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taan heL jojöderige iianclwerk van
^azet;}W^iSükt
mch onder idie nteierdrukk'ende. levenszörgon; :Hij
begraaft zicii onder ide vernedering; Hij gaa! van
devi tempel naiix de werkplaats, van Jeruzalem
naar Nazareth. Hij, de Eéngeboiene des Vaders,
Hij schijnt wel vergeten, dat Hij moet zijn in de
dingen des Vaders, want Hij gaat miet hen af en
komt te Nazaneth.
'
* * *
Neem — niet vergeten de dingen des Vaders!
Juist v o d b r a o h t die dingen!
Volbracht in de Viermedeiring! Wan! hier is
het wierik, dat '•&& Vader Hem' opdraagt.
Daarom, omdat Hij gezegd heeiH; te moeten zij!n
p ï i n ' d e dingen des Vaders, daaroan geeft Hij zich
"^ in de laag'b© der vernedering, der armoede, der
schande. De weg van den Middelaax is van Jeruzalem naar Nazareth, van ée heerlijkheid naar de
verniederinig. De doeken en de kribbe waarin J2zus
verscliijnt, die zetten zich hier voort in di! verachte Nazaretih.
Van Jeruzalem naar Nazaneth — zietdaar do
weg voor den Christus Grods. Niet in den weg
van roem en heerlijkheid ligt de verlossing der
wereld en de vei'zoening met God, maar in den
diepen weg der vernedering^ der ontlediging van
•alle schittering, om Ie verschijnen zonder gedaante
^HoJ' heerlijkheid.
_ •
De natuurlij'to mensch verstaait dezen weg niet.
Zijin weg is aaiders; zijn weg is van Nazareth
naar Jeruzalem, naar de hoogte, naar de grootschheid ides levens, de groiotschheid der oogen. En
daarotm verstaat bet ongeljroken hart dien weg niet,
dien Jezus te gaan had en ergert zic[hi het vleieisoh,
toen. en -nu, aan zulk een Christus, die in den
weg van vernedering verschijnt, verscheen de onwaaridi)gste onder de mienschen.
-^ Maai- wie ointdekt werd aan zichzelven, wiens
iSlftStóiOgen opengingen voor zijne schuld en strafwaardigheid, wie ging zien de laagte en de diepte waarin
hij ligt voor God, 'de verachting en de schande
waaraan hij zich door de zoinde heeft _ overgegeven - flie krijigt juist 'aan zulk een Middelaarbehoefte', die van Jeruzalem ging naar Nazareth.
AViens hart gebroken werd bij' het zien van zichzelven en het zien van zijn God, wie in verslagenheid zich ging bukken voor flen Heere des hemtels, wie in 't stof lag neergebogen, ^viens ziel
/ _^niet mieer legert op de hoogten yan Jeruzalem,
" ;;,miaar in de laagte van Nazareth, wie gevoelen
ging uit e l l e n d e verlost te mioeten worden en
'hulpeloos "uit de diepte zijne handen ging uüslrekfcen — hij gevoelt: zulk een Hoogepriester betaamt ons, idie de^ heerlijikheid afwees onl zich -te
Iggi, vernjeideren in de diepte en schold van Zijn volk.
'^*"„En Hij kwam te Nazareth."

Maar dat is dan plaatselijk.
•'
Zulk een euvel kan alleen voorkomen, wanneer
het andere ambt vertegenwoordigd is door min
of meer zwakke personen.
Ook treedt het kerkverband, als ergens exöeissen
ontstaan, vanzelf op met de opwekking tot het
leven naar, de kerkenorde, als het noodige correctief.
Evenmin ma.g beweerd, dat de oerconservatieve
elementen juist- de ouderlingenplaatsen hebben
bezet.
Wij wezen daarop reeds.

