Het heilig Kindeken Jezus dat onze borg is bij hare openbare samenkomsten. Zonder twijfel
tot in den Heiligen Doop van het pasgeboren heeft juist deze onderwijzing voor predikanten
hare eigenaardige bezwaren; en daarom is zeer
wicht.
begrijpelijk, zelfs in zeker opzicht, eervol, dat
zij het hier bedoelde gedeelte der Schrift doorgaans laten rusten. Inderdaad moet erkend
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worden, dat het thans een eenigszins zonderHet slot van het rapport der deputaten lingen, misschien zelfs ongewenschten, indruk
in zake de predikantstractementen luidt aldus: zou maken, wanneer nu en dan eene preek
gehouden werd, die inzonderheid met dit onder£n ditzelfde geldt ook van nog een ander werp zich bezig hield, gelijk b.v. in de preeken
middel, dat wel eens is voorgesteld, nl. dat van Calvijn herhaaldelijk het geval is. Maar
eene meerdere vergadering, liefst de Generale wie, ook bij het besef van velerlei tekortSynode, voor de predikautstraktementen een koming, toch de bewustheid [heeft, dat hij
zeker
minimum zou vaststellen, en de inderdaad aan zijn dienst zich toewijdt en dat
Kerken zou dwingen zich daaraan te houden, hij met den Apostel kan zeggen: „Ik zoek niet
door te bepalen dat wanneer men bij eene het uwe, maar u", die zal ook bij dit onderberoeping daar beneden bleef, de vereischte werp het Woord wel bedienen kunnen, eener
Classikale approbaten zou geweigerd worden. zijds met voorzichtigheid, wijsheid en tact, en
Hoe meer we daar nu op ingaan, hoe beter Zonder twijfel mag een Classe of Synode wel steeds in verband met de hoofdzaak van het Evanwe reed» in de Kribbe Jezus' vernedering ver- uitspreken, wat zij voor alle ;de tot haar be- gelie, maar ook anderzijds met vrijmoedigheid.
hoorende Kerken als minimum noodig acht; Misschien zou het bezwaar ook wel grootenstaan.
Met de Wijzen uit het Oosten zouden we waarbij echter nog de vraag is, of dat over het deels ondervangen worden, wanneer men bij de
bij die Kribbe zijn neergeknield, om in nog geheel in het belang der zaak zou zijn, daar prediking meer te werk ging naar hetgeen in
voller zin dan die Wijzen, uit heel ons hart te men dan toch natuurlijk als maatstaf zou moeten de eeuw der Reformatie vaste gewoonte was
belijden, dat in dat heilig Kindeken God zelf nemen wat het kleinste predikantsgezin, ter en door Calvijn in geheel zijn diensttijd steeds
zich in de menschelijke gestalte van het kind plaatse waar de levenswijze het goedkoopste betracht is, nl. niet te preeken over teksten,
aan ons openbaarde. Doch dan spreekt 't ook is, zou noodig hebben. Maar al zou men die men week aan week zelf uitkiest, maar geklaar zich uit, dat die zelfvernedering in het zulke uitspraak ook gewenscht achten, zij zou heele Bijbelboeken achtereen te behandelen.
Kindeken nog sterker uitkomt, dan straks in toch in geen geval aan de Kerken als een Natuurlijk mag men dan de gedeelten, die op
voorschrift kunnen worden opgelegd. Wat het hier bedoelde onderwerp betrekking hebben
den Man van Smarten.
Een Kindeken, een pasgeboren wicht, is zoo reeds in de vorige alinea over de bevoegd- en die zoowel in het Oude als in het Nieuwe
volmaakt hulpeloos, en in dien hulpeloozen staat heid van de meerdere vergaderingen herinnerd Testament gedurig voorkomen, niet overslaan.
is de Zone Gods ingegaan. Hij, aan wien nu werd, is ook hier van toepassing: aan de ver- Ook te dezen aanzien laat men dan vanzelf het
gegeven is alle macht in hemel en op aarde, klaring die zij met betrekking tot predikants- Woord Gods tot zijn recht komen.
