als in dienst zijnde soldaten volgden ze den dat er twee groepen tegenover elkander zaak genomen, zijn bekend gemaakt, maar stel redep, omdat Ds. Netelenbos niet alleen predikanten, uit een buitenlandsche kerk,
veldheer die hen aan zich verbonden had.
stonden. Er heerschte onder de broederen, deze conclusies zijn zoo uiterst sober ge- op kerkrechtelijke gronden het tegen hem waarmede onze Kerken tot dusverre in
die hier als afgevaardigden der Kerken steld, dat daaruit volsterkt niet blijkt, op uitgesproken vonnis gewraakt had, maar geen officieele relatie staanj. Er zijn in het
waren saamgekomen, de meest broederlijke welke punten Ds. Netelenbos van de Be- vooral daarom, dat naar zijn overtuiging buitenland tal van Kerken, die nog wel
Zoo ging het toe in Absalom's dagen, maar toon. Van het verschil van richting uit lijdenis der Kerken afwijkt. Natuurlijk hetgeen door hem geleerd werd niet in nominaal-Gereformeerd heeten, maar waar
men beelde zich daaroin niet in, dat het in vroegere herkomst geboren, viel op deze zal het uitgebreide rapport, waarin deze strijd was met onze Belijdenis. De Synode van een werkelijk vasthouden aan de Gelater jaren veel praecieser toeging. Ook in onzen
oorlog met Spanje is soldaat na soldaat voor Synode schijn noch schaduw meer te zaak èn kerkrechtelijk èn dogmatisch had daarom op grond van dit appèl zelf reformeerde belijdenis geen sprake is.
Kerken is vaak de ethions in 't vuur getreden, zonder dat er ook maar bespeuren. Ér was de meest hartelijke wordt behandeld, later geheel in de Acta volkomen het recht op de dogmatische In zulke
sprake van was, dat elk soldaat, die meestreed, samenwerking om tot heil der Kerken en worden opgenomen. Maar de publicatie quaestie in te gaan. En 'Ds. Netelenbos sche richting overheerschend of is het
persoonlijk tegen Spanje zou gekozen hebben, tot eere Gods te arbeiden. En de eenparig- van dit rapport zal zeker op deze wij^e zelf heeft hiertegen geen enkel bezwaar modernisme nog veel verwoestender open voor onze heilige zaak het oorlogspleit zou heid, waarmede de Synode hare beslis- niet plaatsvinden vóór het Nieuwe jaar. geopperd. Hij is zelf op de oproeping der getreden dan in de Hervormde Kerk in
hebben opgenomen. Eerst in de vorige eeuw singen nam, heeft aan hare besluiten groote En intusschen zal men doorgaan, zooals Synode naar Leeuwarden gekomen, heeft ons vaderland. Alleen op den naam Gerekon men zeggen, dat de soldaat zelf koos voor zedelijke kracht verleend.
nu reeds van zich noemende „Gerefor- de schriftelijk hem gestelde vragen schrifte- formeerd af te gaan, zou dus zelf-misleiding
wien hij strijden zou, en uit eigen overtuiging
meerde zijde" geschied is, om in de lijk beantwoord en daarna voor de Com- wezen. Elke waarborg, dat een predikant
Natuurlijk
wil
dit
daarom
niet
zeggen,
zich aansloot bij den veldheer dien hij dienen
Nieuwe Rotterdamsohe Courant met allerlei missie, die .dit onderzoek leidde, mondeling uit deze Kerken de Gereformeerde belijdedat
er
geen
verschil
van
meening
was,
In
zou. Maar zelfs in die latere dagen bleef er
nis liefheeft, ontbreekt.
nog in tal van streken een onnatuurlijke mili- de publieke discussie is dat miiider uitge- onware voorstellingen het publiek te mis- zijn gevoelen nader toegelicht.