Vóór we de no-odzakelijkheid van bij-zondere
studie, welke van de ouderlingen gevraagd mag
worden, nader onder de oogen zien, dient eerst
uitgesproken, wat groote zegen 'hel voor onze
Gereformeerde kerken geweest is, dat daarin he-t
ouderlingenambt tot ontwikkeling is gekomen .'als
in geen andere kerk.
Onder de bestiering van Christus als de Heere
der gemeente,: heeft hel o-ns niet ontbroken aair
mannen, die het o-uderlingenamht tot heil der
kerk hebben vervuld.
In tijden van verachtering ontvingen de trouwe
dienaren Gods juist vanuit de kringen der ouderlingen den krachtigsten steun.
En ook bij de reformaties van '34 en '86 waren
het de o-uderlingen, die zeker niet höt zwakst tot
volhouden aansp-oorden en die zelf uit gehoorzaamheid een niet z-o-o liclhte veranlwo-ordelijkheid
op zich namen.
Hoeveel vacante gemeenten dreven, van onze
zijde bezien, niet o-p eenige,- of zelfs op één ouderling, die het vertro-uwen ' der gemeente genoot,
omdat hij in heel zijn levensopenbaring vertrouwen
inboezemde ?
Hoeveel predikanten denken niet mial genoegen
terug aan hun eerste gemeente, waar zij ouderlingen vo-nden, die hen op de meest ki-esche wijze
in hun onervarenheid bijstonden?
Zij hadden b.v. moeite o-m een tekst te vinden.
De ouderling, die meer jeugdige predikanten ha;d
meegemaakt, kreeg er een stil vermoeden van.
Hij ging eens naar de pastorie, waohtte er ziöh
wel voor de onbescheidenheid om te vragen, of
dominee missehien verlegen zat om een tefes-t,
maar hij bego-n te praten over waarheden, waarover wel eens m'eer gedacht mo-cht worden in
onze dagen, over nooden der gemeente, die hij
zelf in het gebed nog te weinig zijn God bekendmaakte, o-ver den troo&l, dien hij van de een of
andere Schriftuitspraak had o-ndervonden. Met een
warmen handdruk sch-eidde hij en bad, dat de
jo-nge dominee nu een'--tekst mocht hebben. En
de predikant had er één. Dat is maar iets. Maar
zij, die niets dan schoolwetens-chap hadden opgedaan en enkele praötische oefeningen hadden
Ziet dan, hoe groote liePde Jezus gehad heeft •gehouden, p-utten slag op slag uit de rijke. erVOO;]' de zjjneai!
varing van den o-uderling.
De windselen van Bethlehem-, het timtoermansHet is o-nder ons geen gewoonte, necrologieën
gewaaid van Nazareth, het schanjdjhoiat van Gol- van -o-uderlingen te schrijven. Maar hoeveel porgotha — het i s één weig van vernedering; maar treti.en zouden er kunnen worden geteeke-nd van
in dien weg wondt God Met ons verzoend en wor- o-irderlingen, die zich kenmlerkten door oprechtheid
den wij' tot God gebracht.
dés gclo-ofs, zeldzame trouw aan de belijdenis,
Zichzelven vernietigend, de gestal'.e eens dienst- open oog voor de behoeften der ge-ra'eente, verkneichts aannemend, zicii bukkend onder de schuld standelijke taktiek.in de gemteenl-elij'ke leiding, gezijns volks, indalend in de vernedering, waai'uit schiktheid em met lastige naturen o-m te gaan,
de wereld, gered mioest worden — zóó voldoet bescham-ende toewijding voor alles,- wat met den
'de Christus aan het reciht Gods, zóó is Hij onze dienst des Heeren in verband .stond?
ÖSISSé
Middelaar.
Van hen ging, hoe kon het anders, groote iiï,0 zie H'B'm -dan zóó, gij kleingeloovige! Zie .Ilem vloed uit.
zóó, gij verslagene van hart, die vraagt: Is er nog
En waar de predikanten wisselden, maar zij
ecnjg middel, waardoior wij deze straf mogen ont- bleven, werden zij niet zelden de vertrouwens.gaan en wederom tot geinade k-omen!
mannen der gemeente.
; Zie, hier is uw Heiland! Hier is uw straCdca- • Toch'schoven zij'zichzelf imfoer voor den pre•.gende B-org! Dat -deed Hij voor u — óók voo-r U: dikant op den achtergrond.
„En Hij kwam' te Nazareth".
D© nagedachtenis van die mooie, nobele, vrome
Och, dat gij Hem dam zóó aannaaant, zóó ver- figuren in ons kerkelijk leven, blijve onder ons
troiuw'det, zóó geloofdet e|n ^óó liefhadt; dat ge in zegening.
zóó met alle b-ekjoimmpirinis o-p Hem u wildet verDe kerk, die er nog in het bezit van is, houde
laie-n.
hen in waarde.
Dan ontsluit Hij voor u een anderen weg.
Want al is er ook onder ouderlingen verscheiVoor den Middelaat ging de wieig van Jeruzalem denheid van gaven, al zijn het niet _ allen eiken
naar Nazareth. Maar mr gaat voor al zijn volk, en beuken, maar al gaan velen achter enkele meer
de kleinen em de grooten, de weg van Nazareth •opvallenden schuil, ook nu i^s het geschetste
naar Jeruzalem. Ja, het gaat tóch naar Jeruzalem'! •ouderlingentype niet uitgesto-rven.
Naar de heerlijkheid! .Onildat van Hem' staat: „en
O-o-k nu tellen onze kerken tal van mlannen, die
Hij kwam te Nazaneth", daaroini zal het van hèn voor het ouderlingenambt als het ware geboren,
;gelden: „-en zij kwamien allen te Jeruzalem'."
die er klaarblijkelijk voor gepraedestineerd zijn.
• . Achter Hem dan aan, alle gij Naizaxeners! Een
Waarin het geheim hunner kracht ligt?
'i-egelij:k uwer zal v-erschijhen voior Go-d in Sion.
Niet in hun groote belezenheid. Want er zijn
LI.
V. A .
er onder, wier boekenrek]e -öen b-esöheiden omvang
heeft en die to-ch uitmunten, terwijl anderen zich
een kleine bibliotheek aanschaften, m-aar h-at oor
KERKELIJK LEVEN.
van kerkeraad of gemeente niet hebben.
Niet in hun gem'akkelijke wij'ze van spreken.
De meest bespraa-kten zijn volstrekt niet altijd de
Het studeeren der Ouderlingen.
meest gezienen.
n.
Neen, het geheim van de kraciht der ouderlingen
Het gevaar van ouderlingenoverheersching is ligt in hun -geloovige levenswijsheid.
alzoo in onze kerken vrijwel denkbeeldig.
Velen hunner hebben jaar in jaar uit m:et vrome
Heel o-ns kerkelijk leven is tegen alle hiërarchie scherpzinnigheid de bediening des Woo-rids gevolgd
gekant.
en zoo een geestelijk kapitaal gevo-r'md. Zij' hebben
En het Gereformeerde - besef w-earkt in onze zich aan de voeten der' levenservaring gez-et en
kerken gelulckig wel zóó sterk, dat zulk een hiërar- die oefenschool niet tevergeefs doorloopen. Zij
chie eenvoudig geen kans heeft.
hebben m'et het deven zelf co-ntaot gehouden en
In de practij'k moge soms het eene anibl eenig zijn daardoor bewaard gebleven voor een nooit
over'wicht hebben boven het andere.
te verwerkelijken idealismfe .Zij! zijn reialiteits-