Eu voorts hebben ook de ouderlingen hier
dat Eeuwige Woord, waarvan Johannes ons be- traktementen uitspreken, kunnen zij de Kerken
tuigt, dat alle ding door Hem geschapen is, niet binden. En nog veel minder zouden zij eene roeping, wanneer zij door hun ambt met
lag in de Kribbe van Bethlehem in bijna vol- de bedreiging daaraan mogen vastmaken, dat gemeenteleden in aanraking komen, met name
strekte machteloosheid neder. Het Heilig Kin» zij iedere beroeping, waarbij voor het trakte- bij huisbezoek. Zonder twijfel moet hun dienst
deken Jezus kon niet spreken, zich niet uiten, ment een lager bedrag gesteld was, zouden werk steeds gericht zijn op de eere Gods, op
en lag met een nog geheel ingewikkeld bewust- beletten of krachteloos maken, door alsdan de de stichting der gemeente en cp de bevordezijn aan Maria's moederborst. Het Kindeken vereischte medewerking te weigeren. Immers, naar ring van geloof en bekeering, en heeft he:
daardoor een geestelijk karakter.
Jezus kon niet gaan, noch zelfs staan, maar den eisch van Gods Woord moet, zoo het juist
moest door zijn moeder of door Jozef gedragen ook maar eenigzins mogelijk is, in elke geordende Maar dat wil toch niet zeggen, dat dus alle
worden. Het kon niet in eigen voedsel voor- kerk een Dienaar des Woords zijn. Natuurlijk zorg voor hetgeen de kerkedieost nu eenmaal
zien, maar moest door anderen gevoed en gedrenkt moet zij dan ook zorgen voor zijn onderhoud. noodig heeft, aan hun ambt geheel vreemd zou
worden. Sprakeloos, willoos, weerloos, machte- Maar wanneer naar kerkeraad hiervoor nu het zijn. Immers, voor de kerk heeft God zelf zulke
loos lag het in doeken gewonden in de Kribbe, noodige slechts ten deele kan bijeenbrengen, zorg met haar geestelijk belang nauw verbonen er is een predikant, die zich gedrongen den, evenals in het natuurlijke de ziel en het
die in de grot was bijgeschoven.
voelt haar toch te helpen, zij het ook met lichaam. Wat dit laatste betreft, mag zeer zeker
Verborgen in het innerlijk wezen was er alle offers,
die hij zijnerzijds kan en wil brengen, niemand de behoeften der ziel om der wille van
kracht en was er alle majesteit; maar in die met
welk recht zou dan eene Classe dat ver het lichaam verwaarloozen; maar hij mag
Kribbe h&d de Zone Gods zichzelven vernie- bieden,
met welk recht zou zij te dien aan- evenmin in het tegenovergestelde uiterste vertigd, in gedaante gevonden als een mensch, ja zien ookja maar
eenige zeggingschap uitoefenen ? vallen. En zoo zou ook op kerkelijk gebied
in de gedaante van het hulpeloos kindeken Zonder twijfel hebben
zij bij beroepingen een eene soort van overgeestelijkheid met de ordides menschen. Het is van het begin zijner zeker zeggenschap. Zij hebben
toe te zien, dat nantie Gods in strijd zijn en juist daardoor
menschwording, zooals onze Catechismus het geen predikant worde toegelaten,
die niet zou inderdaad ongeestelijk worden. Op een eisch
belijdt, dat Jezus in deze peilloos diepe zelf- beantwoorden aan de in onze Kerken
gestelde der Schrift de gemeente te wijzen, kan wel
vernedering inging.
eischen, en zij hebben te dien aanzien zelfs
Voor Miria, zijn moeder, en voor Jozef was een beslissend oordeel. Maar dit heeft zijn nooit geacht worden met het ambt der ouderhet de door alle schepselen hun benijde eere, grond in het kerkverband zelf, aangezien de lingen eigenlijk niet overeen te komen, allerdat ze deze aanvankelijke hulpeloosheid van het toelating voor het gansche kerkverband geldt; minst wanneer het een eisch is, die jaist op de
Kindeken Jszus door hun liefde, hun toewijding en daaruit zal wel nooit zijn af te leiden, dat kerk betrekking heeft. Dit te doen hoort, inteen hun tiouwe zorg mochten aanvullen. Toen wanneer de beroepen predikant aan de eischen gendeel, ook tot hunne roeping.
Of het raadzaam is, dat een kerkeraad, om
het zwaard van Herodes dreigde, ontvlood voldoet, toch, van wege het traktement waarniet Jezus zelf het doodelijk gevaar, maar was omtrent hij met de Kerk is overeengekomen, voor het hier bedoelde belang de medewerking
der gemeente te verkrijgen, alle hare leden, of
het Jozef, die in den droom vermaand, met zijne toelating zou te weigeren zijn.
