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Ik dien
Doch hij, antwoordemde, zeid© tot den vader: Zie, ik dien u nu zoovele jaren en heb
nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mö
nooit een bokje gegeven opdat ik met mogue
vrienden mocht vroolflk zijn.
Luc. 15:29.
De oudste zoon d i e n d e den vader. Hij zegt
zelf, dat hij t r o u w diende. Nooit overtrad hij
zelfs 's vaiders gebod. Dat wist hij' onmiddellijk!. Liet
daarop. Hij behoefde er niet over na te denfcen:
is er ook eens iets geweest tusschen vader en
m i j . . . ? Neen, hij wist het dadelijk': van z' ij n kant
was alles in orde.
Hij diende trouw.
De z o o n . . . diende.
En de eerste, die d e goede verhouding verbreekt,
is de vader. Zóó beleeft het de zoon.
Let er o p : d e e e r s t e s c h u l d v o o r d e v e rw i j d e r i n g l i g t bij d e n v a d e r . Althans volgens
dezen zoon.
Zoo is het steeds met kinderen, die hun ouders
niet liefhebben.
Zoo is het ook met hen, wier hart niet recht
is voor God, die met den v o r m des dienens tevreden zijn. Als God hun weg' anders leidt dan
zij wilden, wordt God aanigeklaagd.
Daar is Iets anders, dat ons treffen moet.
Daar is ©en blijde glans in het oog van dezen
vader. Daar zal over zijn gelaat de vreugde gestraald hebben als de zoon hem zag komen.
En deze vader smieekt hem.
Ziet hij niet hoe er een smartelijke trek komt
op het gelaat van zijn vader? Een zorgerimpel
tusschen zijn oog en dan? Ja het verdriet trekt een
waas over zijn gelaat. W'elK liefhebbend kind kan
dan hard blijven ? Maar deze zoon blijft onbewogen.
Hij i s d e h a r d e , d i e a l l e e n a a n z i c h z e l f
denkt.
'O, 'in .oogenblikken van verdwazing, in momenten van toonlooze eigenwilligheid en eigenzinnigheid kan ook een goed kind wel eens dwaas doen;
dan' stoot het vaders liefdevolle hand weg, dan
wendt het zich norsch af.
Zoo kan ook bij Gods kinderen wel eens deze
houding voorkomen. Dan is er een tiedroeven van
den Geest Gods.
Dan denkt het kiud aan zijn grillen en aan Wat
zijn zinnen bekoort.
Dan denkt het niet aan de Liefde des Vaders.
En toch zegt het dan soms in eenzelfde houding:
„dien ik God niet?"
* * *
Merkwaardig is ook het ideaal dat deze oudste
zoon aJs het hoogste en het beste voor zichzelf
teekent.
Hij wou zoo graag eiens „met zijn vrienden vrooMjk zijn".
Dat i s : eens los van den vader zijn.
Dat is: m e t 's v a ' d e r s g a v e v a n d e n v a d e r
af lei v e n .
Zoo wil de jnensch zoo graag.
De mensch, die "tevreden is over zichzelf; die
vindt dat God hém wel iets extra's geven mag; die
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meent, dat hém wel wat anders toekomt dan elk
ander.
En dan met dat, wat men ontvangt, fijn genieten
wat het vleesch bekoort. En met dat wat men bezit
leven van God af.
Hier komt de eigengerechtige tot zijn recht.
De mensch, die meent, dat het kindschap Gods
bestaat in het zorgen, dat formeel alles in orde is.
De mensch, die God dient met zijn h o o f d , en niet
met zijn h a r t .
* * *
Hoe anders is dan de jongste zoon.
„Vader, ik ben niet waardig uw zoon genaamd
te worden."
Ja — ge zegt —• „hij had het er oofc naar gemaakt."
't Is waar — en toch in wezen hadden beiden
een leven geleid vér van den vader, èn de oudste,
èn de jongste zoon.
Doch dit is 't verschil: de jongste zoon w i s t het.
En hij beleed het.
En hij vluchtte tot den vader.
We kunnen onzen God op vele wijzen treden op
Zijn Vaderhart.
Maar slechts op één wijze kunnen wij Hem
Zijn Vadereere geven.
Door tot Hem te vluchten, langs den weg, dien
Hij ons wijst; door tot den Vader te smeeken om
hulpe: in Jezus Christus, onzen Bofg, Zijnen Zoon.
J. W^

1SIK1B ilKLEVEM
Synode-Indrukken.
IIL
De zaak-Dr A. Noordtzij.
Een der eerste zaken, waaromtrent de Generale
Synode een beslissing nam, was die aangaande
Dr Noordtzij.
De kerk van Doom verzocht, dat door de Synode
voor bijzondere gevallen aJs dat van Dr Noordtzij
een uitzondering op den regel zou worden gemaakt.
Terecht luidde de konklusie, «iat het karakter
van het praeparatoir examen moet worden gehandhaafd.
Het praeparatoir examen toch stelt een candidaat
beroepbaar tot den Heiligen "Dienst des "Woords
en der Sacramenten in onze Kerken en geeft hem
daartoe het recht in de kerken, zoo deze hem daartoe uitnoodigen, een stichtelij'k woord te spreken.
Nu heeft jirof. Noordtzij wel het praeparatoir
examen afgelegd, maar naar het ambt van "Dienaar
des Woords in één onzer Kerken staat hij' niet.
Daarmee vervalt 'elke grond om hem langer toe te
staan proposities te houden.
