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D i t .is 'die grief idler „jongerea", idat die icerk in
zelcere zielfroldaanlieiid op bet „kostelijk' erfdeel"
turen bleef, zoiader te zoeken naar de glorie van
'den nieuwen triomf.
Ja, ^verd de ziel der „jongeren" niet herhaaMielijk nooidelooB bedroeM, dooridat ni'en "^e wensclien
en idealen, die uit' hun kring kenbaar bleken, ate
zoridige veranderzuclit, gemis aan eerbieid voor de
vaaderen, gebrek aan gereformeerde beginselkracht,
gevaarlijlk intellefctualisme, moldemisLische allures,
of iets idergelijKs, heeft gebranidmierkt?
Durft men ontkennen, dat bij' een deel der leidei^ van ons kerkelijk leven de op zichzelf zoo
nobele ffcrouw aan het „bepïoefd beginsel" ontaardde in een behouidzuclit, die het gevTöeside verdo;rringsproces verhaasten moest?
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ker, vooir 'den ander liefelijker fen lichter. Maar
wie achter Christus aankomen, die hebben ziichzelven te verloo-chenen en hun kruis op te |tiemen; en soms schijben bet wel de beste kindereftl
Gods te zij!n, die het meest onder bet lijden dezer
wereld gebukt gaan. Buigen de z'waarst met vrucht
behangen ranken niet bet Idiepst n,aar beneden?
Wie zielsgemeenscbap kreeg aan bet Lam, |dat
ter slachting ging,, 'die gaat het lijden 'dezes tegenwoordigen tijds dubbel gevoelen-,. als gevolg van
Z'Onde 'en schuld. Die giaat —• de één meer, Idië
ander mki'der —• ervaren, dat er veildrukkingien
zijn, idoor welk'e men ingaat. -D'ie wordt gewaar,
dat, ter heiliging van iden geest, bet vleesdi vaak
zoo pijinlijk moet gekruisigd, en dat bij moet uitgaan buiten de legerplaats, 'de smiaadbeid van
Christus 'dragende.
Maar er moet ,ook, naar Godis wU, op dien weg
iets worden gevonden van 'die Majesteit, waarniede
ÜIT DE SCHRIFT.
Jezus zijin lijden droeg. Ook daarin hebt ge zijti
vO'Ctstappen te Idrukken. Ook idaarin heeft Hij' u
Majesteit.
een exempel gegeven.
Het is niet genoieg, Idat ge de bep^-oeving maar
Wat gij doel, doe het haastslijk.
Johannes 13: 271>.
aanvaaiüt, 'omldat er toch niet aan te veranderieto,
Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland is; het is zielfs niet genoeg', 'dat ge u het' lijden
dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ desnoods getroost om Gods wil, — neen — maar
ge moet, wanneer smart en beproeving uw deel
ninfclijk© Majesteit.
Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet zijn, dat alles achter uw Jezus aau'dragen met iets
dan diepe v e r n e d e r i n g te aanschouwien. Wan- van idien iKoning die voor u uitgaat. Gods kijnneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens deren mo'esten O'Ok in bun lijiden uitkomen als
op ide aarde aan het eimde overgaat in het groote koningen en koiniïiginnen, die " boven dat lij'dein
lijiden, en de weg steeds dieper de ellende en den staan, die 'door de genade en dé kracht van Christus'
'dood indaalt, — dan wor^dt het ten slotte a l sniart" over him lijiden beerscben en bet dragen, met pp;
en smaad, vloek' en doem wat ge aan den Zoon gericht hoo'fd.
O 't is zioo te verstaan dat ze klagen en somS
'des menschen ziet; — de ontzettende werkelijkheid
van den toorn Gods tegen de zonde des ganschen miismoedig zij!n, voioral als bet lang tegen vlees oh
en bloed ingaat; maar eigenlijk — ook al hebben
menschelijken geslacMs.
Maar zelfs dan zdjki er oogenblüdcen, waarin de we een open oog voor het verstaanbare in hunne
zon zegevierend door de zwarte wolken breekt en houding — eigenlijk is bet hunner onwaardig. Wamt
een wijle alles in helderen ^lans ziet; oogenblikken, idait is bet o m g e k e e r d e ,van wat Jezus deeldj;
waarin dé majestueuze s,chittering van Christus' 'dat is een zich laten bebeersoben door het lijden.,
Koningschap ons t'riumfeerend voor oogen staat. terwijl ze miet majesteit zich daarboven moesten
Zóó, — als in Gethsemané, voor de ontroerende zetten. Denk toch, als bet leed' tot u komt, dat 'de
zelfopenbaring van den Zone Gods, de bendi8i der we'reld erop let, of er nu onder'S'cbei'd, zal te Z'ien
zijta. tUlsS'Cbén dien die Gojd vreest en dien die
vangeren rugwaarfcs ter aardte wankelt.
