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F

nder

den titel

„Scheurmakerij of niet?"

zag een

geschrift het licht, gericht aan schrijver dezes.

De

aanleiding daartoe was deze: de classis Amersfoort
der Gereformeerde Kerken, in welke zich neiging tot
de Christelijke Gereformeerde Kerk had geopenbaard,
deputeerde een vijftal liarer leden om mij met een paar broeders
tot samenspreking uit te noodigen. De heeren warenzoo vriende
lijk, zeker om ons moeite te besparen, plaats en uur van samen
komst vast te stellen, alsmede de stellingen, waarover het debat
zou loopen, met

vergunning voor ons om er nog stellingen

bijtevoegen, indien die namelijk aan gestelde voorwaarden geacht
werden te voldoen.
Die uitnoodiging moest mij verwonderen, niet alleen, omdat
al dat maken

van bepalingen en stellen van voorwaarden mij

minder beleefd voorkwam, maar vooral ook, omdat reeds van
beide zijden zoo lang en zoo veel in het openbaar was gepleit.
Door tal van bladen, de kerkboden vooral, waren de leden van
de A- en B-kerken voldoende van die zijde ingelicht, en pro
testen, door mij bij de synode der Doleerenden ingezonden met
mijn vroeger schrijven in Petahja, een protest, door mij met andere
broeders, aan de synode der toenmaals Chr. Geref. Kerk, een
tweetal

brochures

en ons

weekblad, de Wekker, hadden ons

standpunt eu onze bezwaren duidelijk kenbaar gemaakt. Nu had
men alles gedaan om wat wij schreven ongelezen te laten.

De

Wekker vooral werd met scheldwoorden overladen; tegen het
lezen er van werd ernstig gewaarschuwd. Welk eene boosheid, welk
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een uitvaren van menig A- en B-predikant tegen dat „leugen
blad"! En

nu zou men ons willen hooren.

Dat werkte arg

waan. Het kon niet anders, of ik moest denken aan een beraamd
plan en kon niets anders verwachten, dan dat een nutteloos en bit
ter gekijf plaats hebben zou.

Wel verwachtte ik niet, wat ik te

Ylaardingen ondervond, waar een kerkeraadslid-A met gebalde
vuist en scheldend op mij afkwam, -maar toch zeker iets, zooals
men van S. iu de Zaid-Holl. Kerkbode gewoon is. Dat ik mij
daarin niet zoo geheel vergist heb, bewijst wel de titel der bro
chure. Het pleit ten minste niet voor beschaafdheid te beginnen
met het scheldwoord „scheurmakerij", of het moest zijn, dat blinde
haat de overhand had gehad over hetgeen betere opvoeding had
ingeprent.

Ook de toon van Dr.

H. Kuypers „toelichting"

logenstraft die verwachting niet.
Om deze en onderscheiden andere redenen, genoemd en niet ge
noemd, werd tegenover die uitnoodiging een ander voorstel geplaatst,
namelijk om schriftelijk voor het publiek in vlugschriften het debat
te voeren.

Of het oprecht was den titel zoo te stellen, alsof wij

behandeling der geschilpunten vreesden, terwijl juist door mij
werd gewensclit dit in den grootst mogelijken kring te doen
plaats hebben, aangezien belangstellenden door geheel Nederland
woonden, beoordeele de lezer zelf.
Eene der voornaamste redenen, waarom ik weigerde, was deze, dat
ik het steeds heb afgekeurd, wanneer eenig leeraar of hoogleeraar
nu voor eene verkiezing, dan voor de Kerk, dan voor Patrimo
nium , dan om vermoeidheid zijne studenten zonder onderwijs
liet, om toch zijn salaris te trekken, alsof hij zijne lessen had,
gegeven, en ik mij niet bezondigen wilde door hetzelfde.

Ik heb

een gewichtig werk te volbrengen, waarvoor ik wel mijzelven
zou willen verdrievoudigen en de uren van den dag verdubbelen,
waarvoor ik nauwelijks een uurtje ter voorbereiding kan vinden;
en zou ik dan zooveel tijd mogen verbeuzelen om, op commando
van dezen en genen, vergaderingen te houden, waaruit niets
goeds voortkomen kan?

Heden naar 't Noorden en morgen naar
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't Zuiden!