mcnschen ^ S j j ^ : het d i k w i j l s ' t ë f r ^ S ^ ^ maar
realireitsmenscheh nie! in den bahalen' zin, do-ch
zulken, die rekenen zo-o-wel m'et de lagere, stoffelijke, als met de hoogere, geestelijke realiteit
en van harte gelooven, dat de -ho-ogere 'over de
lagere zal triumfeeren.

ib-"

Als we dan o-ok aandringen op.het studeeren der
ouderlingen, dan stellen we daarbij één beding,
dat .die .studie de volle ruimte late voor de levenswijsheid.
Als die levenswijsheid teloor ging, baatte ons
de hoogst intellcciiueele ontwikkeling -en de -ernstigste mys-lieke aefenin;g der ouderlingen ni-els.
• Zonder liefde tot hel leven der gemeente Gods
kan geen studie den ouderling rijper m'aken voor
zijn ambt.
Slechts zou op hem van lo-epass-ing zijn: de
kennis maakt opgeblazen, -maar de liefde sticht.
N a s c i i r i f t . Zetter en oorrector van ons blad zijn
lilijkbaar niet geschikt voor o-uderliag van het consei'val
tievc stempel. Aii-d«rs .zo'uden zij in ons vorig artilrel
.zeker niet „den cl-oux" hebben getoond, maar voor
de oogen onzer lezers hebben o-p-geroepen den WelEerwaarcieR D'u Cloux.
-^