wel hare mansleden, tot eene samenkomst uitMaria en haar Kindeken vluchtte. Bij die
Het is juist integendeel de roeping der Clas- noódigt, is eene vraag, waarop zeker niet voor
vlucht naar Egypte heeft niet zijn Goddelijke
macht, ma&r de ezelin het Kindeken het land sen, om er bij vacante Kerken steeds op aan alle Kerken hetzelfde antwoord te geven is. Er
uitgedragen. Zeker, vroeg rijp is gewisselijk de te dringen, dat zij, zoo het ook maar eenigs- zijn plaatsen, waar men zulke samenkomsten
ontwikkeÜDg van het Kindeken Jezus geweest. zins mogelijk is, spoedig een beroep uitbrengen. zonder eenig bezwaar zou kunnen houden, en
Nauwelijks twaalf jaar oud overtrof hij de Dit te doen is aan iedere Kerk van Godswege waar zij zelfs zeer goede vrucht zouden opleveRabbijnen in den Tempel in het recht ver opgelegd. En wanneer dan eene Kerk, door ren. Maar er zijn ook plaatsen, waar veeleer
stand der profetie. Maar in den stal van Beth- medewerking van een predikant, hieraan kan en het tegendeel geldt; met name, waar te vermoe
lehem had zelfs die ontwikkeling nog geen wil voldoen, dan mag zeker geene Classe haar den is, dat de beraadslaging zich niet tot de
aanvang genomen. Jezus zelf doet hier nog willen dwingen, aan Gods Woord ongehoorzaam zaak op zichzelsre bepalen zou, maar bij somniets, dan met bet diepe oog om zich staren. te zijn; trouwens, een dwang waaraan Gerefor migen ook wel gaan zou over den persoon en
De zelfvernedering is hier niet bang en ont- meerde Kerken zich ook niet zouden onder- het werk van hun dienstdoenden predikant; of
zettend als aan het Kruis, maar ze is in haar werpen. In alle die overwegingen ligt nu zeker wel, waar op het punt van kerkinrichting en
alles te bo/engaande aanminnigheid er nog te niet opgesloten, dat het in het algemeen een kerkregeering een zeker independentisme niet
dieper om. Aan het Kruis kan de Man van gewenschte toestand zou zijn, wanneer predi- vreemd is, en daardoor zulke samenkomsten
Smarten deuken, spreken, lijden en bidden. Hier kanten, die eigen middelen hebben, zelven ge- wel eens beschouwd worden als formeele kerke
in de Kribbe is Jezus het pasgeboren, nog heel of ten deele voor hun eigen onderhoud lijke vergaderingen, die als zoodanig bevoegd
zorgden. Het kan en het mag bij eene Kerk, zouden zijn, niet alleen om over kerkelijke
geheel hulpelooze wicht.
die inderdaad arm is. Alsdan kan haar predi- zaken te beraadslagen, maar ook om daarover
kant de verplichting, die op de gemeente rust, bij stemming een geldig en voor den kerkeraad
zelf tot op zekere hoogte voor zijne rekening bindend besluit te nemen. Natuurlijk moet een
En toch, in die Kindergëstalte moest de Zone nemen. Maar anders zou het zeker niet in het belang Gereformeerde kerkeraad bij alle belangrijke
Gods op aarde verschijnen, zou zijn zending van de gemeente zijn, dat hij haar aan het aangelegenheden, en met name bij eene zaak
ons reddec kunnen. Geen verschijning uit den besef van die verplichting ontwende, haarfiaan- als hier bedoeld wordt, altijd rekening houden
hemel in een opzettelijk voor die verschijning deel als het ware van zich afhankelijk maakte, i|iet de inzichten en de wenschen der gemeente
geschapen lichaam zou hem de aansluiting ge- en misschien oorzaak werd, dat zij meer ging leden, en daarom geen besluit nemen, dat hun
geven hebbdn aan óns mensch-zijn, aan óns hechten aan het stoffelijk voordeel, dat haar als het ware van buiten zou worden opgelegd.
menschelijk geslacht, aan ons menschelijk lijden, predikant haar gaf, dan aan de geestelijke goe Maar op velerlei wijze kan hij met hen voeling
aan ónze menschelijke toekomst.
deren, op wier mededeeling het toch eigenlijk houden of de gemeente hooren; en wat te dien
Om onzer één, en straks ons heerlijk Hoofd, en aankomt. Intusschen, dat staat ten slotte, bij aanzien de beste weg is, kan alleen plaatselijk
Middelaar Oods en der menschen te zijn, moest ieder voorkomend geval, geheel ter beoordee- worden uitgemaakt.