't Was wel aardig ons zoo bezig te houden. Daarom

moest nnjn woord als dat van Nehemia zijn, waar men ons, even
als dien Godsman, van rebellie beschuldigt: „Ik doe een groot
werk, zoodat ik niet zal kunnen afkomen; waarom zou dit werk
ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot ulieden afkomen?"
(Neh. 6 : 3).
In mijn antwoord op de uitnoodiging noemde ik deze gewichti
ge reden niet. Het was genoeg tot weigering, dat in dien noodigingsbrief de beschuldiging stond geschreven van „het zaad van
twist en scheuring te strooien op den akker des Heeren", en
dat wij daarop antwoordden, dat wat van zulk een geest getuigt bij
ons geen gehoor kan vinden. Er moesten dan ook wel bijzondere
redenen zijn, waarom men onze overkomst wilde.
al wat door ons geschreven werd op den index

Waar men
plaatste, hoe

kon daar in oprechtheid gewenscht worden, dat wij datzelfde nu
eens te Baarn kwamen uitspreken? Immers het voorgegevene,
„de gewichtige redenen, die u drijven, kennen wij niet", werd
lijnrecht weersproken door hetgeen volgde: „in de volgende korte
stollingen vatten wij saam, waarover het geschil tusschen u en ons
gaat." Vatte dit wie het vatten kan!
Hoewel niemand van onze zijde verscheen, werd toch de verga
dering gehouden, — wel een bewijs, dat het niet te doen was om
de „gewichtige redenen" te leeren kennen. Zonder tegenspraak
kon men nu zich overwinnaars achten, terwijl geestverwanten ons
konden verwijten , den strijd niet aan te durven.
Wat door de heerenter toelichting hunner stellingen gespro
ken is, werd door den druk onder den bovengenoemden liefelijken
titel bekend gemaakt, en, nadat de „Open brief aan Ds. v. Lingen" met het daarop volgende reeds sedert verscheiden dagen
door het land was verspreid, had men eindelijk de beleefdheid,
ook een' aan Ds. v. Lingen te laten bezorgen, die eerst 27 Dec.
te midden der drukten, als tegen het einde des jaars elk pre1)

Ljjat van verboden geschriften.

O
diker heeft, ontving, wat hem zeker het allereerst had moeten
worden toegezonden.
AVat na in dat geschrift staat, is reeds overbekend, en de le
zers van de Wekker weten, dat het reeds meer dan genoeg als
onhoudbaar is wederlegd, zoodat wij zouden kunnen volstaan met
een: „niets nieuws" of met een verwijzen naar de verschillende
nummers van ons weekblad. Alleen om gevolgtrekkingen, daaruit
waarschijnlijk te trekken, leggen wij onszelven nog de taak op
van beantwoording van het een en ander en meenen met wederlegging van hetgeen Dr. H. Kuyper schreef te kunnen volstaan
ook voor het overige.
Op bl. 11 wil Dr. K. uit het geval van Baarn, waar de
loden eerst waren ingelijfd, bewijzen, dat de Chr. Gereformeerden
eerst tot de Geref. Kerken hadden behoord en dus een nieuwe kerk
zouden hebben opgericht. Is het hem dan onbekend, wat wij reeds
hierboven

vermeldden, dat

wij dadelijk tegen de vereeniging

hebben geprotesteerd en dadelijk door mij te Utrecht eene ver
gadering is bijeengeroepen,

waarop wij zonder dralen hebben

uitgesproken te blijven staan? Nooit behoorde ik, en dit is even
eons het geval met geheele gemeenten, met enkele leeraren en on
derscheiden leden, nooit behoorde iktotde „vereenigde" kerken Dat
zeer velen een tijdlang hebben gedraald, daar de genieenten haars
ondanks zijn overgeleverd en blind zijn gehouden , en dat nog een
groot aantal door het: „niets is veranderd" en door scheldwoorden
over
oogen

v </e

Wekker" 1 in slaap wordt gewiegd, is bekend, doch als de

voor de misleiding opengegaan zijn of nog opengaan, en

men tot de oude paden terugkeert, stichten ze dan iets nieuws of
voegen zij zich bij hen, die van meet aan hun »non possumus"')
op het fatale 2) synodale besluit hebben uitgesproken ?
Op png. 12 vv. worden wij van tegenspraak beschuldigd, omdat
wij schreven : „Zijn wij verre van te spreken van eene valsche kerk,
erkennen

wij, dat wij velen in de kerken A en B kennen, die

1) Wij kunnen niet.