Tot op
zekere hoogte geldt dit
Heeft Ds. Netelenbos zelf alle hoffelijktaire gebondenheid voortbestaan, die eerst in komen, en daardoor kreeg het wel eens den leiden. Ware het daarom niet beter gedeze eeuw genoegzaam losweekte. Voorheen gaf schijn, alsof de belangrijke besluiten die weest, althans het tweede deel van dit heid en welwillendheid bij dil onderzoek zelfs ten opzichte vati de Gereforeen soldaat er o, zoo weinig om, voor wien hij deze Synode nam, zonder barensweeën ge- rapport, waarin het dogmatisch gedeelte getoond, we meenen, dat ook de Commissie meerde Kerken in Hongarije en het
streed. Hij had zich eenmaal, vrij of gedwon- boren zijn. Maar dit was niet meer dan behandeld werd, publiek te maken? Ieder hem niet anders dan op de meest wel- vroegere Bohème. Er is in de Hongen, in den dienst begeven, en nu vroeg hij schijn, In de Commissies, die den arbeid had dan kunnen zien, waarin de afwijking willende wijze bejegend heeft. Er is zelfs gaarsche Gereformeerde Kerk ongetwijfeld
niet verder. Hij trok mee op. Hij vocht met der Synode hadden voor te bereiden, bleek van Ds. Netelenbos bestond, en dit zou op de meest ernstige wijze beproefd om een opleving van het Calvinistische element.
de overige troepen dapper mee. Het raakpunt dit wel anders. Maar het gelukte ten ook in onze eigen Kerken eiken twijfel hem voor den dienst in onze Kerken te Prof. Sebestyèn is een warme en bezielde
daarentegen, dat uit zou maken, waar zijn hart
hebben kunnen wegnemen aan de juistheid
voor koos, bleef nog maar al te vaak in 't slotte in de voorstellen, die ter Synode van de beslissing der Synode. Thans heeft behouden, wanneer dit met handhaving tolk van het Calvinisme. Zijn benoeming
der waarheid mogelijk was. Maar al scheen tot hoogleeraar in de Dogmatiek geeft goede
werden
ingediend,
zoo
het
juiste
standpunt
onzekere zweven. Men ging dan in dienst,
aanvankelijk bij de schriftelijke beant- hope, dat de toekomstige predikanten dezer
men liet zich wapenen, men trok mee op, en te trefifen, dat men aan weerszijden zich de laster vrij spel.
zoo vocht men dan zoo dapper als 't kon daarbij kon neerleggen. En zoo kon het
Op de belangrijkste besluiten, die de woording der vragen de hoop nog te bestaan, Kerk in zuiverder sporen zullen worden
mede, om zijn veldheer te dienen, trouw aan resultaat bereikt worden, dat er van over- Synode genomen heeft, komen we later dat er toenadering mogelijk was, bij het geleid. Maar de warme sympathie, die ons
zijn legercommandant te betoonen, en waar 't stemming geen sprake was, maar dat de terug. Het was ons thans alleen te doen mondeling onderzoek bleek, dat er te Calvinistische volk- voor deze Hongaarsche
op strijden aankwam, door niets sparende Synode haar besluiten met aller instem- om den algemeenen indruk weer te geven, diep verschil van overtuiging bestond. Kerk gevoelt, mag ons geen oogenblik het
dapperheid voor de overwinning te strijden.
ming nemen kon.
dien deze Synode gemaakt heeft. En dan Dit geschil liep niet over historische oog doen sluiten voor het feit, dat deze
Zooals er in vs. 11 staat, bleef het maar al
De dank voor dezen goeden afloop der kan niet anders gezegd worden, dan dat vraagstukken, of dit of dat bijbelboek Kerk als zoodanig ons nog geen voldoende
te lange jaren: De krijgers gingen in hun
Synode
komt zeker in de eerste plaats toe deze indruk uitnemend is geweest. Met terecht op naam van den schrijver was waarborg biedt, dat hare predikanten wereenvoudigheid, want ze wisten van geen
aan het moderamen, dat de actie der Sy- behoedzaamheid en voorzichtigheid is de gesteld; ook niet daarover of het ge- kelijk Gereformeerd zijn.
zaak.