Zóó, — waimeer in 'de binnenkameï van Pila- Hem niet •vreest.
Welke is die majesteit?
tus, zelfs Ide Romein ontzet is voor de 'stille maZe is niet onaandoenlijkheid; geeln trots-em hoogjesteit van zijln gevangene.
En zóó hier, — als Jezus met koninklijk gebaar hartigheid. Ze is tajiet 'de majesteit van bet marbewust en vrijiwillig den man wegzendt, 'die^ Hem meren beeldi.
Maar ide majesteit van 'Go'ds kinid is, wat ze
gaat overleveren ter d'oöd.
was bij' JeizUiS!.
i 'i' : ' ! '~' f ! 'i'^-|>!
Vrij'willighei'd in bet aanne'men van wat Go'd ,oins
Satans beldoelkig ,om Jezus langs den weg van toezenidt.
.
;
v e r r f a a d in handen zijlner vijanden te spelien,
Ee^nswillendheid m'et' den Heiene.
is nu achteraf wel 'duidelijk'.
Buigen on'dfer Zijn bestel.
Wat hij met dat heimelijke 'en bedriegelijke beBillijken van Zijn besluit.
oogde was de slangenlist, Hem te o v e r r o m p e Uitstrekken -der handen oin oins door Hem te
l e n . Hij' wilde Hem grijpen in eene ure, waarin laten gord'en.
Jezus het n i e t v e r m o e ' d d e ' . Hem lokken in een
Belij'den: „Uw wil is altijd wijs en goed".
V a 1 s t r i k, om Hem 'dkn o n v r ij' w i 11 i g te dooden.
Niet morrend, niet gedwongen u bukken onider
Jezus moest gedood, —-ja — maar niet als het de smart, maar bereidwillig bet ontvangen, lyvetend
Lam Gods, dat zich vrij'willig. en bewust over- van Wien bet u toekomjt.
geeft, dat zélf gedood wil woMen; doch gegrepen
Wat gij te klagen hebt, klaag d'at aan uw God,
en terechtgesteld in eene ure, waarin Hij! er niet gelijk Jez.us in Gethsemané; en 'dan kunt ge ^iet
op verdacht wa&, — bedriegelij'k — 's nachts, — diep genoeg u buigen in het stof, roepend om
door verraad. Dan waire aan Gods wcht, hetwelk' licht e'U genadte' en kracht: Heere, uw wil geeene bewuste, vrijle overgave eischt, niet genoeg, schiede; maar tegenO'Ver het lij''den zult ge u ppgedaan. Dan zou de hel hebben gelachen over richten en een k o n i i n g zijjn, mIet iets der majesteit
deze list en Satan getriumfeerd.
van Jezus:
„Wat gij' dO'Ct, doe bet"
En ziet; — dien toeleg verijdelt Jezus hier. Hij
doorziet alles. Hij! ziet het gespaumen net. En Hij
'
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laat iden verrader werkten, — en Satan in hem —
zoolang als Hij' het wil.
KERKELIJK LEVEN.
En dan ontmaskert Hij' Judas met de bete broods.
Dan laat Hi| Satan gevoelen, dat Hij alles begrijpt.
Kerkelijk Leven en GMsteUjke Vrljlieid.
En idan aanvaardt Hij' v r i j w i l l i g het lijden. Dan
Vi.
•
zendt Hij; zelf den verrader weg met dat leo-ninklijke woord: „Wat gij- doet, doe het haaistelijk!"
Naast bet neciït van g r a v a m i n a en 'de l i b e r Dan is Juidas eigenlijk in dienst van J e z u s . Dan t a s p r o p h e t a n d i vowd de hanidjiaving 'det bes l u i p t hij! niet weg als-een v e r raider, maar hij lijidenis bij ide gerefoimeenden van ouds zekere bewordt w e g g ' e z o n d e n ais een k n e c h t . Dan grenzing in ide t ' O l e r , a n t i e . Die tolerantie toch
is het ook eigenlijk geen verraaid m'cer, want Jezus hield rekening .met _de mogelijklieid dat iemand
gaat lijiden uit vrije beweging.
door gebrek aan inzicht, door invloeden van buiten
„Wat gij' doet, doe het"
of anderszins, bezwaïen had tegen den o'f m'Cer
Dat i's 'de Maj'Csteit van den lijdenden Middelaar. situllcken ider leer. W.anneer slechts de goede tro'uw
En 'die Maj'ftsteit breekt, als een innerlijk vuur, van zuUc een persoon vas'tstonid en wanneer :het
telkens door.