2) Noodlottige.
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wij liefhebben, — toch moeten wij ook erkennen: wij zien onze
teek enen niet," terwijl wij wezen op afwijking in de leer, ge
brek aan tucht, onzuivere bediening der Sacramenten en ver
volging van broederen; dan beroepen wij ons op het ons door de
vaders der doleantie gegeven voorbeeld, die de Hervormde Kerk
van hetzelfde beschuldigden, openlijk uitspraken, dat zij die niet
eene valsche kerk wilden achten en daarom zich niet mochten
afscheiden, maar alleen doleerende kerken wilden. Meent Dr.K.,
dat er niet een overgang is van het ware tot het valsche, hij
leze dan de onderscheiden kerk-benamingen in „Tractaat der
Reformatie", van Prof. A. Kuyper.
Op pag. 13 v.v. handelt de schrijver over de hier bovenge
noemde, door mij aangevoerde bezwaren en beweert, dat wat een
persoon leert niet aan de Kerk mag worden geweten.

Indien

echter eene Kerk eene ongereformeerde leer zonder behandeling ha
rerzijds laat, die dwaling laat voortwoekeren , volgaarne de leer
lingen , met diezelfde dwalingen behept, als leeraren en herders
ontvangt, is de Kerk zelve voor die dwalingen aansprakelijk.
Ons bezwaar was en is tegen Prof. A. Kuypers openlijk uitge
sproken standpunt als supralapsariër (bovenvaldrijver), met alle
daaruit voortkomende gevolgtrekkingen. 1) Dr. K. beweert, dat deze
steeds in de kerk nevens de infralapsariërs (benedenvaldrijvers) zijn
geduld, en beroept zich op Gomarus. Had Dr. K. „de Wekker " gele
zen , dan had hij geweten , dat ik zelf dit reeds had medegedeeld,
maar ook weersproken, wat hij in eene noot zegt: „dat de voor
naamste leden der Synode van Dord die zienswijze waren toege
daan."

Neemt hij dit over uit Herzog's R. E., dan mag hij wel

voorzichtig zijn en eerst onderzoeken, of de schrijver van het
artikel „Infralapsariër," de geleerde Alex Schweizer, de groote
leerling van Schleiërmacher, niet Arminiaansch geweest is. Dan
toch moest hij, volgens zijn beweren in de noot bij pag. 23, on\) Vergelijk wat L. L.(indeboom) in de Roeper schrjjft over het laatste
werk van Prof. Kuyper: „dit boek vermeerdert mijne onrust over mijne
vreexe voor Dr. K.'s theologie."
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gelijk erkennen.
daartegenover

Op die noot komen wij later terug, wij stellen

het oordeel van Ds. Hulst in „supra en infra,"

een' man van onverdachte gereformeerdheid, die duidelijk heeft
bewezen, dat Gomarus daarin alleen stond.
Heeft de kerk in 1618 en daarna, geheel alleen met het Arminianisme bezig, die supralapsarische dwaling onaangeroerd gela
ten , dan ligt daarin nog niet het bewijs, dat zij daar recht in han
delde. Zij verzuimde haren plicht door eene stelling, welke de
Theologie doortrekt en op de prediking zulk een' grooten invloed
heeft, binnen hare muren te dulden. Bovendien, nog nooit is zij zoo
zeer doorgedrongen en zoo ontwikkeld, zoo sterk op den voorgrond
gesteld als door Prof. K.
noemen

Hoe is het mogelijk, dat „bijzaak" te

en dan moed te hebben, dat te willen dekken, als op

pag.

14,

met

het gezag van

over

„bijzaken in

Calvijn, die zeide, dat

de leer elkander

men

niet moest verketteren"?

Wat verder betreft, hetgeen Br. Wessels schreef en door Dr Kwordt weersproken, daarop behoeven wij niet in te gaan, dewijl
onze Br. zelf daarvoor aansprakelijk is.

Wel moet ik erkennen

bij het lezen van pag. 15 vv. geheel in de war te zijn gebracht.
Daar wordt beweerd, dat Prof. Kuyper alleen heeft geleerd, dat
„de

mogelijkheid

van

een genadewerk Gods moet worden

aangenomen bij de kinderen, uit geloovige ouders of grootouders
geboren." Wie onzer zou daaraan twijfelen? Ik zoude zelfs liet
tegendeel niet durven beweren omtrent kinderen uit ongeloovige
ouders of grootouders.
op

pag.

