van het woord af; ik hoop intusschen binnen niet al
te langen tijd mijn eigen meening over deze aangelegenheid te geven. Kwesties, die inderdaad de moeite waard
zijn, en waaromtrent duidelijk het gevoelen over en
weer KAN worden gekend, worden door s o m m i g e n
doodgezwegen of en bagatelle behandeld; en die sommigen zien er dan niet tegen op, in andere zaken,
waarin men van iemands gevoelen nog maar nauwelijks
iets weten kan, al vast van een „ s t r o o m i n g ", een
„ r i c h t i n g " te spreken, niettegenstaande d a a r v a n geen sprake kan zijn, omdat de personen, die men
op het oog heeft, van heel onderscheiden kant begonnen zijn, en elkaar slechts in bepaalde conclusies
raken en ook dan soms nog maar ten deele. Hetgeen
al weer bewijst, dat de polemiek niet rust, ook niet in
aangelegenheden, waarover tot nu toe niets is gezegd
door wie men vroeger als polemisten aandiende. Voor
het eerst sedert jaren is in Kampen op den Theol.
Schooldag een onaangename klank vernomen; merkwaardigerwijze was het juist op dat moment, waarop
iemand het bestaan van „een groep" onderstelde, en
daarvan uitging, die a l s g r o e p heelemaal niet bestaat.
K. S.
Friesland en de Kweekscholen. Een nagekomen artikeltje over deze zaak wordt nog opgenomen na Persschouw.
Daarheen verwijzen wij.
K. S.

iEESimiK^/DVEEZGN
(Alle Inzendingen, deze rubriek betreffende, aan
Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)

Zelfbeproevlng.
III.
Het vraagstuk, waarover wij het in deze rubriek
hebben, is in den laatsten tijd wel zeer urgent geworden.
Op den Theologische School-dag heeft het geslaan in het middelpunt der belangstelling.
De pers heeft er voor gezorgd, dat al onze kerken, alle broeders en zusters, van het daar verhandelde eenigermate op de hoogte zijn gekomen.
Tegelijk met den Schooldag gaf Dr Impela van
Kampen een brochure in het licht: „Zelfonderzoek
noodzakelijk!", waarin het gaat over hetzelfde
Vraagstuk. Wat mij aangaat, ik acht het een verblijdend teeken, dat men over zulke dingen zich in
de kerk des Heeren zoo druk kan maken.
Daaruit blijkt, dat er belangstelling is voor het
leven des geloofs, voor de vreeze des Heeren.
Als wij in dezen strijd maar ernstig zoeken te
grijpen de waarheid des Woords; als wij maar
niet elkander verdenken en verdacht maken, dan
zal uit deze worsteling iets goeds geboren worden.
In dit verband meen ik even te moeten wijzen
o p wat Prof. den Hartogh heeft geschreven in het
Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overijsel.
De professor heeft daar gerecenseerd het boekje
van Dr Impeta: „Zelfonderzoek noodzakelijk!"
Hij beveelt dat boekje warm aan.
Daartoe heeft hij het volste recht.
Maar h o e doet hij dat nu?
Hij schrijft: „Nu sinds eenigen tijd sommige
dienai-en des Woords en andere leiding gevende

Acta van de Classis Neder-Velnwe
1592-1620.
Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred.
VI.
Stukken noodig tot bevestiging. Catechismus opzeggen in de Kerk. Particuliere Synode opgeroepen tot reformatie
van het platte land. Een predikant-schoolmeester. Een predikant die om een beroep vraagt. Examen, etc.
Classicale Vergaederinge der Nederveluwische quartiers gehouden binn e n H a t t e m a n n o 1 5 9 5 d e n 20 Mai, s t i l o
a n t i q u o.
1. Nae aenroepinge des Naeme Godes is tot Praeses
verkoren Johannes Sanderus, tot Assessor Wilhelmus Wirtzfeldius, tot Scriba Winandus Johannis.
2. Die dienaers oock olderlinghe die op den Classem verschenen zyn, zien deese: Wilhelmus Wirtzfeldius van Harderwyck, dienaer. Jan van Eibergen, olderling. Van der Elburgh: Winandus Johannis, dienaer, ende Ariaen Wisselinc, ouderling.
Van Hattem: Johannes Sanderus, dienaer, Christianus Franssen, ouderling. Van uit Niekerck: Johannes Sueterius, dienaer, Antonius van der Oldenbamevelt, ouderling. Van Doorspyck: Wesselius
Groningensis. Van Oldebroeck: Gooswinus Dor;
Van Nunspet: Tilmannus Milius, Van Elspet: Johannes Antonii, Van Gerderen: Timannus Alberti;
Wesselus Salingensis van Heerde.
Weert bevonden absent te zyn: Reinerus Wyncopius, hebben de voerschr. dienaers, te weten
daer kercken zyn haere behoerlicke credensbrieven
vertoent, de welcke geapprobeert zien.
3. Overmits dat Goeswinus Dor eerst in onsen