de onze Heiland, even als de menschheid, als kin- ling van een predikant zelven. De Classe kan,
deken uit een moederschoot geboren worden. zoo dit wenschelijk schijnt, hem van tevoren
Door het bovengenoemde moet gezorgd worSterker nog, dat Kindeken moest geboren waarschuwen, dat hij, op een laag traktement
worden ui: een aangewezen geslacht, en dat een beroep aannemende, dit niet doen moetin den voor den grondslag, die bij alle actie tot
Davidisch geslacht moest in heilige linie teruggaan de verwachting dat er wel suppletie komen zal verbetering van de predikantstraktementen voor
tot op de patriarchen, tot op Noach, ja, tot voor van de andere Kerken. Maar zij moet er zich een goeden uitslag onmisbaar is. En voor beden zondvloed op Adam, onzer aller stamvader. bij neerleggen, wanneer de zaak toch doorgaat. paalde maatregelen, die daarbij te nemen zijn,
In onafgebroken keten moest de oorsprong Van dwang kan en mag hier geen sprake zijn. is het dan de kerkeraad, die, als het bestuur
der gemeente, ook te dezer zake de noodige
van het menschelijke in dat Kindeken tot op
leiding moet geven; wel in overleg met de ge
den oorsprong van ons geslacht zelf kunnen
Van de bovengenoemde wegen, die tot verherleid worden. Vandaar de stamtafelen, betering van de predikantstraktementen wel meenteleden, en soms, waar dit noodig is, op
waarmee Mattheus' Evangelie begint, en die eens zijn voorgesteld, moet dus gezegd worden, hun aandrang, maar toch altijd zóó, dat hij
Lucas' Evangelie opnam. Aan Jezus' volle dat zij geen van alle door onze Kerken kun zelf de beslissing neemt. Waar hij, gelijk bijna
mensch-zijn hing de behoudenis der menschheid, nen worden ingeslagen, of ook maar eenigszins overal zeer terecht geschied is, voor de kerkeen alleen door als hulpeloos kind geboren te leiden kunnen tot het voorgestelde doel. Ja, lijke administratie eene Commissie van beheer
worden, koa het ten volle mensch-zijn in Jezus meer nog: elke poging, die in ééne van die heeft ingesteld, moet hij natuurlijk bij de bedoelde maatregelen met haar samenwerken,
worden verirezenlijkt.
richtingen werkzaam is, moet juist integendeel
de regeling, die hij voor zulk
Vandaar de aansluiting van Jezus tot zelfs van dat doel afleiden. Reeds het uitspreken van overeenkomstig
eene
commissie
gemaakt
heeft, en op de wijze
aan onze pasgeboren kinderen, die in den die plannen en denkbeelden, ofschoon het na- die hij het meest doeltreffend
acht. Maar toch,
Heiligen Doop aan God Drieëenig worden op- tuurlijk met' de beste bedoelingen geschied is, altijd blijft de kerkeraad zelf ten
slotte verantgedragen. Dit zou niet uitkomen, zoo Jezus in heeft met anders dan schadelijk kunnen wer- woordelijk voor hetgeen te dezer zake
besloten
de volle manlijke gestalte verschenen was, maar ken, want vanzelf is dat tot verzwakking van wordt.
spreekt nu scherp en duidelijk, nu Jezus als een eiken aandrang, die gericht wordt tot de geNu zijn er zeker Kerken, die inderdaad zóó
pasgeboren Kindeken zich met onze pasgeboren meente zelve. Altijd en bij ieder zal, ten alnkinderen vereenzelvigt, en uit zijn Kribbe een zien van eene roeping wier vervulling moeite klein zijn en zoo weinig draagkracht hebben,
stillen glans van genade op elke wieg doet uit- en offers kost, de opgewektheid, om er naar dat zij hare inkomsten op het oogenblik nog
stralen. Ook al sterft ons een lief kind reeds behooren aan te voldoen, min of meer ver- niet kunnen vermeerderen of zelfs nog niet eens
in de wieg weg, de band met het Kindeken fl»uwen, wanneer hem wordt voorgesteld, dat tot eene beroeping kunnen overgaah; en ook
Jezus wordt, zoo er genade werkt, niet ver- die verphchting eigenlijk geheel of ten deele op zijn er Kerken, waar het traktement niet lager
is dan het daar ter plaatse vereischte minimum,
broken.
anderen rust of op anderen kan gelegd worden. en waar door bijvoeging van kindergeld ook
En al werd ons het leven gespaard, zoodat
Laat onze Kerken dus geheel daarvan afzien,
we uit de wieg straks het leven ingingen, om om dan des te beter te letten op hetgeen naar gerekend is met de talrijkheid van het predials kind, als knaap, als jongeling, als man, als den eisch der Schrift hare eigene roeping is kantsgezin. Maar in verre de meeste Kerken
grijsaard het leven te doorworstelen, — onze D a t is h i e r d e h o o f d z a a k . Waar die is dat anders. En in deze moet de Kerkeraad dus,
berinnering, die tot in ons pasgeboren zijn terug- roeping slechts een weinig gevoeld wordt, kun- om aan den eisch van Gods Woord te voldoen,
gaat, is, zoo we genade kennen, nooit zonder nen pogingea tot verbetering ook niet baten. de zaak ter hand nemen.