Had Prof. Iv. niets anders geleerd dan

16 staat: „Blijkt van achteren, dat dit kindeke geen

genadewerk in

de ziel

had ontvangen, dan volgt hier slechts

uit, dat dit kindeke evenmin het zegel ontving als
de ongeloovige aan

het

Avondmaal den zegen van het tweede

sacrament ontvangt," hoewel wij ook tegen die laatste beschou
wing

bezwaren

hebben, zouden wij anders hebben geoordeeld,

maar liet beweerde is in lijnrechten strijd met Prof. K.'s schrijven,
dat wij meermalen uit Heraut 6(J6 aanhaalden en hier herhalen
moeten:

„volhardt iemand in de

opinie,

dat een

kind

zou
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mogen gedoopt worden, zonder dat daarin zijne uitverkiezing
ondersteld werd, en alsof eerst in den volwassene het genade
werk kon beginnen" (dit laatste nu beweert niemand) „dien
zeggen we aan, dat hij met geene eerlijke conscientie in de
Geref. Kerken blijven kan", en in „voor een' distel eene Mirt",
pag. 97: „Nu niet maar enkel de uitwendige doop met water
door een' mensch, maar gelijktijdig de inwendige doop met
den Heiligen Geest door Christus uit den hemel."
Is Prof. K. tot een ander gevoelen gekomen, dan had hij dit
openlijk moeten hebben erkend en schuld beleden, dat hij zoovelen op den dwaalweg heeft gebracht.
Yan zulk eene Taufgnade weet onze belijdenis niets en staat
niets in het doopformulier.

Het behoeft ook niet in het dank

gebed na den doop gelezen te worden.

Dat het woord „heilig"

in de Schrift beduidt „gewijd", „afgezonderd", is aan Dr. K. niet
onbekend.

In het dankgebed wordt erkend, dat de Heere uit

de gemeente de gemeente verwekt, en na de dankzegging voor
die genade wordt gebeden, dat ook de pas gedoopten er deel
aan

mogen

krijgen.

Immers

toenemen" wordt gevraagd
onderscheiden van

voor

het

„in Christus wassen en

„deze kinderen", wel te

„ons en onze kinderen" in het eerste deel,

waarvoor wordt gebeden, dat de Heere ze met Zjjnen Heiligen
Geest altijd regeeren moge. (Zie ook hieromtrent Hulst „supra
en infra.")
Zegt Dr. K. verder (pag. 17) wel „uitnemend goed te weten,
dat dit niet werkelijk bij allen het geval is", dan
acht hij toch slechts uitzonderingen mogelijk.
Tit. 3: 5 kan niet gelden.

Een beroep op

E L- wordt daar gesproken van hen,

die hun geloof hebben beleden en voor wie de doop als zegel
werd gegeven.

De uitdrukking

„bad der wedergeboorte" ver

klaart Meijer in zijn commentaar dan ook aldus: „onnauwkeurig
is het uit deze plaats af te leiden, dat de doop de causa efficieus (de werkende oorzaak) der wedergeboorte is; de doop is
hier integendeel beschouwd als de inwendige nieuwe geboorte )
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welke zich manifesteert (openbaart) in de uitwendige handeling
van het bad."
Wat het dankgebed na den doop aangaat, nog dit. Dr. K.
zegt, dat het „wassen en toenemen" blijkbaar van de onderstel
ling uitgaat, dat deze wijding (in Christus) nu door den doop
geschied is; »want hoe kan men in Christus wassen en toenemen,
wanneer men toch

niet eenmaal in Hem gevonden wordt?"

Maar gaat dan niet aan die bede eene andere vooraf, dat „God ze
met Zijnen Heiligen Geest regeere, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden?" Zegt dit dan ook, dat alleen voor hen'
die den Heiligen Geest reeds hebben ontvangen, om de regeering
door dien Geest kan worden gevraagd, of sluit dat niet de bede in
om het ontvangen van den Geest? Stel u een' bloemist voor,
die van zijne planten duizenden stekken heeft genomen en die in
goede aarde heeft geplant en bidt, dat ze wassen en toenemen
mogen.

