wat tot zijn zaligheid te weten van noode >'maken, dat 't woelen en 't rumoer in de wereld De scheidslijnen zijn hier scherper getrokken, waarbij het gerezep misverstand werd weg- h c t . t o e h --ongetwijfeld vaststaat en ,dc uitis, maar nooit is volgeiiouden, dat een ons niet deren kan, we onszelf, onze eigen de overgave aan het beginsel is meer geruimd en het verblijdend rc.sullaat werd komst het ook telkens weer toont, dat waarlijk
eenvoudige herdersjongen of arbeider op persoon op de proef stellen en keuren, en beslist en volkomen, de karakters, in den verkregen, dat Prof Visscher terug is ge- niet al deze ,,kinderen der geloovigen"
een fabriek' alle profetieën in Oud en Nieuw alsnu, geheel op ons zelf teruggetrokken, in de strijd gestaald, zijn hoekiger, maar toonen komen op zijn besluit om den band met uitverkoren zijn. Beide uitspraken schijnen
stille eenzaamheid den uitgang van onze ziel naarTestament doorgronden kan. Juist daarom God . voelen opwaken, en den ingang van God ook meer vastheid. En het Calvinisme, dat den Gereformeerden Bond door te snijden dan ook elkaar onherroepelijk uit-te sluiten,
is er dan ook een Dienst des VVoords, en in ons hart in zalige toenadering ervaren voor alle dingen vastheid van wil en en ook zich bereid heeft verklaard, zijn ze staan als/Ö- en «f^« tegenover elkander.
beslistheid van overtuiging eischt, pasit artikelenreelis »Vah verborgen omgang» in Is w a t onze Confessie, Catechismus en
zijn het de Bedienaren des Woords die de mogen.
Doopsformulier aangaande de „kinderen
daarom wel zoo goed bij' onzen Noordschen het Bondsblad weer voort te zetten.
mysteriën hebben te ontsluiten. Maar dit
volksaard zich aan.
Over dat bericht verblijden ook wij ons der geloovigen" belijden, waar, dan kan,
neemt niet weg, dat eerst de wondere
zoo zegt men, hetgeen de Leerregels van
Gelijk een spons verweekt en bederft, indien
uitvinding van Laurens Janszoon Koster den
Evenals een vorig jaar zal aan de jaar- van harte.
De positie der Gereformeerden in de Dordt ons leeren, niet waar zijn; en omgeBijbel tot het wereldboek gemaakt heeft. ze maar aldoor in het water blijft liggen en het vergadering voorafgaan een wetenschappeThans toch kan zonder zweem van aarzeling water in zich opgezogen houdt, zoo ook kwijnt lijke samenkomst, die inzonderheid bestemd Hervormde Kerk zou'door broedertwist alleen keerd, hebben de Vaderen te Dordt de
gezegd, dat er nooit, dat er in niet een ons zielsleven weg, indien het gestadig in het is voor 't bespreken van wetenschappelijke verzwakt kunnen worden. Moge het nu maar waarheid beleden," dan kunt ge ook niet
land, dat er onder niet één volk, waar of wereldleven verzonken blijft, en rusteloos dit problemen en waar Prof Bavinck zijn blijken, dat het rixae amantium, redintre- aannemen wat onze Confessie, Catechismus
wereldleven indrinkt.
gatio amoris') ook hier waarheid is en de en Doopsformulier aangaande de kinderen
hoe dan ook een boek is te schrift gesteld,'
Ons geheel afscheiden van dat wereldleven referaat over het onbnvuste toelichten en
hoe classiek en van wat kostelijken inhoud mogen we niet. Ook óns is in die wereld een taak, verdedigen zal. Zeker valt het te betreuren, zoo heftig doorgesneden banden nu vaster des verbonds u zeggen. Ja en neen kunnen
niet tegelijk waar zijn. Ge moet dus kiezen.
ook, dat ook maar van verre de vergelijking een roeping aangewezen. Maar bij het vervullen dat naast een der professoren van de nog dan te voren geknoopt zijn.
