ring willen weten. Dat schijnt de voorname reden geweest te zijn, waarom Dr Maclien, die door de Board of
Directors voorgedragen werd als professor voor de
apologetiek, toch door de General Assembly niet vverd
geapprobeerd.
Door diezelfde AssemlDly is er eene commissie aangesteld om de toestanden en verhoudingen betreffende
het Princeton Seminary te onderzoeken en met de leiders van het Seminary samen te werken tot vereffening
van bestaande oneenigheden en op de volgende' General
Assembly te rapporteeren. Reeds is die commissie met
haren arbeid begonnen en vergaderde van den 22stegi
tot den 24sten November te Princeton achtereenvolgens met bijna tweehonderd alumni, de faculteit en
trustees en de directors. En ook is er van den afloop
van dat onderzoek, blijkbaar met goedkeuring der commissie, reeds heel wat gepubliceerd in het weekblad
ThePresbyterian.
Volgens het getuigenis dier commissie zijn al de leden van de faculteit gezond in het geloof. Zelfs was er
niet zooveel als eene bewering gehoord, dat er ook maar
één lid niet getrouw zou zijn ten opzichte van de waarheden in de C o n f e s s i o n of F a i t h beleden. Maar
al was er geen oneenigheid over de leer, toch heeft het
onderzoek bevestigd wat trouwens al lang bekend was,
dat er in de faculteit wel een ietwat radikaal verschil
van gedachte ^a somewhat radical difference of opinion) bestaat aangaande de houding die men tegenover het L i'b e r a 1 i s m of M o d e r n i s m binnen de
Presbyterisehe Kerk behoort aan te nemen. Allen, zoo
wordt er verondersteld, erkennen het bestaan van zulk
een L i b e r a l i s m of M o d e r n i s m , en dat het vijandig is en met verwoesting bedreigt het systeem van
waarheden, geleerd in de Westminster Confessie. Maar
terwijl de meerderheid der faculteit van oordeel is, dat
valsclie leer in de kerk met kracht moet worden bestreden (agressively antagonized), is er eene minderheid, voornamelijk Dr Stevenson en Dr. Erdman, die
meer een standpunt van lijdelijkheid voorstaan.
Tweeërlei tegenovergesteld en strijdig standpunt met
betrekking tot wat ernstige leerstellige dwaling geacht
wordt, bestaat er in Princeton zoowel als in de kerk in
't algemeen. En de meerderheid van de faculteit en directors is van oordeel, dat geen vrede tusschen die twee
standpunten mogelijk of gewenscht is, en dat dat de
historische positie van Princeton is.
Ook vond de commissie, dat er wrijving tusschen de
„Board of Directors" en de „Board of Trustees" bestaat
ten opzichte hunner respectieve functies, die in de
„Charter and Plan" van het Seminary niet duidelijk
•omschreven schijnen te zijn.
Zoo is er in Princeton dan toch wel verschil, ook al
is men in de leer gelukkig 'van eenzelfde gevoelen. Een
eendrachtig samenwerken schijnt er moeilijk te worden.
Reeds werd de gedachte geopperd, dat het bedanken van
Dr Stevenson wel goed zou zijn, anderen stelden het
bedanken van Dr Machen voor, weer anderen waren
voor het bedanken Tan Dr Stevenson en Prof. Machen
beiden, terwijl één met een voorslag voor den dag
kwam, dat heel de Board of Directors zijn ontslag zou
indienen.
Het bedanken, van Dr Machen alleen schijnt de
P r e s b y t e r i a n al heel ongerijmd toe. Waarom, zoo
zegt de schrijver terecht. Dr Machen alleen, waar Dr
Hodge, Dr Vos en Dr Wilson, om. niet meer te noemen,
toch geheel aan zijne zijde staan. Zijn ontslag alleen,
zonder meer, zou geen noemenswaardige verandering
in de moeilijke positie aanbrengen.