Het optreden van predikanten uit zulke
node leidde. Ds, van der Munnik, die als Synode zeker te werk gegaan. Ze heeft tuigenis des Heiligen Geesten de laatste
oudste Dienaar des Woords van Leeuwar- zich niet laten meevoeren door een zucht grond van ons geloof in de Schrift kan Kerken in onze diensten kunnen we daarom
Thans mag geloofd, dat hierin.een radicale den de Synode opende, viel de eer te beurt, om alles te vernieuwen. Maar ze heeft genoemd worden, maar hierover of Ds, zonder meer niet aanbevelen. Wil zulk een
wijziging is gekomen. Waar ook de krijg uit- dat de Synode hem tot haar praeses koos, door hare besluiten inzake den uitbouw der Netelenbos ten volle de inspiratie der H, predikant, die langeren tijd in ons land
breekt en het zwaard getrokken moet worden, en de wijze waarop hij zijn taak vervulde belijdenis, inzake een nieuw kerkelijk leer- Schrift aanvaardde. Ds. Netelenbos liet die vertoeft en de Hollandsche taal machtig is,
de soldaat denkt thans zelf mee, leeft mee in
wel
getoond,
hoe de keuze boek voor de catechisatie, inzake de her- inspiratie wel gelden ten opzichte van den in onze Kerken geregeld het Woord bedienen,
wat er gaande is, en hij weigert thans ten heeft
der
Synode
ten
volle
gerechtvaardigd ziening onzer liturgie en inzake de uitbrei- inhoud, maar niet van den vorm, waarin dan schijnt ons de beste weg, dat hij daartoe
slotte zijn hulpe en bijstand, bijaldien de zaak,
de Schrift ons gegeven is. De onfeilbaarwaarvoor men wil dat hij zal optreden, hem was. Trots het klimmen zijner jaren han- ding van het kerkelijk gezang getoond, dat heid der Schrift erkende hij niet. Ver- zich wendt tot de Classis, in wier ressort
zij
bereid
was
den
weg
te
ontsluiten
voor
hij woont, met het verzoek om ook in onze
teerde
hij
onvermoeid
en
altoos
even
niet persoonlijk toespreekt. Op een manier
zooals dat voorheen volstrekt ongekend was, vaardig den hamer. Met vaste hand, maar noodige verbetering en uitbreiding van ons schillende historische verhalen der Schrift Kerken te mogen prediken. De Classis kan
kiest thans almeer elke soldaat te land en die toch nooit te zwaar op de vergadering kerkelijk belijden en kerkelijk leven. De vatte hij als mythische inkleeding op. Dat dan door middel van een colloquium docelke varensman ter zee voor zich zelf uit, drukte, leidde hij de beraadslagingen. Zijn volgende Synode, die OVJT al deze vraag- deze feiten in het Nieuwe Testament door tum een nader onderzoek instellen naar de
welke houding hij zal moeten aannemen, en woord kon tintelen van vroolijke scherts, stukken een definitieve beslissing zal hebben Christus en de Apostelen bevestigd werden, zuiverheid zijner belijdenis. En de Kerken,
bij welke groep of partij hij zich zal moeten maar hij wist ook, wanneer het gewicht te nemen, zal voor nog gewichtiger taak was volgen hem accommodatie. Een ver- die hem dan willen uitnoodigen, hebben
aansluiten. Voor de dienstregeling heeft dit der zaak dit eischte, tonen van dieper ernst komen te staan. Maar aan de Leeuwar- klaring door hem in de Zeeuwsche Leeuw in dit Classicaal onderzoek waarborg. Maar
uiteraard een bijna onoverkomelijke bedenking,
der Synode zal de eer toekomen, dat zij gedaan, dat wij als Protestanten niet ge- zonder zulk een nader onderzoek meenen
met name wanneer van de macht ter zee sprake aan te slaan. Vooral de wijze waarop hij het besluit tot dezen uitbouw nam en het looven in Christus kruisdood, opstanding, we het op laten treden van zulke prediis, maar toch moet erkend, dat de waarheid de zitting der Synode leidde, waarin de
over Ds. Netelenbos viel, bestek opmaakte, waarnaar deze uitbouw hemelvaart en zitten ter rechterhand Gods kanten te moeten ontraden.
der onderlinge verhoudingen er bij wint, en dat uitspraak
omdat dé Bijbel ons deze feiten verhaalt,
de eerlijke zin in den krijg er eere door ont- was uitnemend en maakte diepen in- geschieden zou.
maar omdat we met Christus gekruist, opvangt. Natuurlijk kan en mag dit niet tot in druk. De warme hulde aan het einde der
gewekt en in den hemel gezet zijn, wei- Ter nagedachtenis
details afdalen, en mag er nooit sprake van Synodale zitting den praeses gebracht, was
van Ds, Sikkel.
gerde hij te herroepen. En niet alleen, dat
zijn om andere doeleinden en geheel andere be- wel verdiend
Be heslissing
inzake
zoo de betrouwbaarheid en onfeilbaarheid
Het heengaan van Ds, Sikkel viel tijdens
langen de beslissing te laten geven. Wat men
Ds. Netelenbos.