als wereldboek met de Heilige Schrift zou van die taak moet niet het wereldleven onze ziel, Universiteit, niet ook een der oud-leerlingen
Verdeeldheid onder broeders, die saam- Wie het eene aanneemt, moet het andereals leugen'verwerpen.
kunnen doorstaan. Reeds liep het hoog, maar moet onze ziel dat wereldleven beheerschen. hier als referent zal optreden, want het hooren, doet alleen den vijand juichen.
indien van een in strengen zin classiek ge- We moeten er ons gestadig indomüf'cn, maar doel van deze samenkomsten was niet het
^ l i f H ^ ' l s de oplossing, die men gemeenlijk
schrift een dertig vertalingen het licht zagen, even dikwijls er ons weer uit terugirci^Kcn. We minst, om aan deze oud-leerlingen gelegenvdii niét-calvinistische zijde van deze tegenVrije
studie.
hier daarentegen is sprake van een breede, mogen en moeten de dingen der wereld in ons heid te schenken van hun wetenschappestrijdigheid in onze belijdenisschriften heeft
rijke verzameling van geschriften, die althans opnemen, en in ons opzuigen, maar we moeten lijke gaven en studiën te doen blijken. Maar
gegeven, deze, dat ze de vrucht zou wezen
ze
even
dikwijls
en
beslist
weer
uit
onze
zielj
Bij
een
bespreking
van
de
voorstellen,
voor wat het Nieuwe Testament aanbelangt,
gelijk Directeuren reeds hebben meegedeeld,
van twee onderscheiden stroomingen die
uitdringen, om weer tot ons zelf te komen en straks
die
op
de
a.s.
S3-node
der
Hervormde
Kerk
reeds in meer dan vier honderd talen wer- ons in onzen God te verliezen. Niet de wereld moet is de «oorlogstoestand", die zooveel in ons
van meet af in onze Gereformeerde Kerken aan
de
orde
zullen
komen,
breekt
de
den omgezet. De groote Encyclopaedia of ons beheerschen, maar wij moeten op 't ons toege- land ontredderd heeft, oorzaak geworden,
zouden te vinden zijn geweest: de strengJVaarlieids7'rie?id.
een
laas
.voor
de
vrije
Missions,
te New York, anno 1910, in wezen erf en in den ons aangewezen kring een dat de oud-leerling onzer Universiteit, die
calvinistische richting, die de praedestinatie
studie.
tweede editie uitgekomen, geeft de breede hooger inenschelijk bedoelen op die wereld doen was uitgenoodigd oin een referaat te
vooropschuift en de rekkelijke richting van lijst ervan op blz. 827—829 in haar derde uitgaan, en als we van den Christus gegrepen houden, verhiiiderd werd aan de opdracht
Bullinger, die allen nadruk legt op het
De
Synode
wil
de
Gemeente-'Universiteit
van
appendix. Rekent men daarbij nu met het zijn, onder de heerschappij van Christus brengen, te voldoen. Het i,\ gelukkig, dat dit gemis
genadeverbond. Die meer rekkelijke, milde
alle verkoop van andere boeken zeer verre wat er steeds op uit is, om ons van (Jhristus in zooverre vergoeAwordt, dat Prof Bavinck Amsterdam weer opriemen onder de Hooge- en Evangelische richting, gelijk men haar
scholen,
waar
de
Herv.
theologen
kunnen
en
overtreffend debiet, dat de Heilige Schrift over af te trekken.