personen in onze Gereformeerde Kerken een verkeerd inzicht in het Verbond der genade met
zijn beide deelen, theorieën en practijken proclameeren, die lijnrecht indruischen ook tegen de
letter en den geest van de bekende belijdenisuitspraak van de Generale Synode van 1905, kan het
goed gedocumenteerde overzicht en betoog van
Dr Impeta naar alle zijden uitnemende diensten
bewijzen. De te goeder trouw en met de beste
bedoeUngen dwalende broeders kunnen op het
punt in kwestie tot betere gedachten en tiitingen
gebracht worden;" enz.
Zie, dat acht ik nu een wijze van doen, die absoluut ontoelaatbaar is.
Prof. den Hartogh beschuldigt ook mij hier
eenvoudigweg van v e r k e e r d i n z i c h t i n h e t
V e r b o n d . Natuurlijk mag hij dat doen; maar hij
mag dat niet doen zónder daarvoor ook maar één
bewijs aan te voeren.
Hij zal waarschijnlijk zeggen: „de bewijzen liggen
in het boekje van Dr Impela".
Welzeker; maar hoeveel procent van hen^ die
deze recensie lezen, denkt de professor dat deze
brochure zullen koopen en lezen?
Zeker niet de helft.
En voor die anderen staat daar zonder eenig
bewijs, zonder eenigen schijn van motiveering, dat
wij een verkeei-d inzicht hebben in het Verbond,
dal wij dwalende broeders zijn.
Zulk doen is ongeoorloofd.
Dat wordt ook niet goed gemaakt door de bijvoeging, dat wij dwalen te goeder trouw, en met
de beste subjectieve bedoelingen.
Ik zou zeggen: dat moest er ook nog bijkomen,
dat men ons verdacht van kwade trouw en van
verkeerde bedoelingen.
Neen, de fout van deze recensie is, dat men ons
hierin zonder eenig bewijs beschuldigt van d w a l i n g met betrekking tot het Verbond der genade.
Nu Prof den Hartogh dat eenmaal heeft gedaan,
is het zijn plicht dat ook in datzelfde blad aan te
toonen, zoodat wij gelegenheid krijgen ons daartegen te verdedigen.
Dan zullen de lezers kunnen oordeelen; nu kunnen ze dat niet.
Een dienaar des Woords uil Overijsel vertelde
mij reeds, dat een ouderling naar aanleiding van
die recensie hem had gevraagd of de zaak op de
Synode kwam.
Die recensie had hem dus den indruk gegeven,
dat het hier zulk een ernstige dwaling gold, dat de
Generale Synode er wel bij te pas zou moeten
komen.
Zóó moet het niet.
Een andere fout is gemaakt door Dr Impeta
in den titel van zijn brochure.
„Zelfonderzoek noodzakelijk!".
Een dergelijke titel is verwarrend; de indruk
wordt er door gewekt alsof zij, tegen wie de
solirijver zich richt, g e e n zelfonderzoek zouden
willen.
En dat is niet waar.
Dat zou ook wel heel dwaas zijn.
Op meer dan één plaats wekt de Schrift immers
lot zelfonderzoek of zelfbeproe\'ing op?
De vraag waarover het gaat is deze: „Wat is de
.Schriftuurlijke zelfbeproevlng ?"
De redeneering die dienaangaande in onze kerken gewoonlijk gevolgd wordt is deze:
Het heil is alléén uit God; Hij heeft het ons
van eeuwiglieid toegedacht, als Hij ons uitverkoor

in Christus. Hij heeft het in Christus voor „
gereed gemaakt. Hij biedt het ons aan in debè'
lofte des Evangelies, de Verbondsbelofte. Hij ggpij
ons van die Verbondsbelofte zelfs het teeken en
zegel in de sacramenten.
Wij van onzen kant moeten nu door hel geJM
die beloften aannemen, en daardoor het
ons toeëigenen.
Al zijn Gods beloften nu nog z o o ' vast, niaap
het geloof, waardoor ik die beloften aanvaard
zou niet een w a a r geloof zijn, dan had ik noj
geen deel aan het heil des Heeren.
°
Daarom moet ik mijzelf onderzoeken of het m.
loof, waarmee ik Christus aanneem, wel een waar
een echt geloof is.
'
En hoe moet ik dat nu onderzoeken?
Zie, zegt men, als dat geloof echt zal wezen, dan
moet dal vrucht zijn der wedergeboorte, dan moet
het een uiting zijn van het nieuwe, door God
mij gewerkte leven.
Wanneer dat leven in mij wordt gevonden, dan
zal het zich ook bij mij doen gelden in allerlei
levensopenbaringen; als daar zijn: liefde tot God
en Zijn dienst en Zijn volk; gebedsbehoefte;smart
over de zonde; hefde lot de broederen en éetgelijke dingen meer.
Welnu, wanneer ik nu wil onderzoeken of mijn
geloof echt is, dan moet ik mijn leven nagaan, cl
daar ook van die uitingen van hel nieuwe leven
van die kenmerken van dat nieuwe leven zijn
en als ik die dingen nu inderdaad bij mij bevind
dan mag ik aannemen, dal mijn geloof echt is
dat ik dus deel aan Christus heb.