Voor de wijze, waarop dit het best zou kunJezus. Ook Jezus is man, is jongeling, is knaap, Maar ook, omgekeerd, zal er op de meeste
13 spelend Kind, en zelfs kind in de windselen plaatsen goede vrucht gezien worden, wanneer nen gedaan worden, is uit den aard der zaak
geweest, en in elk stadium van ons leven ver- het besef van die roeping kan versterkt worden, hier geen advies te geven, dat tot bijzonderzelt ons alzoo zijn heilige gestalte, tot zelfs in die zoodat in een ruimen kring dat besef waarlijk heden afdaalt, daar de plaatselijke toestanden
hiervoor veel te verschillend zijn. Zoo b.v. is
eerste ure toen we het levenslicht aanschouwen leeft en werkt.
mochten. Geen stap hebben we op onzen levens- Dit is uit den aard der zaak niet in alle wel in het algemeen raadzaam, dat de prediweg gezet, of onze Heiland is ons op dien weg alle Kerken op een enkel oogenblik tot stand kant, ook al is hij voorzitter van den kerkeraad,
voorgegaan, tot zelfs in die eerste levensdagen, te brengen, en het kan ook niet verkregen wor- toch persoonlijk geen deel neme aan de hier
toen we nog sluimerden in onbewustheid en den alleenlijk door het besluit van eene kerke bedoelde werkzaamheden; maar het kan toch
onze hulpeloosheid geheel van anderer zorge lijke vergadering. Maar toch is en blijft dit de zijn, dat dit hier of daar goed kan werken .en
zelfs wordt gewenscht; en dit moet dan 'plaat
afhing.
zaak, die hier op den voorgrond moet staan.
Hierdoor juist is Jezus aller Heiland. De Tot verbetering van de predikantstraktementen selijk beoordeeld worden. Desgelijks hangt het
Heiland van ons die volwassen zijn, de Heiland IS het eigenlijke middel, het middel dat aan alle van omstandigheden af, of de kerkeraad, voor
van onze jongelingen, de Heiland van onze andere, als zij iets zullen baten, ten grondslag de voorbereiding en uitvoering van de te nemen
nog spelende kinderen, maar de Heiland ook moet liggen, dat te dezer zake de eisch van maatregelen, al dan niet, eene commissie zal
van onze kleine schatten, die zelfs nog niet Gods Woord aan de gemeente worde voorge- instellen en instrueeren; en, indien hij dit nuttig acht, hoe zulke commissie dan is samen te
spelen kunnen.
houden, en dat die eisch gedurig en met ernst stellen, hetzij uit kerkeraadsleden, of ook uit
Het is Jezus die ons vooruitging in heerlijk- bij haar worde aangedrongen.
leden der Commissie van beheer, of ook met
heid en in die heerlijkheid ons opwacht. Het
Dat is dan de roeping, allereerst van de bijvoeging van andere gemeenteleden. En, gelijk
is Jezus, die ons verzelt op heel onzen levens- Dienaren des Woords, die immers het geheele reeds boven herinnerd werd, is ook op de vraag,
weg. Het is Jezus die tot in de wieg over onze Woord te bedienen hebben; aan de jeugd op of de zaak het best te behartigen is door eene
sponde gewaakt heeft.
de catechisatiên, en aan de geheele gemeente samenkomst met gerafenteleden, dan wel door
reeds zoo boeienden indruk op ons kan maken
en zoo wondere aantrekkingskracht kan uitoefenen, hebben we ons bij het Kmdeken Jezus
dit geheimzinnig boeiende in nog verhoogde
mate te denken. Men spreekt bij de wieg wel
eens van een engelenkopje, maar bij de Kribbe
schiet dit engelenkopje zelfs te kort, om ons
het verrukkelijke van Jezus' blik weer te geven.
De indruk van het zien van dat Kindeken moet
overweldigend zijn geweest. Geen prachtgewaad
trok af, niets in die Kribbe of in heel de
omgeving benevelde den indruk. Het Kindeken
lag daar in doeken gewonden, en uit die windselen en doeken stak in heilige aanminnigheid
het heilig Kinderkopje van Jezus uit. In
aardschen vorm, en toch boeiend door hemelschen
glans.