Intusschen passeerde de Students' Association of
Princeton Theological Seminary eene resolutie van onbepaald vertrouwen in Dr Machen als een geleerde,
als een t e a c h e r , als een g e n t l e m a n en als een
gewaad en haar zijn vooTzitte-rshamer om ze hem
af te nemen. Hij ducht de scheur in zijn priesterkleed. En om het priesterkleed ongescheurd te
honden, daagt hij Jezus voor het gericht en verwijst hem ten doode' — in naam van zijn eigen
ongescheurde toga. Hij scheurt quasi-bedroefd zijn
onderkleeren, om voor de mensohen te zeggen, dat
G o d zijn ambtsgewaad n i e t scheuren zal, w a n t .
hij, bezwaard om eeaa blasphemie, hij is de allerrechtvaa.rdigste man. En intusschen troost hij zich,
dat de K e i z e r het o o k n i e t doen zal, want
hij is d e allerondexdanigste dienaar van Zijne Keizerlijke ,]Vlajesteit. God en Keizer zullen van zijn
loga afblijven!
xMaar toen heeft God wat groots gedaan. Hij
liet Kaja.{as zijn toga, en liet hem de toebereidselen
maken voor het sinistere feest, waarop het ongeRcheurde priestergewaad den mooidenaai? tooien
moet vo'Or het volk. Maar God deed iets anders.
Eén priester het gewaad van het lijf scheuren, ©n
bij Kajafas a l l e e n d e scheur van ónder- 'naar
bovenkleed door-trekken, dat was den Almachtige
te gering. God scheurt met één beweging a l l e
priesterkleeren af, en werpt de flarden over heel
de aarde heen. Want Hij scheurt het t e m p e l voorhang.
Dat wil zeggen: het privilige der
priesterschare, ' d i e God d a a r achter het gordijn
ontmoeten mag, wordt opgeheven; God maakt tusschen priester "en leek gemeene zaak en onttroont
den president van het Sanhedrin met heel zijn
pei'soneel in één oogenblik. Want Hij zegt te allen
dage: scheurt uw hart, en niet uw kleeren. Wie
zijn kleeren een klein eindje scheurt, om met schijn
van recht God te verhinderen het hart en het
kleed te scheuren, dien scheurt God zelf het kleed
en Hij breekt zijn trots. Want Kajafas' gescheurde
kleed bewaart den schijn; maar Gods gescheurde
gordijn preekt de waarheid. God scheurt zijn gordijn op tijd; het gescheurde gordijn komt niet v ó ó r
maar n a Kajafas' gescheurde kleed. Da^t gescheurde
kleed bewijst, dat het dorre hout aan den boom
"Wil blijven; maar het gescheurde gordijn we-rpt
de dorre takken af, opdat nieuwe loten zouden
worden geënt op Israels stam. Dit gescheurde kleed'

Christen en gaf Dr Francis L. Patton, voorheen president van de Princeton University en Princeton Seminary, een allergunstigst getuigenis aangaande Dr
Machen.
Zoo staan de zaken tegenwoordig in Princeton naar
het geloofwaardig bericht van de P r e s b y t e r i a n .
Wat de toekomst baren zal, is moeilijk te voorzien.
Hartelijk kunnen we ons verblijden in het getuigenis
van de zuiverheid in de leer van al de professoren te
Princeton. En toch mogen we het standpunt van verdraagzaamheid van een Dr Stevenson en Prof. Erdmans niet anders dan een gevaarlijk standpunt noemen, 't Is 'toch een standpunt, dat niet getuigt van vurige liefde voor de waarheid, die men belijdt. Helaas,
maar al te velen in de Presbyteriaansche Kerk nemen
dat standpunt in. En zulk een standpunt is niet te verontschuldigen, vooral niet in de. leiders. Men mag voor
die tolerantie zooveel schrijven als men wil op de rekening van temperament en karakter en wat dies meer
zij, 't is ten -slotte toch een gebrek, een zondig gebrek,
in getrouwheid voor de waarheid, 't Gaat in de Presbyteriaansche Kerk tegenwoordig toch waarlijk niet om
kleinigheden van bijkomstigen aard, maar om het gezag en de waarheid van Gods Woord. Daarover mag en
kan men geen verdrag van tolerantie met de Modernen
aangaan, of men wordt medeplichtig aan de ondermijning van de Waarheid en de verwoesting der kerk.