classe gekomen was, is hem afgevoerderl zyne
altestatie soe van de classe waer onder dat hy
gestaen hadde, alsoock van zyner kercke welcke
hy vertoont heeft, te welen van eenige dienaeren
zyner nabueren excuse ende sich soe veel den
classe belangt, dat zy hem in Ooslvrieslant tegenwoerdich en hebbe, welcke excusatie hy oock doel
van zynder. kercken, ende is hy alsoe geapprobeert zynde, zyne brieven van getugenis tot een
membrum classis aengenomen.
4. Is oock van Johanne Antonii (gemerckt hy van
het Nieuwe broeck getransfereert is op Elspet)
gevordert geluigenisse des classis waer onder dat
hy gestaen heeft, welck hy niet gehadt en heeft,
ende is hem daerom opgeleit in den naeste classe
geluigenisse te brengen ende den broederen te vertonen gelyck als oock van de confirmatie in zyne
dienst.
5. Hier nae zyn de acta des vorgaende classis gelesen ende die dingen daer in wat besloten maer
noch niet geëffectueert, vorgenomen.
6. Also de broeders was opgelesen in de naeste
classe te vertonen acta Synodi gehouden in Sgraven
Hage, soo ist dat syse alle te samen vertoont
hebben, uitgenomen Reinerus Wynkopius ende
Wesselus Salingensis welcke absentes waren.
7. Gemerckt Reinero Wyncopio, was uit name des
Classis belaslel om het Avontmael des Heeren te
gebruicken, wanneer het tot Niukerck mocht bedient worden, oock een gemeinte in zyne plaetse
te versameien ende sulcks noch niet gedaen en is,
is by de broederen goet gevonden ende besloten,
dat hy daerin noch gehouden sal zyn.
8. De confirmatie WesseU Groningensis woert
nocli opgehouden ter tyt toe zyne kerck mach getimmert worden.
9. Alsoe men bevint dat dat loffelicke gebruick in
alle gereformeerde kercken geuseert van hel op-

seggen der vragen des Catechismi in der kercken
van Harderwyck wort achtergelaten, hebben de
broederen besloten de voersch. kercke te vermaenen gelyck oock sulcks op ondersch. tyden gi
schiet is, om sulcks wieders in het gebruick te
bringen.
10. Is Wesselo Salingensi afgevraecht ofhyvaii
zyn beloftenis gevuerdeert heeft zyne attestatie vaii
der heimelicker gemeinten binnen Salingen, ende
wort bevonden hy hem excuseert door dien dat
een gereist zy, die een testimonium vitae voor
hem sonde vorderen, noch niet wieder gekomen,
is hem nochmael belast om sorge te dragen dat hy
most vorsien zyn op de naestvolgende classe van
geluigenisse, dat men oock sal schriven aen Franciscum den dienaer des woerts tot Deventer oni
van hem zyn gelegentheit te vereischen ende daer
van na bevint der saecken met hem te handelen,
(ghedaen).
11. De dienaeren gevraechl zynde van de staetnaer
der gemeinten syn alle kercken doer Godts genaede in een lamelicke ordeninge bevonden.
12. Alsoe de meeste der dassen sorterende onaer
de Synode van Gelderlant ende Graefschap Smphen goet achten dat der Synodus met de ieers e
moghl becomen woerden, oock daer van D. ronlanus aen eenige deses classis in, het particuW
geschreven heeft, soe ist, dat de broederen W^
vinden goei te zyn in hel particulier Ie schrive
aen Fonlanum om te verstaen of hel niet rae
saem en ware de plaetse des Synodi te leggen
Aernem ofte anders te volgen de acla Synodi ie
gehouden om geselve te houden lol Harderwj >
en in der Kerck van Harderwyck tselve opge
te schriven.
j^j
13. Is oock voor 't bequaemst geacht de Syo° j
te verschriven eene maent nae datum; sal ant
onlfangen van Fontanus.
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Om meer dan één reden.
Deze vorm van zelfbeproevlng kan nooit leidei
tot het gewenschte doel.
Men wil uit de aanwezigheid van bepaald(
levensopenbaringen, die wij nu kortweg goede wer
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van zijn geloof; maar als men die kenmerliei Meratuur in
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merken" noodig hebben, om de eóhüieid diei teoogend hel a
eerste kenmerken te kunnen constateeren.
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