Niet minder gelukkig was de keuze der
der Schrift door hem werd prijs gegeven de zomervacantie van ons blad. Zelfs verthans zoo alzijdig bespeurt, dat de sympathieën
in den oorlog niet door een hooger beginsel Synode in de andere leden van het modeen de grond van ons geloof in de heils- nam onze redacteur het droeve bericht van
bepaald worden, maar schier eeniglij k beheerscht ramen. Ds. de Geus en Dr. Keizer hebben
feiten uit Christus leven, niet in het getui- zijn sterven eerst, toen hij wederkeerde
Wat
de
beslissing
betreft,
die
de
Synode
worden dóór het persoonlijk geldelijk be- door de nauwkeurigheid, waarmede zij de
genis der H, Schrift, maar in eene subjec- van een reis uit het buitenland. Maar nu
inzake
Ds.
Netelenbos
nam,
mogen
we
lang van den matroos of soldaat, is een acta der Synode opteekenden, zoozeer het
tieve ervaring gezocht werd, maar ook ten de redactie-arbeid weer hervat werd, is het
reeds
thans
ons
een
enkele
opmerking
onteerende positie. Wat in den oor- vertrouwen der Synode gewonnen, dat het
opzichte
van andere leerstukken der Kerk een behoefte van ons hart, ook in ons
veroorloven.
log steeds den boventoon moet behouden,
Tweeërlei was bij deze zaak aan de orde. bleek Ds, Netelenbos afwijkende gevoe- blad een woord van dankbare 'waardeering
is het hobg en heilig belang waarvoor het va- niemand verwonderde, dat de taak van het
derlandsche leger of de vaderlandsche vloot den scribaat ook nu weer hun werd opgedragen.
Vooreerst of de kerkelijke procedure, lens te koesteren. Volgens hem leerde de te wijden aan de nagedachtenis van dezen
strijd aanbindt. Doch even sterk en beslist En de toevoeging van Dr. de Moor, de die tegen Ds, Netelenbos gevolgd was, aan H, Schrift wel eenerzijds de eeuwigheid uitnemeiiden dienaar van Christus,
der straf, maar opende het woord van
als op deze eerlijkheid in de generale positie man in alle kerkelijke zaken zoo wel er- den eisch van het recht voldeed.
Ds, Sikkel was een man van rijke en
van vloot en leger moet worden aangedrongen, varen, ^als assessor aan den praeses, gaf
En in de tweede plaats of de eigenaar- Paulus, dat God eens allen in alles zal zijn, veelzijdige gaven. Weinige Dienaren des
even vrij moet tot van allen kant en in alle ran- dezen een vertrouwbaren raadsman aan zijn dige opvattingen, die Ds, Netelenbos ver- de mogelijkheid, dat er geen eeuwige straf Woords hadden zoo als hij de gave ontgen het corps dat in den kamp zijn leven waagt, zijde. Van diens onvermoeibare werkkracht
zoü wezen.
vangen de diepten van Gods Woord te ontzelf een eigen keuze doen, weten waarvoor 't bleek, waar hij behalve het assessoraat nog kondigde, al dan niet in strijd waren met
sluiten.
Op den kansel kwam het meest
optrekt, en het klaarlijk uitspreken, waarvoor de taak op zich nam om als voorzitter de belijdenis onzer Kerken.
Er kon na deze uitlatingen wel geen
het
eigenaardig
hem geschonken charisma
Wat
de
eerste
vraag
betreft
heeft
de
het zijn leven waagt. Van dat vroegere gaan »in leiding te geven aan de Commissie, die
twijfel meer bestaan, dat Ds, Netelenbos geen
Generale Synode Ds. Netelenbos met zijn Dienaar des Woords in onze Kerken blijven tot zijn recht. Er ging een bezielende,
zijn eenvoudigheid" mag geen sprs^ke meer zijn.
Breekt er oorlog uit, en is het niet langer te over de zoo belangrijke vraagstukken van klacht ten deele in het gelijk gesteld. kon. Dr, Dijk heeft in het dogmatische wegsleèpende kracht van zijn woord uit.