* *
Dit weinige aangaande de toestanden in Princeton
meenden we onzen lezers niet te mogeh onthouden. Niet
als iemand, die zich onnoodig met eens anders doen
bemoeit, hebben we bovenstaande geschreven. Princeton's Seminary bestaat ons zeer na. De invloed van die
school beteekent zoo veel, ook voor onze kerk. Gewoonlijk toch gaan er elk jaar van onze eigen kerk naar die
inrichting, om er hunne theologische opleiding te voltooien. Ook afgedacht van wat Princeton's Seminary
voor eigen kerk en voor de theologie in ons land in 't algemeen meent, heeft het derhalve in bijzonderen zin wel
groote beteekenis voor ons, wat er omgaat en wat er in
de toekomst van wordt.
Temeer hebben we deze-inlichting willen geven, omdat er hier en daar reeds het gerucht de ronde doet,
dat het in Princeton _,,al lang niet meer pluis is". Alsof
er eene verkeerde leer verspreid wordt. Alsof er de ketterij voet aan vasten wal gekregen had in het onderwijs.
En dat zou natuurlijk een vlek werpen, ook op onze
toekomstige leeraars, die er nu gedeeltelijk hunne opleiding genieten. Ook mede oan dat te voorkomen, hebben we geschreven.
Neen, pluis noemen we waarlijk niet het standpunt
van Dr Stevenson en Prof. Erdman, als men mag gelooven wat de P r e s b y t e r i a n daarvan meldt. Maar
dat „niet pluis" ook zoo maar te willen toepassen op
het onderwijs te Princeton, zou te ver gaan en aan de
eerlijkheid tekort doen, als het getuigenis van de commissie van onderzoek naar waarheid is.
HEPP.

PERS'SGHOUW.
Over symboliek van kerkgebouwen.
In „De Heraut" bespreekt Prof. Kuyper de symboliek, gelijk ze in de tegenwoordige architeotuur
van kerken hier en daar schuehter om den hoek
gaat zien. Eerst kwam het geval-Haaiflem ter sprake,
thans spreekt d e hoogleeraar over een der Zwolsche
geref. kerkgebouwen. We lezen:
is de ondergang van het vleeschelijk', doch het gescheurde gordijn • d e opgang van h e t . geestelijk'
Israël.
HL
•
D'e g a n g d o r d o o d e n .
Zij dan leiddeji.,. .Jezus vaii Kajafas naar
het rechthuis. • ^^MJoliannes 18: 28.
Kajafas heeft zijn paleis' ën Pilatus zijn rechthuis, het z.g. praetorium. En tusschen die beide
ligt eendieipe Weg vah'iverneideirijig, de weg des doods.
Toen men Jezus dien weg langs leidde, toen heeft
men gedacht, dat Hij nu den weg des doods ging.
Maar Jiet was de weg der d o o d e n ; want die
stierven en ten doode waren gedoemd, dat was
niet Jezus d e Nazarener, maar dat waren zij, die
Hem leidden van Kajafas naar het rechthuis. Zij
gaan • hun dOodengang.