een onderwerp aan de orde stelde, dat
Hierbij nu komt 't altoos weer op die ééne rijke stof tot discussie kan geven. Wie zijn mogen studeeren. We zijn daar zéér sterk tegen 1 gewoonlijk noemt, zou met naine te Heidelheel het aardrijk gevonden heeft, zoodat een
De kerk staat geheel buiten Jie Universiteit. Op berg den toon hebben aangegeven, en onze
enkel Bijbelgenootschap de verspreiding van zelfde onderscheiding aan, dat we een leven keurig referaat, dat gelijk al wat Prof de benoeming van Hoogleeraren heeft de Kerk Catechismus en Doopsliturgie, die beide
naar buiten.^ en een leven naar binnen hebben,
één jaar op vier millioen schat, dan zinkt, ver- dat ons innerlijk leven dat we in de binnenste Bavinck levert, de hand van den meester niet den minsten invloed. Kerkelijke hoogleeraren door Petrus Datheen van de Gereformeerde
geleken hierbij, de verspreiding van elk ander kamers van ons bestaan leiden, zich door het verraadt, las en bestudeerde , daardoor in- zijn er niet. En die Hoogleeraren, die er zijn, Kerk te Heidelberg zijn overgenomen, zouboek, hoe hoog geloofd en veel gezocht leven van buiten niet late vergiftigen, niet late geleid werd in de historie van dit probleem,' zijn dooi^sgezind, Luthersch enz. iius niet Her- den daarom deze verbondsbeschouwing ons
ook, zoo in het niet terug, dat het zelfs uit zijn verband rukken, en niet late beheer- en zag, van hoeveel belang dit vraagstuk vormd en ultra-modern. Zóó modern, dat de leeren. Daarentegen zou de .strenge praeniet in aanmerking komt. Een eere als aan schen, maar juist omgekeerd de van Godswege niet alleen voor de philosophic, maar voor Herst. Ev. I>uthersche Kerk besloot haar semi- destinatieleer door Calvinistische predikanten
geen ander geschrift uit wat land of eeuw ons gegeven roeping leere verstaan, om met de de religie, de zielkunde en de paedagogiek narie uit het moderne Amsterdam over te bren- uit P'rankrijk in ons land zijn binnengedragen naar het orthodoxe Utrecht. En zou onze
ooit ten deel viel, was voor den Bijbel als uit God in ons vloeiende kracht, den wil Gods is, zal den hoogleeraar dankbaar wezen Herv. Kerk die Universiteit dan trekken binnen gen, in de Confessie van Guido de Brés haar
aan
die
buitenwereld
op
te
leggen.
Bijbel weggelegd op een schaal, die nog
voor de keuze van dit onderwerp en met
Maar dit nu is juist alleen mogelijk, indien spanning het debat verwachten, dat over de plaats waar ónze a.s., herders en leeraars in"ting hebben gevonden en op de Synode van
verbaast, wie de lijst ervan voor zich krijgt.
worden opgeleid "i Immers neen !
Dordt haar beslissende overwinning hebben
De Bijbel staat nog altoos geheel eenig uw persoonlijk leven in uw binnenste een zelf- dit referaat zich ontspinnen zal.
En daaroni stemmen we legen.
behaald. Dat deze voorstelling ten eenenstandig karakter draagt, en ge niet er u in
onder alle menschelijke literatuur in het verliest, om een zielloos afschijnsel van uw omOp céne voorwaarde zouden we vóór stemmen, male onjuist is en niet alleen van allerlei
Is deze samenkomst, die een streng
zenith. Reeds door die vvereldbeteekenis geving te zijn.
wetenschappelijk karakter draagt, uiteraard en wel als de weg van vrije studie en vrije op- verkeerde onderstellingen uitgaat, maar
van den Bijbel gevoelt men, dat een boven
In dat zielloos afschijnsei-zijn ligt juist't booze meer bestemd voor gestudeerde personen, leiding betreden werd en alle Universiteiten, ook door de feiten op de meest afdoende
het gemeen-menschelijk uitgaande werking euvel, zóó zelfs dat er lieden zijn, wier vroom- —• al mogen leden en begunstigers haar waar door wettig-erkende Professoren onderwijs wijze wordt weersproken, belioeft hier niet
den Bijbel bij zijn ingang in de wereld- heid zelve niet anders is dan een afschijnsel van als toehoorders bijwonen — de eigenlijke gegeven wordt en. wettig-erkende examens wor- in bijzonderheden te worden aangetoond.
den afgelegd, werden geopend voor onze theol.
historie gedragen heeft, en het is die won- den vromen' kring waarin ze verkeeren.