Zult ge nu tot dien

man zeggen: die bede sluit de

onderstelling in, dat ze allen reeds wortels hebben, want zonder
wortel kan geene plant wassen en toenemen?
woorden:

Hij zou u ant

„Het ligt in mijne bede opgesloten, dat ze wortelen

mogen krijgen.

Misschien is er onder de duizenden één, dat

ik onder aan den stam afscheurde en een worteltje heeft, maar
al de andere moeten ze eerst nog krijgen: dat ligt in het
„wassen en toenemen" begrepen."
Yreemd komt het mij voor, dat, daar de uitnoodigingsbrief eischte,
„dat de bewijsgronden over en weer uitsluitend zullen ontleend
worden aan Gods Woord, de daarop gegronde formulieren van
eenigheid en verder de officieele actestukken der Kerken". Dr.
K. zelf zich beroept op Gomarus, Ursinus, Yoetius, Brakel, enz.,
Bovendien, „bewijsgronden" mogen, volgens onze Bel., des
gel., Art. 7, alleen ontleend worden aan Gods Woord, en zeker
niet aan een dankgebed bij een formulier.
Volgens pag. 19 ontvangt nu Dr. K. van Ds. v. Lingen „een
rond en eerlijk antwoord," dat hij met een gerust geweten het
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doopsformulier gebruiken kan , omdat er niets in gevonden wordt,
dat tegen zjjne overtuiging strijdt en wij nogmaals en nogmaals de
formulieren van eenigheid onderteekenen willen. Die vraag, ook
bij de onderstelde afwijking onzerzijds, bevreemdt ons echter,
waar men bij het begin der doleantie zoo vrijgevig was gravammia x )
toe te laten, en wij ook aan Dr. K. hetzelfde zouden kunnen
vragen: „hoe kunt gij het met een gerust geweten doen, lezende
Art. 36 der Belijdenis, en hoe zou men de Dordsche Kerkorde
kunnen aannemen, als men er niets uit schrappen mocht, zooals
toch in de uitgaven der Doleerenden is geschied?"
Beroept zich Dr. K. nog (pag. 19) op onze belijdenis („alzoo
geven ons de dienaars van hunne zijde het sacrament en het
geen zichtbaar is, maar onze Heere geeft, hetgeen door het
sacrament beduid wordt") dan zeggen wij er ja en amen op,
doch stond er, evenals in „Distel en mirt", het woord „gelijktijdig"
bij, dan verwierpen wij het even goed als de stelling van Prof.
K.

Zulk een' eisch toch, dat wij alle gedoopten voor weder

geborenen hebben te houden, is het mij onmogelijk te gehoorzamen,
omdat de ervaring die bewering in haar aangezicht slaat, alsmede
om de schromelijke gevolgen. Waar blijft dan toch voor den predi
ker het aanzeggen aan den goddelooze, dat het hem kwalijk
zal gaan?

Immers alle zijne hoorders moet hij voor wederge

boren houden.
moet ik ook

Waar ik zelf ook onder die gedoopten behoor ,
mijzelven voor

doodeljjke gerustheid

wedergeboren

moet het gevolg zijn.

houden, en eene
De eisch van Joh.

3 aan Nikodemus, die toch besneden was (en voor de besnijde
nis is de doop in de plaats gekomen) behoeft niet meer gesteld,
want de prediker moet het er voor houden, dat die overbodig
is geworden voor ons Christenen!
Op pag. 20 handelt Dr. K. over onze bezwaren tegen het
jagen naar spoedigen doop en
Heilig Avondmaal.
1) bezwaren.

het

kaartjes geven voor het

Dat de kerkorde van Dordt leert „zoo haast
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als men de

bediening

hebben kan" weet ik zeer goed, doch

de vraag is, wanneer men die hebben kan.

Als dat ons sterk

drukt, waarom dan maar niet de huisdoop ingevoerd, en, evenals de
lïoomsche doet, met het pasgeboren kind gedraafd naar den dienaar?
Of is die uitdrukking niet rekbaar en, waar de moeder zooveel
invloed heeft op de opvoeding van het kind, waarom dan niet
het

„zoo haast als, enz." aldus verklaard: dan, als de moeder

genoegzaam hersteld is, om mede naar 't bedehuis te gaan? Dat
haasten heeft echter zijn' grond in de zoover doorgedrongen ineening
dat

„Christus gelijktijdig met den Heiligen Geest doopt."