Wat Ds, Sikkel bracht was altijd frisch;
keeren, dan moet elk geroepene ten oorlog klaar- de herziening van Belijdenis, Catechismus, Vooral wanneer later het zeer uitvoerige
lijk inleven in wat de heilige zaak is, waar zijn Liturgie en de tuchtzaak van Ds. Netelenbos rapport het licht zal zien, dat Prof. Aalders rapport door hem opgesteld, op uitnemende het opende nieuwe blikken in de openbaleven voor zal gewaagd worden. Wie zijn leven de Synode van advies had te dienen; een over deze kerkrechtelijke quaestie heeft wijze aangetoond, hoe deze uitlatingen van ring Gods; het drong als prikkelen in de
ten beste zal geven, moet zelf persoonlijk weten taak, waarvan hij zich naar aller oordeel ingediend op de Synode, en met de con- Ds, Netelenbos niet alleen in strijd waren harten in. Er was in zijn spreken iets van
met de Geloofsbelijdenis onzer Kerken,
waar hij straks allicht voor vallen kan. De op uitnemende wijze heeft gekweten.
clusiën waarvan de Synode zich vereenigd maar met de H, Schrift zelf. Er was dan een profeeti Het was een last Gods, dien
onnadenkendheid moet voor goed een einde
Onder de leiding van het moderamen heeft, zal wel blijken, hoe de Commissie, ook op de Synode niemand, dié geaarzeld hij tot de Gemeente had te brengen.
nemen. Gelijk in Absalom's dagen niemand
Maar tot den kansel heeft hij zijn arbeid
met Absalom had moeten optrekken, tenzij hij is op deze Synode hard gewerkt. Alleen die dit vraagstuk te onderzoeken had, geen heeft om voor de conclusies der Commissie
niet beperkt. Woekerend met het hem
persoonlijk het pleit van Absalom tot het zijne daardoor was het mogelijk het lijvige oogenblik geaarzeld heeft al wat in deze te stemmen.
maakte, zoo moet in deze jonge tijden niemand agendum in drie weken af te doen. Die procedure onjuist was in het licht te stelDat dit besluit met smart is genomen, geschonken talent, wist hij te midden van
't zwaard aangorden, of "t moet voor een zaak arbeid schuilt meest weg in de Commissie- len en daarover haar afkeuring uit te
een drukken pastoralen arbeid nog tijd te
zijn, waarin zijn eigen hart leeft. Dat hier in vergaderingen, maar verdient daarom niet spreken. Aan den eisch van het reckt is behoeft wél niet gezegd te worden. vinden om zijne krachten te wijden aan de
Het
is
altoos
smartelijk,
een
afzettings't kleine, in 't bijzondere verschil van inzicht minder waardeering. Wanneer de leden in dit rapport ten volle voldaan. Vooral
pers, aan voorlichting in sociale quaesties,
kan intreden, spreekt van zelf. Verschil van der Synode, die den geheelen dag de zit- om den indruk, dien deze procedure naar vonnis over een Dienaar des Woords te aan het schrijven van exegetische werken,
inzicht zal er steeds blijven. Maar 't stelsel tingen der Synode moeten bijwonen en buiten gemaakt had, was het noodig, dat moeten nemen of bekrachtigen, maar die aan de verzorging van kranken, aan het
van voorheen moet voorgoed in de vergetelheid met aandacht de voorstellen moeten volgen,
smart wordt nog dieper gevoeld, waar het
worden neergedrukt. Als.er strijd uitbreekt, en waarover hun beslissing gevraagd wordt, de Commissie hier klaren wijn schonk. En een man geldt, die rijke gaven voor het Christelijk onder\yijs. En bij al dezen veelal behoeft aan de goede trouw van degenen, ambt ontvangen had, aan wiens vroomheid vuldigen arbeid schitterde altoos in zijn
de man des volks zijn leven heeft te wagen, moet
zijn eigen levensovertuiging meespreken in den eiken avond saam moeten komen in comité die deze procedure geleid hebben, niet van hart men trots zijn afdwaling niet twijfelen woord iets oorspronkelijks, iets geniaals,
strijd die door zijn volk wordt aangebonden. om den arbeid der Synode voor te berei- getwijfeld te worden, toch heeft de Synode wilde en die door de oprechtheid, waarmede Zooals hij de dingen zag en zei, deed geen
Dezen heiligen regel schendt men, zoo de matroos den, en de rapporteurs "dan, vaak nog tot door de conclusies van dit rapport over te
ander het.