Het moge voldoende wezen er hier op te
samenkomst, waarop meer de band gevoeld
Een persoon, een man, een vrouw met eigen zin wordt, die ons Gereformeerde volk aan zijn studenten. En dus óók de Vrije-L'niversiteit te wij/.cri, dat Datheen, aan wien we onze
Jcic 'werking, die de Kerk van Christus
Amsterdam. Dan zouden we er wat voor voelen
en
bedoelen,
van
eigen
karakter
en
van
eigen
niet anders verklaren kan, dan door ze te
Hoogeschool verbindt, is de
Jaarvergade- en vóór stemmen ~- zooals Prof. v. Veen ook Catechismus en Doop.sliturgie danken, toch
zoeken in den Christus, haar Heiland, die daad te zijn, is nu het eenige middel om aan ring die 8 Juli zal gehouden worden. Naar in de Synode van 1914 voorstelde, welke toen 1 zeker een niet minder beslist »Calvinist» is
dat
ondergaan
in
't
afschijnsel
van
uw
omgeving
na zijn opvaren ten hemel aldus zijn Kerk
te ontkomen, en de kracht hiertoe ligt eeniglijk goede gewoonte gaat aan deze vergadering stem miste om een meerderheid te krijgen — geweest dan Guido de Bres, de opsteller
op aarde verrijkt heeft.
in uw persoonlijk geloof. Cw ik in u mag niet des avonds te ly-i ure in de Zuiderkerk maar om de moderne Gemeente-Universiteit te onzer Geloofsbelijdenis. En wat alles afdoet,
erkennen en de Gereformeerde Vrije-Universi- dezelfde »verbondsbeschouwing« die men
Zoo is het de ten hemel gevaren Chris- van was, 't moet van marmer of staal zijn, en een bidstond vooraf, waarin het aangezicht teit niet, dat lijkt ons al te mal.
het
is
uw
God
die
dat
marmer
in
u
naar
zijn
in den Catechismus en ons Doopsformulier
des'
Heeren
zal
gezocht
worden
voor
de
tus, die, van uit d e n ' h e m e l , eerst de UitDaarom tegen het voorstel zooals het hier
als het t)-pisch niet-calvinistische beschouwt,
Vereeniging en voor de Universiteit. Dr. ligt.
storting van den Heiligen Geest gaf; die beeld en gelijkenis moet behouwen.
Dat ik van staal of marmer in u, heeft zijn H. Kaajan zal daar optreden, die zelf leervindt men, gelijk we zagen, evenzeer in
den man van Tarsen riep om de heidenÊn
voor
het
voorstel
in
den
geest
van
Prof
woonstede in de allerbinnenste kamer van uw
wereld te veroveren ; die in Jerusalems ver- wezen. Daar in die allerbinnenste kamer moet ling onzer Hoogeschool en Groninger van V. Veen, om-dan óók de Vrije Universiteit te onze Calvinistische Confessie terug, want
•••W?i^f0i0SfSÊ/
• ook daar wordt gezegd, dat «Christus zijn
overing den Joodschen volksstaat zijn oordeel ge uw door het geloof herboren ik telkens be- afkomst, wel de meest geschikte persoon erkennen.
bloed voor de kinderen der geloovigen
deed vinden; die in de Openbaring van zoeken, en ter verantwoording roepen. Vi'fi uit- was om in zijn vaderstad dezen bidstond te
Voor dit woord van sympathie zijn we vergoten heeft«. Terwijl eindelijk onze LeerJohannes ons zijn testament schonk voor de gangspunt mag niet zijn in de wereld, om uit leiden. Toeval is het.zeker niet, dat Direcregels te Dordt, die de zegepraal van het
dankbaar.