bezoek aan de huizen, niet in alle Kerken het-1 waarin deze personen thans verkeerden
zelfde antwoord te geven.
toen de Apostel dezen brief schreef, maar
Met betrekking tot alle Kerken kan slechts niet van den toestand, waarin ze zich beop enkele punten de aandacht gevestigd wor- vonden, toen die prediking tot hen kwam
den. En dan zal wel, in het algemeen, zonder Er staat dan ook niet, merkten onze vadetwijfel het volgende gelden.
0/eral stelle men zich als einddoel, om te ren terecht op, dat Christus in de geaan deze geesten gepredikt
komen tot het minimum, dat ter plaatse voor vangenis
het levensondeihoud van een predikant wordt heeft, maar aan de geesten, die (d. w, z,
nu) in de gevangenis zijn. Vrij weernoodig geacht.
Hierbij worde steeds ook gerekend met de gegeven, zou men de woorden van den
talrijkbeid van zijn gezin, zoodat aan het be- Apostel aldus kunnen vertalen: in dezen
doelde minimum een zoogenaamd kindergeld Geest, waardoor Christus is levend gemaakt
worde toegevoegd. In enkele Kerken wordt dit is Hij ook in het verleden heengegaan om
nu reeds gedaan; o. a. zóó, dat voor ieder kind te prediken aan degenen, die nu als geesten
beneden de zes jiar / 25.— per jaar wordt
uitgekeerd, van zes tot twaalf jaar / 50.—, en In de gevangenis (d. w. z. de hel) opgevan dertien tot achttien jiar / l o o — , of meer. sloten zijn, en die toen ongehoorzaam waren
Dit is dan voor het onderhoud en de opleiding toen de lankmoedigheid Gods verwachtte'
zeker nog volstrekt niet voldoende; en waar in de dagen van Noach,
het traktement reeds zeer laag is, zouden zulke
Nu behoeft deze gedachte, dat Christus,
cijfers wel verhoogd moeten worden. Maar wan reeds vóór zijn komst op aarde, gepredikt
aeer in die richting gewerkt wordt, is dat voor
een predikant toch verlichting van zorgen. Het zou hebben, zeker niet te. bevreemden
is tevens eene manier van traktementsverhoo want de Schrift leert ons uitdrukkelijk, dat
gin^r, die meer dan eenige andere, ingang en er van den Middelaar voor zijn vleeschwormec'ewerking vindt bij de gemeente. En het is ding werkingen in deze wereld zijn uitgeook het meept in overeenstemming met den gaan. Zoo heeft Christus zelf gezegd, dat
regel, die voor het onderhoud van kerkediena Abraham met verheuging verlangd heeft,
reu in de Schrift wordt gesteld.
opdat hij den dag van Christus zou zien
Voorts is het zeker niet raadzaam, dat de en dat hij dien gezien heeft en verblijd is
medewerking der gemeente gevraagd worde door geweest; en op de bedenking der Joden,
middel van contributiën of collecten, die be hoe dit kon, daar Abraham reeds lang gepaalielijk voor het predikantstraktement zouden storven was, eer Christus geboren werd,
bestemd zijn; daar dit met de vereischte kieschheid niet zou overeenkomen, en ook op den antwoordde Hij: Eer Abraham was, ben
duur tot moeielijkheden en onaangename ver- Ik (Joh. 8 : 56 58), De verschijningen van
hou-iingen zou leiden. Inderdaad behoort het den Engel des Heeren onder het Oude
traktement toch ook tot de gewone uitgaven Verbond zijn dan ook zonder eenigen twijfel
voor den keikedienst. En ten aanzien van dien geen gewone engelverschijningen geweest,
dietst is dan wel aan te bevelen, dat, waar de maar openbaringen van den Middelaar, gegemeenteleden tot nog toe hiervoor niet bijdroe lijk duidelijk blijkt uit de profetie in Magen door middel van inschrijvingen tot een leachi 3 : 1 : Snellijk zal tot zijnen tempel
jiarlijksch bedrag, te dien einde eene plaatse- komen die Heere, dien gij lieden zoekt, te
lijke organisatie worde in het leven giroepen,
die ia staat stelt om de toegezegde contributën weten de Engel des Verbonds, aandenweldesverkiezende per kwartaal of per maand of ken gij lust hebt: ziet. Hij komt, zegt de
Heere der heirscharen. En gelijk de Midper week te voldoen.