of soldaat zijn keuze bepalen laat door wat diep in den nacht, de rapporten moeten nemen niet weinig er toe bijgedragen om hij voor zijn overtuiging uitkwam, eerbied
Hij voelde en doorleefde heel het leven
hem geldelijk kan bevoordeelen. Als 't in den opstellen, dan wordt daarmede wel zeer de rechtszekerheid, die aan 't wankelen afdwong. Als Christen is Ds. Netelenbos van onzen tijd mede. Dit maakte, dat
dan
ook
niet
uit
onze
Kerken
gebannen.
oorlog om 't kostelijk leven' van den krijgs- veel van hun arbeidskracht gevergd. Een was geraakt, weer te herstellen. Er is niets
man gaat, moet een hooger, een heiliger belang achturigen arbeidsdag hebben onze Synodes weggedoezeld; er is niets vergoelijkt. Wat De Synode heeft er niet aan gedacht hem hij zoo jong bleef. Wie hem ontmoette en
te excommuniceeren. Alleen als Dienaar sprak, kon zich niet voorstellen, dat hij
den toon en de beslissing bepalen. Moet scherp nog niet ingevoerd. Maar al eischt zulk
worden gewaakt, dat men, om 't aloude kwaad een Synodale arbeid meer dan gewone is deze procedure onrecht was, is onrecht des Woords kon hij niet in onze Kerken tot het oudere geslacht was gaan behoogenoemd. In dat opzicht zal de uitspraak gehandhaafd blijven. Daarvoor was zijne ren. Ook zijn uiterlijke verschijning liet
te smoren, niet een nog erger kwaad inhaalt.
zoo weinig de sporen zien van den ouderWie optrekt ten oorlog, moet in zijn hart de inspanning van haar leden, niet het minst der Synode zeker bevrediging schenken afwijking van de Belijdenis te duidelijk,
heilige zaak mee doorleven, waar heel zijn volk van de prae-^dviseerende leden, toch heeft aan het rechtsgevoel dat gekrenkt was.
dom. Zijn geest bleef frisch, ook toen
voor optrekt. Het stoffelijke egoïsme moet ten dit aan de goede stemming geen oogenblik
een ernstige kwaal allengs zijn krachten
Wel
is
de
vraag
opgekomen,
of
niet
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predikanten.
ondermijnde. Met wat vuur en bezieling
eere van vloot en leger moet doordringen en om dezen arbeid in den dienst der Kerken juister ware geweest, toen de Synode Ds.
trad hij niet op voor de Classis AmsterNetelenbos
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De Generale Synode onzer Gereformeerde grooten dienst zijn geweest.
haar eersten aanleg verkeerd geweest, dit trouwd aan den Kerkeraad, maar aan de ling verdedigde. Reeds als jong predikant
Kerken, die in de Augustus eb SeptemberHet is dan ook wel te betreuren, dat niet kan gezegd worden van de tweede Classis, die daarbij moet worden bijgestaan te Hylaard toonde hij te midden van den
maand te Leeuwarden gehouden werd, van dezen arbeid.ter Synode verricht, zoo phase der procedure, die met de schorsing door deputaten der Particuliere Synode. feilen kerkdijken strijd, hoe op zijn trouw
heeft op uitnemende wijze zich van haar weinig ter kennisse onzer Kerken komt. van Ds. Netelenbos begonnen was. Het zou En zoo stipt is hieraan vastgehouden, dat te rekenen viel. Zijn reformatorische
ernstige en moeilijke taak gekweten. Ze Het kort verslag aan de pers verstrekt, te ver voeren om op dit kerkrechtelijke zelfs het optreden van studenten aan eén arbeid werd voor heel Friesland ten zegen.
stond voor tal van hoogst belangrijke geeft alleen de conclusies door de Synode punt hier dieper in te gaan, omdat daar- onzer Gereformeerde Hoogescholen om een
En ook daarna heeft hij èn te 's Gravenvraagstukken, die door verschillende parti- aangenomen, maar niet de uiteenzetting voor de geheele procedure opnieuw zou stichtelijk woord te spreken, niet wordt toe- hage èn te Amsterdam steeds voortgeculiere Synodes op haar agendam waren van de gronden, waarop die conclusies moeten besproken worden. Wel waren er gestaan, wanneer zij niet eerst door de bouwd op dienzelfden grondslag. Het
gebracht. En al heeft deze Synode al deze rusten. En wel worden de rapporten later ook tegen het tweede deel dezer procedure Classis onderzocht zijn.