komende Voleinding, en die evenzoo op zeer die wereld naar uw God te verzuchten. Juist teuren aan een tweeden Groninger, nu niet. de W'aarheidsvriend
Het is metterdaad al te onbillijk, dat de «enghartige en bekrompen Calvinisme*
wonderbare wijze de Heilige Schrift in zijn omgekeerd moet uw geloof 't uitgangspunt in een leerling, maar den nestor onder onze
Kerk op aarde heeft nedergelegd. W a t ver- uw God vinden, om van daaruit de wereld te hoogleeraren. Prof Dr. J. Woltjer, de S\-node der Hervormde Kerk de examens zouden beteekenen, wederom even beslist
schillen dan ook thans de Kerken ver- beheerschen. En daarvoor nu moet ge een telkens leiding der algemeene vergadering op- der Theologische faculteit van de Gemeente- in Hoofdstuk I artikel 17 verklaren, dat
d e d e n , de Heilige Schrift blijft als de zich vernieuwend leven in de binnenste kamer droegen, die te JO ure in de Harmonie zal lijke Universiteit te Amsterdam erkennen »nademaal wij van den wille Gods uit
van uw innerlijke existentie kennen.
aanvangen. De sobere eenvoud en dege zou, hoewel hier geen door de Synode Zijn Woord moeten oordeelen, hetwelk
Canon van belijdenis en leven nog altoos
De heilige roeping: »Mijn volk ga in uw
Woltjer kerkelijk benoernde hoogleeraretj zijn, en getuigt, dat de kinderen der geloovigen
aanvaard in de Gereformeerde Kerken, binnenste kamer!« gaat uit tot een ieder die degelijkheid, •^t^ft.ïSal wat Prof
heilig rjijn niet van nature, maar nit kracht
levert, kenmerkfr''"doen van het openings- die van de Vrije Universiteit niet.
in de Luthersche Kerken, in de Roomsch- gelooft.
woord, • dat bij deze gelegenheid gesproken
Op de vorige Synode viel het voorstel van het genadeverbond, in hetwelk zij met
Catholieke Kerken, in de Grieksch-Oosterwordt, een kostelijk stuk verwachten. En van Prof Van Veen met, indien we ons hunne ouders begrepen zijn, de godzalige
sche Kerken. De Schrift zakelijk, evenals
Daarbij echter mag nooit van één - onver- voorts zal op deze jaarvergadering geen niet vergissen, één stem. Moge deze Sj'node, ouders daai-om niet moeten twijfelen aan
de Doop in formeelen zin, is nog tot op
den huldigen dag datgene wat alle Chris- biddelijken eisch worden afgelaten. Ge moet., ja,I referaat gehouden worden, opdat er te die tot een beslissing over deze zaak zal de zaligheid hunner kinderen, welke God
telijke Kerken op aarde, zoo men enkele de pabijheid van uw God kennen, alleen maar, ruimer tijd overblijve om van gedachten te geroepen worden, dit onrecht herstellen.
in hunne kindsheid uit dit leven wegneemt.*
gij kunt nooit tot uw God naderen, en het is wisselen over den toestand der Vereenil^'rije studie was van oudsher een echt Hier, in het hart van de praedestinatieleer,
secten afzondert, verbindt.
alleen uw God die naderen kan tot u.
ging. Plet jongste jaarverslag biedt daartoe Protestantsch, een gereformeerd beginsel.
Dr. A. K.
Ge kunt bidden, ge kunt neerknielen, ge stof te over. Een broederlijke en open- De S \ n o d e zou zichzelve eeren, wanneer ze komt de belijdenis van het Genadeverbond
dus weder even krachtig tot haar recht als
kunt uw gedachten naar hooger laten uitgaan, hartige discussie niet alleen over den finan- dit beginsel weer in eere herstelde.
in onzen Catechismus en ons Doopsformuge kunt uiting van zielsleven naar den Hooge
cieelen toestand der Vereeniging, die nog
lier. Het is zelfs alsof onze vaderen te
doen opzweven, maar dit alles blijft pogen, zoeken,
'zooveel zorg baart, maar ook over de
Dordt, waar ze tegenover de Remonstranten
„ # a in utö binnensfte feamerö" verlangen, doch het in zielseenheid met uw God altoos
De
kinderen
des
Verbonds.
verkeeren, is iets wat ge uit uzelf nooit be- belangen onzer Hoogeschool, moge dienen
het souvereine welbehagen Gods in zijn
reikt. Ge kunt geloofsuitgang naar God als uw om de offervaardigheid en de liefde weer
uitverkiezing hadden te handhaven, nog
VI.