niet 'de funidamenteele stuldaen der waarheid raakte,
Want als men Hem straks vangen wil, dan zal werid h.iji in zijn lafwajklende gevoelens met liefde
deze iKoning 'eerst den lofzan'g zingen, ie!n.dan heen- geduld. Toien inidertijld Coolbaes (ik ontlee'n dfezie
gaan om zich te laten .binden.
m'ededeeling ,aan heit ïeelds aangebaallde werk' van
En als Hij' hangen zal aan zijn kruis, dan zal Prof. Bouwmian) voO'r jde synode* van 's-iGravenHij niet S'terven, gelijk de moordenaars, jegen hun hag© beleeid' dat bijl wel 'de gereformeerde belijldenis
wil en wensch, maar als een Koning zal Hij' het in al hare „poinciten '8nde articulen" voor goed
hoofd buigen en den geest geven.
en scbriftmaitig bie'lid, maar idat zij'ns inziens fle
„Wat gij doet, doe h e t " . . . . Dat is de majesteit bewoojidk-igen van Artikel 16 over 'de praedesitinatie
van het vj;ij'willig lijden.
zoodanige neprobatie leerdep, als hij! niet kon aanEn Johannes, de evangelis't, hij' moge op het vaarden, W'crd besloten, hem als lidma'at te dragen,
heengaan van den v e r r a d e r laten volgen: „'en indien hij „bekende, dat alle .degeene 'die saligh
het was nacht", maar hij' beeft wellicht ook aan worlden, niet door haar 'oygen verdienst, weerdideze M a j e s t - e i t van Christus gedacht, toen hij cbeyt 'Ofbe beilicbeit, m'aar alleen uit louter gena,aschieef: „En wij' hebben zijn h e e r l i j k h e i d aan- den Gods idie een go'öden wille werckt in dien
schouwd".
uitverco!ren, 'salich enide behouden werden; ende
dat degeene 'die vexlooien gaan om haar eygen
Heeft 'deze Majesteit ook' iets aan ons te zeggen ? scbul'd verloren gaan, ende dat God geen oorsajeck
Ja, dat heeft ze.
daarvan is". Indien hij' d.alt bekende en vO'Orts „siüEr i's voor ©lic kind van God een lijid'ens.weg; zwijge ende niet en idrijve ofte sustinoefe van 'de
elk discipel van Jezus heeft zijm uitgang te vol- gemeene igenade Gods voor alle ende iegeliake
brengen. Vooi den een is die weg z'w.aar eia don- meniscben geUjidkl• in sijtnen boeck Coinciliatie....
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geschiet is" zlou hij; ,als! lidim'aat der kierk kmmen
gfeidxagen wouden. Als leeraar [der keA zou hijl
echter niet mogen worlden geduld. OngetwijifeM een
typeerend voorbeeld: van de juiste, opvatting van
toleiajitie.
'
r
Ook in dten lateren tij'd hebben die gereforineefde
kerken in jonS vaidtertaind blij'k gegeven, dat gaj',
in ide banidhaving van de waaiiheid Godte, den wegi
van wijlz© beza'digdb'eid houden wildien. Toen ^ kele jaren 'teruig'nogal hooggaand verschil van gevoelen ree(si over sommigie punten als supra- eïi
infralapSari.ajnismte', rechtvaaiidiging van eeuwigheid, middellijke lof onmiddellijke wedergebooïl»,
sprak in 1905 de synode yan Utïecht uit dat men
el'kanider ten 'Opzichte van 'dergelijke intra-conlfösioneele venscbillen baid te dragjen en sindSdiiep.
is idan ook de vndde weergefceend.
Z'oo blijft er dius in den boezem der gereformeerde kerken voor de vrijheid van persoonlijke
opvattingen nog ruimte genoeg over en is er waarlijk 'geen grond voor 'den suggestieven waan dje^i
men z'oo gaarne buiten onzen ktiing wekken wil,
alsof onder ons de vrij'heid van bet ptersoonlijk
geloiolsleven opgeofferd zou worden aan bekrom'pen letbeiikineobberiji, kleingeestig spijkers-op-laaigwater-zoeken of aan een soort van kabbalistiscbe
vereering van zekere geijkte termen. Het is' dèn
gereform'eerden steedis om bet h a r t van de belij'idienis te doen geweest, ,oim de 1'e v e n ' d e k r a c h t
ervan.