£a ten slotte worde bij al dien arbeid steeds delaar zoo zichtbaar verscheen aan de patoegezien, dat verhoogde bijdragen voor den triarchen en aan Israel in de gestalte van
kerkedienst niet zóó gevraagd of gegeven wor- den Engel des Heeren, zoo heeft Hij toen ook
deo, dat zij eene evenredige schade zouden onzichtbaar gesproken of gepredikt door de
toebrengen aan de inkomsten voor andere be- profeten, in wie de Geest van Christus werkte
langea, die ook door de gemeente verzorgd en die door dien Geest werden geleid. Het is
word-f n, met name aan de inkomsten voor de daa ook opmerkelijk, dat de Apostel Petrus
diakonie, voor het Christelijk schoolonderwijs
en v3or de Zending, daar het anders feitelijk juist op dit feit met zooveel nadruk in dezen
eigebUjk geen bijdragen zouden zijn van de zelfden zendbrief wijst, waar hij in hfdst, i :
10, II zegt, dat de „profeten onderzocht
gemeenteleden zelven.
hebben op welken of hoedanigen tijd de
Djor dit woord van opwekking meenen de Geest van Christus, die in hen was, behiervoor benoemde deputaten gedaan te hebben, duidde en te voren getuigde het lijden, dat
wat ia hun vermogen was. Thans staat het aan op Christus komen zou en de heerlijkheid
de Kerken, om te doen wat in haar vermogen daaraan volgende." De Geest van Chrisis. £a dus staat het allereerst aan de keikera- tus was de geest der profetie.
den, die ook in deze zaak de gemeente te
Geldt dit van al de profeten onder het
leiden hebben, om met ernst te overwegen, wat
Oade
Verbond, dan geldt dit zeer zeker
zij d'ïarvoor kunnen en dus moeten doen. Voor
zooveel zij hierbij raad of steun noodig hebben, ook van de profeten, die voor den zondzal de Classe van hun ressort hen wel zooveel vloed zijn opgetreden. Ook in hen getuigde
mogelijk daaraan helpen. En buitendien kunnen de Geest van Christus te voren van het
ook de Classen zelve de zaak nog bevorderen, oordeel Gods, dat komen zou. Met name
wanneer zij over eenige maanden, b.v. ia de wijst de Schrift ons op Noach, „den preClas.-ikale vergadering van April of Mei of Juni, diker der gerechtigheid", maar niet minder
haar opzettelijk aan de orde stellen, om alsdan op Henoch, den zevende van Adam. Zelfs
te hooren wat iedere Kerk in het bijzonder
heefi. mede te deelen, en om naar aanleiding heeft Judas in zijn zendbrief vs. 14 deze
van die mededeelingen, voor zooveel noodig, profetie van Henoch ons bewaard: „Ziet, de
H:ere is gekomen met zijn vele duizenden
advici te geven of tot actie aan te sporen.
M >ge dan kunnen blijken, dat onze kerkera- heiligen om gericht te houden tegen allen
den niet te vergeefs aan een eisch van Gods en te straffen alle goddeloozen onder hen,
Woo d herinnerd zijn, en dat in Gereformeerde van wege al hun goddelooze werken, die
Kerken zulk een eisch vat en klem heeft op zij goddeloosiijk gedaan hebben en van
de c mscientie. Tegenover alle bezwaren, die te wege al de harde woorden, die de goddedezer zake kunnen oprijzen, mag ook thans looze zondaren tegen Hem gesproken
nog geweten worden op de belofte, die reeds hebben". Het oordeel van den zondvloed
onder het Oude Verbond aan de gehoorzaamis dus niet onverwachts gekomen. De Geest
heid verbonden werd (Mal. 3 : 10):
„B engt alle de tienden in bet schathuis, opdat van Christus heeft het oordeel vooraf aaner spijze zij in mijn Huis; en beproeft Mij nu gekondigd. Eerst toen de zondaars niet wilden
daarin, zegt de Heere der heirscharen, ei Ik luisteren, was de lankmoedigheid Gods uitu dau niet opendoen zal de vensteren des hemels, geput en volgde het ontzettende gericht,
en u zegen afgieten, zoodat er geene schuren En op die prediking zou de Apostel doelen
genoeg wezen zullen."
als hij zegt, dat Christus in den Geest
heengegaan is om te prediken aan degenen,
De Deputaten voornoemd,
die In de dagen van Noach ongehoorzaam
F. L. RUTGERS,
zijn geweest.