Het toegangskaartje tot het Avondmaal in grootere gemeenten
verdedigt Dr. K. daarmede, dat van geen'ouderling kan gevergd
worden alle leden der gemeente te kennen.
men bij

Zeker niet, als

honderden en duizenden heeft laten teekenen op de

doleantielijst, in plaats van met elk, dien men als lid erkent,
eerst te spreken. Daar juist zit de fout, en toch, er moet naar
kennis van aller aangezicht, maar ook vau aller toestand worden
gezocht volgens des Heeren Woord, Spr. 27: 23.
Wat op pag. 21 te lezen staat: „De geheele voorstelling, alsof
wij godloochenaars en hoereerders als leden der kerk zouden
hebben erkend en toch zonder tucht zouden gelaten hebben ,
is door en door onwaar", kan zeker het recht bewijzen van onzen
eisch bij schriftelijke discussie, dat die oprecht en waar moest
zijn.

Wat toch hebben wij beweerd? De DoleerenJen verklaar

den het juk voor de geheele gemeente te hebben afgeworpen,
wat in ons oog onzin was , en dat allen, die leden der Herv.
Kerk waren, dus onder opzicht van hunnen kerkeraad waren
gekomen en ambtelijk moesten worden bewerkt.

Nu waren er

in de Herv. Kerk leden, die in belijdenis en leven zoo ver mo
gelijk waren weggezonken.
hoewel

Die „godloochenaars en hoereerders",

door hen als leden, voor wie ze het juk hadden afge

worpen . erkend, werden aan hun lot overgelaten. Niets anders be
weerden wij. Van de ingeschrevenen in de zoogenaamde duplicaatboeken hebben wij alleen gezegd, dat men alles, wat maar
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teekenen wilde, heeft opgeloopen en gedrongen den naam te
plaatsen.

Het is van te openbare bekendheid, hoe men onder

anderen te Utrecht heeft gewerkt.

Menig Christ. Geref. predi

kant van die dagen hebben wij hooren klagen over opname van
hen, die onder kerkelijke behandeling waren of kwamen

Wil

Dr. K. zekerheid en personen, hij vrage , om een' te noemen,
Ds. Mulder van Haarlem , wat deze mij mededeelde en waarom
door hem in der tijd eene conferentie met den kerkeraad der
Doleerenden over eene Christelijke school niet kon worden voort
gezet.
Op pag. 23 en

beweert Dr. K., in tegenoverstelling van

't geen wij schreven, dat wij zoo liefderijk behandeld zijn en
daarentegen „Ds. v. Lingen week aan week in de Wekker Dr.
Ivuvper met bitteren smaad achtervolgt." Die laatste woorden
heeft de schrijver waarschijnlijk
zonder de

uit zeker blad overgenomen

Wekker zelve te lezen.

daarin door mij Prof. Ivuyper een

Meer dan eenmaal toch is
man genoemd van hoogst

zeldzame geleerdheid, van bewonderenswaardige werkkracht en
van buitengewonen invloed.
en

Dat ik tegen menige handelwijze

vooral tegen de straks genoemde dwalingen schreef, zooals,

nog niet lang geleden, ten opzichte van zijne meening omtrent
den schrijver der 5 eerste boeken van onzen bijbel, was mijn
plicht.

Zijn persoonlijk karakter heb ik nooit aangerand, of het

moest zijn het overdreven ambitieuse, het alles willen beheerschen.

Gaarne neem ik aan, dat dit ook uit beweegredenen

ontstaat als bij Paulus, die meende Gode een' dienst te doen.
Ik neem ook aan, dat een Napoleon dacht de wereld gelukkig
te maken, als alles hem onderworpen was. "Wij zijn echter van
eene Napoleontische eenheid niet gediend. Indien bij zoo zware ter
ging, als wij ondervonden , eene onware beschuldiging uit onze pen
vloeide, belijden wij schuld, doch hiervan zijn wij bewust, o,
zoo verre achtergebleven te zijn bij wat men ons heeft aange
daan.
Dr. K. wijst op de Z.-Holl. Kerkbode en hare noodiging om
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een eerlijk debat aan te knoopen. Mij is nimmer zulk eene uitnoodiging toegezonden, en wat van het schrijven van S. uitlekte,
was van dien aard, dat wij niet beter konden doen, dan op zulk
eene taal naar het voorbeeld des Heeren te zwijgen. J ) Dr. K. zal
wel weten, hoe elke jeugdige struikeling, hoe ieders persoonlijk
karakter van ons predikanten breed is uitgemeten en het volk
gewaarschuwd tegen zulke mannen, hoe, waar wij onbeschrijfelijk
veel voor ons beginsel hebben opgeofferd, ons optreden aan de laagste
bedoelingen toegeschreven

werd.