Wat was er op dien weg, dat niet het doiodsmerk droeg? Beginnen wij bij het uitgangspunt:
het paleis' van Kajafas is er. O, indien Israël nog
in deze ure J:ekend had, wat .zijn ware wezen
was, het zou verstaan hebben, dat God zelf Kajafas had geplaatst aan de spits der volkeren op
den hoogen berg van recht en waarheid. Want
Israël was van oude tijden aan geweest het volk'
der bizondere openbaring. Aan dat volk waren
Gods woorden toebetrouwd. De geestelijke overheid
heeft G(?d in Israël geplant en Hijzelf heeft h a a r
de stoelen des gerichts gesticht. Kajafas bekleedt
de plaats der eere onder haar vertegenwoordigers;
en zoolang God het gordijn van den tempel niet
heeft vanoen gereten, zoolang heeft hij den naam
en de eere en vooral de roeping van den drager
vair het geestelijk gezag; hij moet de waarheid
preeken, en het goddelijk recht uitroepen over den
berg van Gods heiligheid, en dan zóó luid, dat
zijn stem heenklinkt, over het praetorium heen, enover Rome heen, tot aan de einden der wereld.,.
Maar Kajafas heeft zooeven vonnis gestreken —
over zijn lastgever, hij heeft het recht verkracht, hij
heelt d e zelfverheerlijking bekrachtigd ter plaatse
van het gericht en van den Godsdienst. Het zijn
dus d o o d e n , die nu probeeren zullen, van Ka-
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Ih'Ö'p''.d'en U i t k i j k , Tijdschrift voor het Christelijk Gezin, heeft de architect Jac. Ph. "Wormser oen
artikel geschreven onder den titel: Onze Kerkgebouwen, waarin hij Avaarschuwt tegen de gevaren, die de
invoering van symboliek in onze kerkgebouwen meebrengt. Volkomen terecht inerkt hij op, dat dez.e symboliek behoort tot de geestesrichting: van onzen tijd
en zich vooral op religieus gebied wil doen gelden.
Nu is de heer Wormsor niet tegen elke symboliek
in do Kerk, mits het een „sobere en zinrijke symboliek" blijft, zooals hij: met beroep op Dr A. Kuyper het uitdrukt. Op twee punten nu meent hij, dat
er gevaar voor afwijking, van de Gereformeerde lijn
bestaat. Vooreerst in een symboliek, die ons terug
zou voeren naar Rome, doordat de architecten onz©
keikgebouwein zouden gaan versieren met beeltenissen
• van raonschen, zooals dit nog onlang's geschiedde bij
den bouw der nieuwe Gereformeerde Kerk te Haarlem. Meit de critiek o-p deze beeldenversiering door
Ds Lindeboom en ons zelf in de „Heraut" geoefend,
is hij het van harte eens en hij wijst er op, hoe ook
in Amerika door de „Wachter" dezelfde bezAvaien
tegen deze beelden aan en in de kerk zijn ingebracht.
Maai' evenzeer komt h'ij in de tweede plaats- op tegen
een „symbo-liek van eigen vinding", zooals bijv. is
aan:gewe-nd door den architect van de nieuwe Ger'efornie-erd-e Kerk te Zwolle in 1924 gebouwd, toen
hij op den achte-rwand, achter den kansel, ee-n monumentale muurschildering liet aanbren-gen, die door
symbolen ,(ee:n opgaande zon) architectonische constructie (de stralen van die zon worden in oen boog
gevang-en) en levendigen kleurenrijkdom moet symboliseeren „het openbarend karakter van het Woord".
Het opigaan van de zon stelt dan voor hoe- het Woord
licht en klaarheid geeft; het vangen van de stralen
in den boog, dat deze openbaring nog tot de tijdelijke
bede-eling behoort, en het feit, dat .deze boog geen
rondboog, maar ee-n spitsboog is, dui-ilit aan dat eens
bet volle licht voor Gods volk zal doorbreken. Met
den heer Wormser bon ik het eens, dat zulk een symboliek voor de menschen weinig begrij-pe-lijk is, terwijl bovendien zulk oen klcurerisymphonie achter don
predikant allictó de aandacht zou kunnen afleiden
van wat toch de hoofdzaa.k moet zijn: de verkondiging
van het Woord Gods. Hetzelfde bezwaar, dat ook kan
worden ingebracht tegen de wijze, waarop onze- nieuwere architecten de kerkramen beschilderen, niet met
bijbelsche tafereelen, zooals onze vaderen de-den, maar
met „symbolische kleuren", waarin dan allerlei
mystieke :gedachten worden uitgedrukt, maar diei niemand er uit aflezen tan, wanneer hij niet door e-en
deskundige wordt ingeleid.