Ga henen, mijn volk, ga in Vader hebben. Ge kunt in dank en aanbidding te doen stijgen.
eens met vollen nadruk de Kerken er op
uwc binnenste kamers, en sluit
Wanneer onze Gereformeerde Kerk in hebben willen wijzen, dat ze daarom toch
uwe deuren na u toe; verberg u in den Zone Gods pogen te verliezen. Maar
In de openbare vergadering, die des
u als een klein oogenblik, tot- bij dit alles blijft de scheiding, en tot waarlij ke middags te 2 ure zal aanvangen en even- haar Geloofsbelijdenis verklaart, dat «Chris- nooit van de leer van het Genadeverbond
gemeenschap voot uw ziel komt 't eerst, als uw
dat de gramschap overga.
tus zijn bloed vergoten heeft om de kingeest den Heiligen GeÊst ontmoet. En dit nu is eens in de Harmonie zal gehouden worden, derkens der geloovigen te w a s s c h e n " ; i n en al den troost, die daarin voor de ouders
Jesaja 26 : 20.
ligt, een tittel of jota zouden loslaten.
iets, dat niet uit u naar den Heiligen Geest zal Prof P^abius optreden om als onderwerp
uitgaat, maar u dan eerst en dan alleen over- te behandelen: de Cltristelijke Staat. ^Ve haar Catechismus ons onderwijst, d a t » h u n
P^n evenmin als deze historisch geheel
Uw persoon leeft naar twee kanten.
komt, zoo God de Heilige Geest in genade u zijn dankbaar, dat naast den theoloog en door Christus' bloed de verlossing van
onjuiste' voorstelling, alsof men hier met
Eenerzijds gaat ge uit naar de wereld, en dan tot zijn tempel kiest en wijdt, en in dien tempel den literator ook- een jurist
van onze hunne zonde en de Heilige Geest, die het
twee gansch verschillende stroomingen te
beweegt ge u naar hiiiten. Maar anderzijds kunt van uw hart ingaat.
Hoogeschool ditmaal aan het woord komt geloof werkt, toegezegd en geschonken
ge u ook naar de mysteriën des Geestes keeren,
Onder al uw „binnenste kamers" nu is er één om een zoo belangrijk onderwerp, waarbij wordt", en in haar Doopsformulier God doen zou hebben, die in onze Gereforen dan beweegt u naar binnen.
den Heere dankt en looft, dat hij »ons en meerde belijdenisschriften met elkaar worde allerbinnenste, en het is in die allerbinnenGe kunt u ook in uzelf opsluiten, zoodat ge ste kamer, dat de Heilige Geest zelf persoon- het in de eerste- plaats om de beginselen onzen kinderen door het bloed van Chris- stelen, mag de poging, die men wel van
gaat,
waaruit
onze
Hoogeschool
leeft
en
noch naar buiten in de wereld, noch naar lijk ingaat,, om uw geloovende ziel te vinden,
tus al onze zonden vergeven heeft en ons ultra.-Gereformeerde zijde heeft aangewend,
binnen naar uw God u toekeert, maar zulk een te ontmoeten en toe te spreken, te troosten en leven moet, aan de orde te stellen en bet
door Zijnen Heiligen Geest tot lidmaten tot verzoening van beide uitdrukkingen, worstandpunt
onzer
Hoogeschool
pubUek
te
zelfopsluiting is toch hooge uitzondering. Zelfs en u een schat des heiligen levens te doen
den toegelaten, alsof al datgene wat onze
in uren van gedachteloosheid zweven onze ge- genieten, die nooit anders dan in dien verbor- verdedigen. En indien iemand, dan is Prof van Zijnen eeniggeborerw Zoon gemaakt Confessie, Catechismus en Doopsformulier
dachten toch meestal naar de wereld uit. En is gen tempel van uw innerlijk zielsbestaan u kan Fabius zeker de man, om dat met bezieling, en tot Zijn kinderen aangenomen heeft",
zeggen van de „kinderen der geloovigen"
er onvrede in ons hart, en dorsten we naar toekomen.
