apos-tel. Dat
is het wat hij bedoelt met: „Een iegelijk, d i e
H.
in H e m b l i j f t " . . . ' ? ® ^ ! ;
Welnu, dan kan hij ook' zeggen, dat z.ulk een
Oe huisvesting der SynGde-leden.
mensch niet zondigt. „Een iegelijk, die in Hem
Wie een oog werpt in de adreslijst van die Synodeblijft, die zondigt niet."
leden in Groningen, ziet dadelijk, dat een niet zoo
* **
klein aantal in een hotel is on-d erg ebraoht.
In Hem.
Misschien zal dat den een of a.n'der wel aanOp dit punt beproeve ieder zichzelven ernstig. leiding tot bescho'uwingen geven.
Niet door zich af te vragen of hij' nooit meer
Vooral als dat ter kennis ko-mt van bladen als
.zohdg .doet.
„De Nederlander".
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Wist dit laatste blad niet te vertellen, dat 'er
op een onzer particuliere Synodes geklaagd is, dat
te Assen zoovele Synodeleden in een hotel war'cn
gelogeerd en daardoor de kerken op hooge kosten
werden gejaagd?
Natuurlijk was het een puur verzinsel, dat die
particuliere Synode zich in dien zin zoiu hebben
uitgelaten.
Trouwens, wie een verge'lijking trekt tusschen
het groote Groningen en het kleine Assen, denlct
met bewondering terug aan wat Assen op dit punt
heeft gepresteerd.
Of Groningen dan niet zijn beste beentje voorzet ?
Daaraan behoeft men niet te twijfeleiu.
Denkelijk heeft de vacantie hierop wel invloed.
De Synode is wat vroeg, gelijk mC'U weet naar
ons oordeel te vroeg, en niet ieder kan vacantia
nemen wanneer hij het het liefst wil.
Anders zouden zeker nog we'l enkele Synodeleden bij ' particulieren zijn geihuisvest.
Maar toch is het niet zoo slim als het wel lijkt,
dat 21 van de 78 afgevaardigden, praeadviseiurs,
rapporteurs enz. him adres .hebben in een hotel.
Men moet ook hier met tellen niet volstaan.
De regelingscommissie van de kerk te Groningen
is werkelijk handig en zuinig te werk. gegaan.
Hotelkamers zijn grootendeels gereserveerd voor
hen, die niet de geheele Synode bijwonen.
ZoOi voor de afgevaardigden uit de buitenlandsche kerken, van wie verwacht kon worden, dat
hoogstens alleen de Nederlandsch sprekenden zouden blijven.
Ook voor de rapporteurs, die geen Syno-deleden
zijn en slechts overkomen, wanneer hun zaak, 't zij
in comité, 't zij in de Synode zelf, wordt behandeld.
Zoo wordt het getal yan hen, die blijvend in.
een hotel logeeren, tot elf teruggebracht.
-En men moet een rekenmeester zijn om uit te
maken op welk een minimale fractie van een cent
dit onderbrengB'n in een hotel onze kerken per
hoofd komt.
Dit aan het adres van hen, die zich gaarne
bezig houden met krentenwegen.
Dan — onder -de Synodeledein is een algemeene
voldaanbeid — welke ben nog niet tot bourgeois
satisfaits maakt — over de huisvesting.
Groningen heeft in enkele dagen reeds een goede
reputatie verworven.
De regelingscommissie blijkt alles tof in de
puntjes voor elkaar te hebbeai.
Wie nog eenigen • wenscb kenbaar maakt, vindt
dien dadelijk vervuld.
Zooi wordt bet den Synodeleden opi alle manier
gemakkelijk gemaakt.
Natuurlijk komt dit een vlugge afwikkeling der
zaken zeer ten goede.
De openingsrede.

Ds Miedema, de oudste der Groningsche predikanten, een op onze Synodes bekende figuur, hield
de openingsrede.
Men heeft haar in haar geheel, in ons blad kunnen
lezen.
Ze was sober en kalm gesteld.
De sfeer, waarin de Synode zo'U verkeeren, werd
daarin heel juist aangevoeld.
Zij leidde die sfeer, uitnemend binnen.
De vriendelijke verschijning van Ds Miedema is
de Synode tot een symbool geworden.
De discussies worden gevoerd in vriendelijken
toon.
Er beerscht een jeheel andere kalmte dan in
Assen.
Toen was het een kalmte geboren uit christelijk zelfbedwang.
Men voelde de sp:snning, maar waalcte er voor,
dat die zich liiet in onrust uitte. •
Nu echter wordt er van het zelfbedwang niet
veel gevergd.
De kalmte draagt er een spontaan karakter.
D.at maakt de atmosfeer zooveel .aangenamer.
De harmonie met de op^eningsrede en met hem.