Het artikel besluit met deze woorden:
De symbolen, die Christus in den eeredieiist heeft
ingesteld, zijn weinige en zijn zo-o duidelijk, dat ieder
ze verstaan kan, terwijl bovendien het daarbiji komende
woord ze verklaart. Doop en Avondmaal sprekeai, wat
hun beteekenis betreft, tot ieder, di-e ze ziet of ze
gebruikt. Maar een symboliek door lijnen, kleuren,
figuren, die alleen een ingewijde verstaan kan, voert
ons terug tot Israel's scliaduwaohtigien eeredienst met
zijin omsluieren der heilsgedachten door symbolische
gestalten. En het is juist de heerlijkh-e-id der NieuwTestamentische bedeeling, dat we niet door symbolen
en Gereanoniën, maar door het klare en duidelijk©
AVoord Gods in zijin bedehuis ohderwezen worden.
De

p'arado-x.

Zonder Cornells V-eth als leidsman in filosofische en theologische kwesties te willen propiageeren.
jafas' paleis uit, h u n gewaanden doode, d-en Nazarener te begraven. Slechts moeten zij het praetorium van Pilatus langs, om consent te krijgen.
Ja, het praetorium, — dat\ is het eindpunt van
den weg. Ook daar grijnst de do-o-d hun tegen.
Want -dat Kajafas wel recht spreken kan, maar dat
het wereldlijk gezag van Pilatus alles nog eens
over doen moet, dat bewijst, dat Kajafas dood is.
En God laat hem in den dood, nu hij zijn Koning
vsril vermoorden. Het priesterschap^ toont zijn machteloosheid bij ie-deren voetstap op- dezen duisteren
weg. En het praetorium? Och, de dood- gluurt
achter zijn toppen- en tinnen. Het gebouw was mooi
genoeg; maar eerst had Herodes er gewoond, en
Herodes is de Edo-miet, de zoon van Ezau. Reeds
zóó gezien, is het een burcht -des doods; want
het paleis van Hero-des bewijst, dat Ezau Jalcob
geknecht heeft, -dat de eerstgeboorte van Jakob
niet meer zich herkenne-n laat. Maar het verval
ging dieper. W,ant de Romeinen hebben beslag
gelegd niet alleen op de eigen-do-mmen van Israël,
maar ook op- het huis van den Edomiet onder
Israël; wat het koningschap heeft o-vergeho-uden
is niets anders dan ©en armelijke karikatuur; -een
bedelaarsgeschenk van het heidensch Rome.
Dus staat aan den i n g a n g van dezen weg een
bedorven priesterhuis; en aan het e i n d een ontluisterd koningspaleis. Daartussch-en gaat de pp^
tocht der gansch ontblooten; want als er geen
profetie is, wordt het volk ontbloot. E n op dien
doodenweg sleurt Israël zijn .^waren Koning, zijn
wezenlijken Profeet, zijn zuiveren Priester mee en
brengt hem van het eene doodenhuis naar het
andere, opdat het volk leve! Want alleen de dooden
kunnen een doode denken te begraxen en ove-r
hun dag tevreden zijn als die het leven groetten
en grepen.
K. S.
R e 11 i f i c a t i e. In het voorgaand nummer bladz. 132,
kolom 2, regel 9 van onderen staat: Neen, een, lees:
Neen, neen.