ontleend aan heilige overtuiging, te doen. dan schijnt daarmede in onverzoenlijke
alleen bedoeld zou zijn van en slaan zou
tegenspraak
te
wezen,
hetgeen
diezelfde
vrede, dan keeren we ons als vanzelf weer naar
Moge zoo van deze samenkomst te GroHet verschil ligt nu maar hieraan, dat wie
binnen, om in onzen God te vinden, wat de pas op den weg kwam, nog in de voorkamer ningen opnieuw geestdrift voor onze Uni- Kerk ia haar Leerregels van Dordt even op de „uitverkoren kinderen" onder hen,
wereld ons wel gedurig belooft, maar nimmer van zijn geestelijke existentie leeft; dat wie versiteit uitgaan. Gemakkelijk is haar weg onomwonden belijdt en uitspreekt aan- W'ant vooreerst wordt noch in ons Doopsons geven kan.
vorderde in genade, de binnenkamer van zijn nooit geweest. Heel haar levensgeschiedenis gaande den dood van Christus en de ver- formulier, noch in onzen Catechismus noch
Teekenachtig en beeldspreukig als nu de taal ziel ontsloot; en dat alleen wie geheel in het
lossing daardoor te weeg gebracht, »dat het in onze Confessie van de «uitverkoren"
der profeten was, spreekt Jesaja van kamers, heilig kindschap opging, ten leste doordrong tot was een historie van worsteling en strijd. de gansche vrije raad, de genadige wil en kinderen gesproken, maar van de „kindedie om u en ïn u zijn. Zelfs spreekt hij van de binnenste kaïTier van zijn verborgen leven, Ook in den laatsten tijd hebben zich om het voornemen des Vaders is geweest, dat ren der geloovigen" in het algemeen en
een volgreeks van kamers, die de ééne al diejjer en daar zich den tempel ontsloten zag, waarin haar hoofd weer donkere onweerswolken
welk recht hebt ge dan, om deze nadere
dan de andere zich naar binnen bevinden, en de Heilige Geest ook bij hem wilde inwonen. saamgepakt, die met angst de toekomst de levendmakende en zaligmakende kracht bepaling hieraan toe te voegen? En in de
van
den
dierbaren
dood
Zijns
Zoons
zich
maken dat ge u in de binnenste van die kamers
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in de kamers van dat huis, en het is de deur zal ditmaal onze »Calvinistendag« worden
aan de straat, die hier de scheidsüjn trekt. Zelfs gehouden. In Gruno's oude veste zullen ze
werkelijke, door zijn bloed zoude reinigen.« recht dit sacrament dan aan de kinderen
der geloovigen geschonken kan worden.
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aan, en de grond, waarop onze kinderen
uw God te zoeken.
ook ditmaal niet gelogenstraft worden. De
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In dien zin nu spreekt Jesaja Gods volk toe, samenkomsten te Groningen hebben altoos
Confessie, Catechismus en Doopsformülier- Christus zijn bloed voor hen vergoten heeft.
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') Als twee die elkaar minnen, getwist hebben. te worden. Ook hier is dus feit, dat de kindestille verborgenheid de dubbele vreugde te laait dan in het meer gemoedelijke Zuiden. Bond met Prof Visscher geconfereerd. Wordt de liefdeband straks weer te hechter hersteld.