Daarenboven had de commissie ook gelijk in
haar "konklusie, dat 3 e noodzakelijkheid niet kan
worden ingezien om voor bijzondere gevallen afzoDiderlij'ke bepalingen te maken. Dit is zelfs zacht
uitgedrukt. Er is eenig gevaar aam verbonden, om
dien kant op te gaan. Het leven is zoo gevarieerd,
dat hijna alle gevallen tot de bijzondere kunnen
worden gerekend. Zoo zou er van een dergehjke
bepaling, als waarom de kerk van Doorn vroeg,
licht misbruik kunnen worden gemaakt. En waar
er de laatste jaren in onze Kerken een streiven is,
om in deze de pimtjes op d e i's te zetten en meer
de kerkrechtelijke banen te bewandelen', zou zoo'n
bepaling de uitspraak van de Synode van Groningen weer op losse schroeven stellen.
Met "deze konklusies konden we dan ook geheel
takkoord gaan.
Wel hadden we bezwaar tegen een uitdrukking in
het rapport, n.l. deze, dat de commissie geen weg
wist te vinden, waarlangs Dr Noordtzij zou kunnen
gaan om voor de kerken een stichtelijk woord te
spreken.

Ik wees er heel even op, dat zulk een weg
wel bestaat. Hij kan den kerkelijken weg inslaan
om als „oefenaar" op te treden. Nu heeft het woord
„oefenaar" een zekeren bijsmaak. Maar het behoeft
dien niet te hebben. En wanneer een man als
prof. Noordtzij in die kwaliteit een stichtelijk woord
sprak, zou niemand hem daarom lager schatten.
Men kon slechts wenschen, dat alle oefenaars waren
gelijk hij.
Hiertegenover werd opgemerkt, dat een kerk bijl
de classis, waaronder zij ressorteert, de begeerte
moet kenbaar maken om hem voor zich te zien
optreden en dat andere kerken in haar classis
dan hetzelfde moesten doen.
Haast had ik hierop geantwoord „ik weet het
ook wel, zwijg gij stil".
Immers, niet prof. Noordtzij wendde zich tot de
Synode, maar de kerk van Doom. Aaïi die kerk
had bescheid gegeven kunnen worden, dat zij zich'
tot d e classis Utrecht met zoodanig verzoek kon
wenden. Natuurlijk moest zij daarvoor overleg
plegen met prof. Noordtzij. Want indien deze zulk
een oplossing niet wenschte, zou het geen zin
hebben. Wilde hij echter dien weg wél inslaan,
dan zou de classis Utrecht moeilijk bezwaar kimnen maken. En waar er in het voorstel van de
kerk van Doom gesproken werd van het „door
vele kerken begeerd en gewaardeerd optreden" van
prof. Noordtzij — wat stellig niet zonder grondl
werd beweerd — zouden andere kerken ^venzoo
hebben kunnen handelen.
Dan — we stonden aan het b'egin van de Synode.
Ik achtte het niet gewenscht, dat de Synode zich
lang met deze en soortgelijke kwesties zou bezighouden en bepaalde er mij toe te verklaren, dat ik
niet overtuigd was, maar van het woord afzag,
omdat de Synode meer te doen had.
Strikt noodig was een uitspraak der Synode in
deze niet. De kerk van D|oom kan ook nu nog
met een verzoek als boven door mij werd uiteengezet op de classis Utrecht komen.
Onjuist is echter wat in een onzer Maden — en
dan nog wel als „rectificatie" — werd opgenomen,
dat art. 3 van onze kerkenorde zich tegen den weg,
welken ik wees, verzet.
Dit artikel bevat geenerlei uitspraak omtrent deze
materie.
Wel vindt men in sommige uitgaven van de
kerkenorde besluiten van een tweetal S^ynodes inzake oefenaars als aanteekeningen bij dit artikel
vermeld.
Er is reden om te waarschuwen, dat men die
aanteekeningen niet met de kerkenorde zelf verwarre.
Maar al te dikwijls gebeurt dit.
Natuurlijk miskennen we de kracht van die 1)6sluiten niet.
Doch zij hebben niet dezelfde kracht als de
kerkenorde.
Overigens strookt de hoven gegeven oplossing
geheel m'et de bedoelde besluiten.
Inmiddels werd door Ds Boersma in „De Wachter" hieruit munt geslagen tegen enkele litterarische hoogleeraren aan de Vrije Universiteit, die
vroeger predikant waren.
Hij schreef:
Een ander punt heeft ongetwijfeld ook uw aandacht getroffen. Ik bedoel dat Prof. Hepp zijn collega
aaji de Staatsuniversiteit, Prof. D' r A. N o o r d t z ij,
den weg van het oefenaarsohap wil doen betreden,
om naar zijn en veler Kerken begeeren weer te
kunnen optreden in den Dienst des Woords. Ge weet
dat Prof. N. indertijd van de Classis het recht ontving, na gehouden praeparatoir examen, om in onze
Geref. Kerken op te treden. Waar echter meerdere
Candidaten soms verscheidene jaren van dit hun
verleende recht gebruik maken, zonder z i c h z e l f
beroepbaar te stellen, heeft de Gen. Synode terecht
besloten dat zulke candidaten telken jare bij hun
Classis opnieuw handhaving van dit recht moeten
aanvragen. Dr N. schijnt bezwaren te hebben om
hieraan te voldoen. Dat de huidige Synode besloot
geen regeling voor uitzonderingsgevallen te kunnen
treffen, is alleszins duidelijk. Maar dat mijn oudleermeester. Dr N., destijds Lector aan onze Theol.