Het derde geslacht.
Terecht hield wijlen Dr A. Kuyper het ons voor,
dat voor de do-orzetting der CalvinisLisohe herleving alles aankomt op het derde geslacht.
Daarom ver-heugt het des -te meer, wanneer men
ziet welk een zorg onder ons aan de rijpere jeugd
wordt besteed.
Wij bezitten wijd vertakte jeugdorganisaties.
Niet alleen behooren die zidh nog steeds uit
te breiden, maar het is meer dan wenschelijk, dat
deze organisaties een centraal punt hebben, waar
zij elkander o-ntmoeten, mei elkander overleg plegen
en de noodige voorlichting ontvangen .
De vorige week Woensdag w-erdte Utrecht een
vergadering daartoe belegd.
Prof. Dr G. Ch. Aaiders, die zich reeds zoo
verdienstelijk maakte jegens c-nze knap-envergaderingen, had de leiding. Ook anderen, die in het
jeugdwerk hun sporen verdiend heb'ben, spanden
er zich voor.
Dit boezemt vertrouwen in, dat deze beweging
slagen zal.
Niets is . zoo moeiüj'k onder ons HoUandsche
volk als centraliseeren. Ieder gaat zoo graag zijn
eigen gangetje.
Maar de zaak is in bekwame handen.
Vare dan dit scheepke uit o-p hoop van zegen.
^

Het propagandaboekske voor de VrUe Universiteit.
H. H. Directeuren van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs oip Gereformeerden Grondslag gaven een uitnemend pi^o-pa.gandabo-ekske uit, dat hun,
die zich thans geven aan de nieuwe actie vo-or de
Vrije Universiteit zeer te pas kom't.
Daarin worden alle gewenschte inlichtingen verstrekt.
Allereerst wordt de aandacht gevraagd voor het
zorgwekkende tekort.
Dé buiten-gewone omstandigheden der laatste jare-n
hebben ook de financieete basis waarop de Vrije
Univei'siteit rust, aan het wankelen gebracht. Zelfs
indien de Vereeniging die haar bezit, over gro-Dte
kapitalen beschikte om haar in stand te ho'uden, dan
no'g zou do-or de verminderde waarde van het geld
haar .geldelijke toestand thans atlidht niet van iTorgen
vrij .zijn -geweest; veel meer moet dit het geva! w«/:en,
waar, gelijk bekend is, de Vereeniging voor H.O.
op GeTeformeerden Grondslag .z;alke belangrijke fondsen niet-beizit: zij leeft bijna -geheel van de vrijwillige
jaarlijksche bijdragen dergenen die haar ait sympathie voor haar o-o-gmerken en liefde vo-or hare
beginselen ste-anen.
Dankbaar -moet worden erkend, dat deze bijdragen,
in. de laalste jaren op verrassende wijze zijn gestegen;
Maar d-at deze stijging bij lange na geen gelijken tre-l
heeft [ge-bo'uden met de vermeerderin.g der uitgaven,
behoeft te minder bevreemding te veiTvekken, wanneer -men bedenkt, dat in d-enzelfden tijd het aantal
hoo'gleeraren niet o-nbelan-grijk werd vergroot, en,
ook in verband daarmede, de Medische Facnlteit.
steeds grooter offers vergde. Dit alles heeft ten
gevolge gehad, dat de rekening van 1920 een tekort
aanwijst van omstreeks f60.000.
Gelukkig is dit niet een jaarlijksoh teko-rt.
Het is het itekorl, wat op h-et oogenblik de
Vrije Universiteit heeft.
Dat mo-et natuurlijk eerst gedekt.
Maar dan kan de actie niet als geëindigd beschouwd.
Integendeel. D-an moet gezorgd, dat er geen
nieuwe tekorten ontstaan.
,,0m de Universiteit", zo-o schrijven H. H. Directeuren:
Om de Universiteit op den voet van thans in
stand te kunnen honden, wordt dus in elk geval
eeno vermeerdering der Jaarlijksche inkomsten vereischt met ten minste f30.000.
Doch er zijn nog andere zorgen.
Het Pensioenfonds der hoogleeraren dient v-ersterkt.
De Universiteit roept al jaren om' een nieuw
gebouw.
En dan ko-mt de uitbouw van onze Hoogesehool.
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