NatuuTlijk spireekt het vanzelf Id'at, walmeer
iemlanid 'door publicaties in de peiis, betzijl anderszins .stelselmlaitig ide grondslagen Ider confessie, zooals iden aoendocü van Christus^ 'de recbtvaaridigjng
door het geloof alleen, het goiddelijk gjezag der
Heilige Schrift 'en idieT'gelijke aanrandt, de kerk mtoet
ingrijpen. Maati wie, oib zutfe oorzaken door haar
tucht getroffen wordit, ratodt immers zelf de vrijheid der kerk aan, idoordat bij' eigen dwaalleer
in ide plaats schuift voor 'de schriftuurlijke waaj-heiid, idie alleen de oonscientiën binden mag.
Evenwel, wanneer er zoo nu en diain onder ptbs
stemim'en opgaan, Idie klagen idat de persoonlijike
vrijheid idoor onS kerkelijk leven wat al te zleer
aan baniden w'ordt gelegld, dan vin'dt deze klacht
niet .alleen baar gton'd in het hier boven biesprokene. Er is een anidere oorzaak die hier en jd.aiar
veel m'eer aanistioiot schijlat te gievjen dan de wel
geim'atigde, maar toch zeet besliste hanidbaving öi&r
belijidenis -en diie is te zoeken in wat ik bier maar
aaniduiden zal als de kerkelijke orlde.
Dat met bet oioig opj een Itrachtig ziob ontwikkelenide kerkelijke gemieenscbapl zekere orde nooidig
is, is zóó evident dat ik Mer geen woord verdier
over behoef te zeggen. Kiettemin waren onze-gereformeerde kerken van mieet af zóó 'doordrongie'n
van het (door Calvijln aangegeven beginsel: „alleen
bet Woorid' vain God 'souverein in zij'n gemeente"j
dat zij er no'oit aan gedacht hebben een ^oort
van wetboek op' te stellen, dat tot in dö kleins.te
finesses alleS' réglemienteeren ziou. De practijk dier
RO'omBche kerk m'ct baar tot ki de geringsite détails uitgewerkt kanoniek recht, bleef in deze een
m'aar al te afschrikwekfcenid voorbeeld.
•Yanldaar idan 'Ook dat de Dolidtscbe vaaderen ziob
bepaalden tot het O'pstellan van elen kerkenordening
waarin wel ide beginselen en de booifdlijnen' van
kerkregeerinigi zijin aangegeven, nlaar 'die de m,anier
van toepassing dier beginsielen geheel vrij' laat.
Nu zijln er pin'der ideae bepalingen al aanstonds
verschiilenlde idie recbtstr|eekls rusten o-p' de Schrift.
Dat gteen geïnistitueeidie kerk denkbaar is zonder
wettig geroepen ig'pzieners en idiakenen; dat jde
gemieente 'Op iden Diag d'eS Heeren beeft saam Ie
komen; Idat in haar midden 'gerege'lde bediening,
moet zijin van Wo'Oild \en Sacramenten, ziedaar beginselen waarvan effi gerelarmeerde aanst'ortds
toegeeft Idat zij! aan Idie leden eener kerk met godidel'ij'k gezag worden opgelegid.
Doch tot diez© beginselen kan de kerkregeering
zich niet bepalen. Er zijn er ooit 'die, recMslréeks
althans, niet uit de Schrift, zij'n af te leiden len
die to'di, naar bet Woord Idat alle dingeii eerlijk
eU miet or'die geschieden m.oeten, onmisbaar 'zijn,
ho'ewiel zijf niet als gege-vens dier bij'zO'Udere ojpe'Ubaring, idlocb veel meer als resultaten van ervaring
en gezonid verstand werden 'gevoniden. Doch hierover in 'een voilgend' artikel.
T. FERWERDA.
- = De aangewezen weg.
Eerlijkheid gebiedt onSj waar wij de veride'digiag
dier claSisis Dondrecht in [de zaak-Vonkenberg in
'Oïize kolommen -een plaats gaven, ook het verweer,
dat Ds. V'onkenberg,in „De Standaaiid",publioei«:*die
hier op te nemen.
.D:aarin schrijft hij bet volgende:
Een Classis, die togen, het knantengescbrijl ingaat!
Wat zijn de Dord'tisdhe .broedeirs toch o.iirastigj!
'k Kan mij voorstellea, zij vinden het niet aiangenaiaim, dat Mm Noveanber-handelingi z.ulk een slechte
Pers lieeft, aoowel in den kerkelijken kring als
daarbuiten, terwijl de Kerken zelf, zooal's mij d^elijks blijkt, al even weinig sympathie ervx)or betoonen. Maar dat behoeft tO'cJi niet onmsti,g te
maken. Hini handeling komt in den wettigen, kerkelijken weg, voor d© nieierdere vergadering(en). Of is
dat jnjst de oorzaak der ge'bleken onrust?
Dte Classe wachte het oordeel der Synode kalm ai.
Dat maakt voor een Classis waardiger indrulc