M. NOORDTZIJ,
M. VAN MmSWINKEL,
Ook de bedenking, dat de Apostel hier
3 November 1909.
de sterke uitdrukking gebruikt, dat Christus
is heengegaan naar de geesten om hun
te prediken en dit heengaan toch een
verandering
van plaats aanduidt, die ondenkMen doffxaatisoh
gesehil?
baar is bij den Middelaar In zijn praeexistent bestaan, omdat Hij toen In de
XIII.
geótaltenisse Gods zijnde, alomtegenwoordig
was,
gaat niet op, omdat de Schrift dergelijke
L'^vert de uitlegging, die Prof. Bavinck
in zijn Dogmatiek ons schonk van i Petrus uitdrukkingen telkens gebruikt ook van God
3 : IS en V. v., dus reeds een zeer goeden den Heere zelf, niet om daarmee een verandeen Schriftuurlijken zin, daarnaast verdient ring van plaats, maar we! om een nadere openniet minder aandac'nt de verklaring, die onze baring Gods op aarde aan te duiden. Zoo zegt
vroegere Gereformeerde theologen gewoon God de Heere in Gen. 1 1 : 7 : „Komt aan,
waren van i Petrus 3 : 18 en v.v. te geven laat ons nedervaren" nl. om den torenbouw
en die ook door de kantteekenaren van van Babel te bezien. Zoo wordt In Exodus
onze: Statenvertaling met zekere warmte 19 : II gezegd, dat „God voor de oogen van
al het volk zal afkomen op den berg Sinaï".
wordt bepleit.
Volgens deze uitlegging zou de Apostel Zoo zegt David in II Sam, 7:13, dat „God
hier niet het oog hebben op een prediking, is heengegaan om zich een volk te verlossen".
die van Christus' opstanding en hemelvaart De voorstelling Is altoos ótze, dat God in
is uitgegaan tot de zielen der afgestorvenen, den hemel woont, en daarom nederdaalt op
maar op een prediking van den Geest van aarde, wanneer Hij zich aan zijn volk openChristus,die veel vroeger tot hen kwam, terwijl baart. Zelfs gaat de Schrift nog verder en
deze personen nog leefden op aarde. Het Aeen- noemt de aankondiging van Christus door
gegaan zijnde in den Geest zou dan slaan de profetie een inbrengen in de wereld van
niet op hetgeen na Christus levendmakïng den Christus, zooals In Hebr. i : 6, waar
is gevolgd, maar op hetgeen lang in het de Apostel een profetie aanhaalt uit Psalm
verleden, nog vóór zijn komst in het vleesch, 97 : 7 en nu de sterke uitdrukking gebruikt:
was geschied. Door zijn Geest of de God- „En als Hij (nl. God) wederom den eerstdelijke kracht, die van Hem uitging, zou geborene inbrengt In de wereld, zegt Hij:
de Middelaar reeds onder het Oude Ver- „en dat alle engelen Gods Hem aanbidden".
bond gewerkt hebben in de profeten, en aldus Het is dan ook de vraag, of wanneer dezelfde
door den mond dier profeten gepredikt heb- Apostel in Hebr. 1 1 : 5 zegt: „daarom
ben tot de menschen, die toen leefden, om komende in de wereld zegt Christus: slachthet oordeel Gods hun aan te kondigen en offer en brandoffer hebt Gij niet gewild",
tot bekeering hen te roepen. Ds uitdruk- hiermede niet evenzeer als In Hebr. i : ƒ
king, „die eertijds ongehoorzaam waren", bedoeld wordt, dat Christus Inkomende in
zou dan juist op deze prediking van Christus de wereld door de profetie, toen dit woord
slaan ; ze hadden geweigerd naar Zijn woord aangaande zich zelven heeft gesprokente luisteren, niettegenstaande de „lankmoe- Maar hoe men ook over dezen laatsten tekst
digheid Gods verwachtte", of ze nog tot moge denken, zeker Is, dat de Schrift vaak
bekeering zouden komen. Om die onge het woord heengaan gebruikt In ovefhoorzaamheid en dat verachten van Gods drachtelijken zin om de openbaring eenef
geduld zouden ze veroordeeld zijn, en daarom Goddelijke werkzaamheid op aarde aan te
thans na hun sterven hunne zielen opge- duiden. En waarom zou de Apostel in
sloten zitten in de gevangenis. De uitdruk- I Petrus 3 : i 8 dan niet kunnen zeggen,dat
king „de geesten, die in de gevangenis de profetische prediking, die de Geest van
zijn", zou dan, evenals de „doodcn aan wie Christus door Henoch en Noach gaf, een
het Evangelie verkondigd is" (I Petrus 4 : 6) heengaan van Christus was geweest naar de
de aanduiding wesen van den toestand, menschen, die vöèr den zondvloed kefde»