Ecclesia reformata semper reformanda was
vraagstukken niet terstond opgelost, —wat in de Acta opgenomen, maar het duurt enkele formeele bezwaren in te brengen,
Nu komt het meermalen voor, dat pre- ook zijne leuze. Onwankelbaar vasthouook niemand van haar verwachtte, — zij maanden voordat deze Acta in het licht maar die formeele bezwaren waren toch dikanten uit buitenlandsche Kerken, die dende aan de belijdenis van de waarheid
heeft door hare beslissingen den weg ge- verschijnen, en niet alleen dat deze quaesties niet van dien aard, dat daarom het uitge- hier tijdelijk vertoeven, uitgenoodigd wer- Gods, wilde hij onze Kerken tot steeds
baand om tot den noodigen uitbouw en dan veel van hare actualiteit verloren heb- sproken vonnis behoefde vernietigd te wor- den door onze Kerken om een predik- hooger peil opvoeren.
ombouw te komen van onze Belijdenis, ben, maar wie geeft zich de moeite zulk den. De Synode heeft dan ook alleen de buurt te vervullen. Op zichzelf bestaat
Met hem is weer een der trouwe leidsLiturgie en Catechismus. In dat opzicht een lijvig boekdeel met al deee rapporten zoogenaamde »suspendeering< te niet ge- hiertegen geen bezwaar, wanneer men te lieden van ons volk heengegaan. Ploos
zal de Synode van Leeuwardeii in de door te lezen? Dé kerkeraden, die de acta ont- daan, maar niet de daarop gevolgde schor- doen heeft met buitenlandsche Kerken, van Amstel, Hoekstra, Wagenaar, thans
historie onzer Kerken als een der belang- vangen, bergen ze gewoonlijk weg in hun ker- sing en afzetting. En nog ernstiger woog die de Gereformeerde belijdenis handhaven ook Sikkel, Zoo dunt allengs de rij der
rijkste geboekt worden. Het verwijt, dat kelijke archieven. En de pers bepaalt zich het tweede bezwaar, dat, door de zaak naar en met welke, onze Kerken in verband staan. voortrekkers. En achteraf zien we te meer,
onze Kerken in het slop van het conser- tot een vriendelijke aankondiging van het den Kerkeraad van Middelburg te renvoyee- Het examen, dat in zulke Kerken is afge- hoeveel in hen ons geschonken was. Moge
vatisme dood waren geloopen, zal na deze verschijnen der acta, maar gaat op den ren, de procediire opnieuw van den aan- nomen, biedt dan waarborg, dat men te het geslacht van jongeren, dat allengs hun
Synode wel door niemand meer kunnen inhoud niet verder in.
vang had moeten begonnen worden, wat doen heeft met predikanten, die zuiver in plaats inneemt, met evenveel trouw en ijver
gemaakt worden. Er is gebleken, dat in
Toch zou het tol voorlichting van de tot geen ander resultaat zou hebben ge- de belijdenis zijn. Evenals onze predikan- zich wijden aan den dienst des Heeren,
onze Kerken nog een krachtige geest publieke opinie wel wenschelijk wezen, datter- leid, dan dat deze droeve «aak nog veel ten, die in het buitenland vertoeven, daar
Dr. H. H. K.
woont, die de ernstige roeping der tijden stond na de Synode niet alleen de besluiten, langer onze Kerken in onrust zou hebben niet zoo zelden in den Dienst des Woords
verstaat.
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dat de besluiten der Synode schier altoos Neem om slechts een voorbeeld te noemen zijn. En zoowel voor de Kerken als voor tenlandsche Kerken hetzelfde recht ook
met zoo groote eenparigheid genomen zijn. de beslissing der Synode in zake de Ds. Netelenbos zelf was zulk een uitstel in onze Kerken gegund wordt.
Ik kan gelukkig weer goed nieuws over
Er was op deze Synode geen oogenblik bekende tucht-quaestic van Ds. Netelenbos, van de beslissing zeker niet gewenscht.
Geheel anders echter komt de zaak te ons geestelijk pleegkind in Hongarije melden.
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