Het kan hem niet onbekend

zijn (want de gedurige reizen naar Amsterdam en eigen beken
tenis maakten het duidelijk, dat de raadslieden in die hoofdstad
woonden) hoe ik van het Gymnasium te Zetten verdrongen ben,
en hoe twee oud-leerlingen, door mijn' invloed leeraren aldaar
geworden, mij het leven zoo bitter hebben gemaakt, dat, zoo Gods
genade

mij niet had doen zingen: „wie mij veracht, God wou

mij niet verachten ," ik bezweken zou zijn van smart en rouw. Zegt
Dr. K.: dat deed de Kerk niet, dan dit: weet hij niet, hoe de
kerkdeuren te Zetten voor mij als prediker gesloten zijn, en watmen te Randwijk heeft aangewend, om mij uit de gemeente te
dringen, die ik drie jaren geheel kosteloos had gediend, voor
wie ik Zondag op Zondag door sneeuwstorm en onweder de verre
wandeling heb gemaakt, hoewel velen aldaar het voortzetten mijner
prediking wenschten.
Nog erger: mij bezocht eene commissie der classis Arnhem,
om te trachten mij met de kerken A en B te doen medegaan.
Lang

\verd in alle kalmte de zaak besproken, doch zonder het

door haar bedoelde gevolg.

Met tranen bood ik hun de hand,

verzekering doende, dat ik ondanks verschil van kerkelijk stand
punt hen als broeders bleef achten en liefhebben.

Ik noodigde

hen vóór hun vertrek het noodige bij mij te gebruiken. Men nam dit
gaarne aan, doch vraagde, of ik er op tegen had, dat de een,
die consulent van Zetten was, de jongelui, waarvan de meesten
1) Zelfs L. L. (indeboom) schrjjft in de Roeper: «niet dan bij hooge
noodzakelijkheid zullen wjj weder melding maken van hetgeen ds. S. schrijft."
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tot de Geref. Kerken behoorden, toesprak. Zij deden dit liefst in de
kerk, omdat de kerkeraad der gemeente daar was. Niets kwaads
vermoedende, riep ik de discipelen zamen om naar die toespraak
te gaan luisteren. Na lang vertoef keerden de heeren terug, ge
bruikten aan mijne tafel, wat ik voorzetten kon. Wij noodigden ,
bij het afscheid nemen, elkander uit om bij gelegenheid elkander te
bezoeken. Buiten de woning getreden keerde de consulent zich
even om en zeide, al heengaande, met een lachje: „uwejongelui
zijn zoo kwaad niet" en de heeren gingen heen.
gebeurd?

Toen mijne discipelen

de deuren gesloten.

Wat was er

in de kerk waren, had men

Eén was nog bij tjjds ontvlucht. Letterlijk

gedwongen was de een na den ander tot de belofte mij niet te
hooren, als ik des Zondags in de zaal sprak. Met smart deelde
menigeen van

hen mij

later mede, hoe ze zich hadden laten

overmeesteren door de vrees, dat bij weigering aan ouders zou
worden kennis gegeven.

Ik begreep nu dat grimlachje.

Dat geschiedde toch wel van wege kerkelijke personen.
Nog erger zeker was, dat

Prof. Kuyper mij in de Heraut

voorstelde als eenen, die van een' geest overmeesterd was, waar
tegen ik zelf niets vermocht, zoodat niets meer voor mij te doen was
dan te bidden, hetgeen gevolgd werd, zoover ik weet, in eene deikerken, door
mocht.

te bidden, dat de

Zulk eene

booze geest van mij wijken

verguizing kon in een openbaar blad voor

komen, zonder dat iemand het brandmerkte.
Voeg ik daarbij,
dreigingen,

wat

mij te Vlaardingen overkwam, en de

welke gebalde vuisten in de verte toonden, toen ik

te Amsterdam voor de eerste maal over de vereeniging sprak,
dan denk ik aan de woorden, door Ds. Impeta in die dagen tot
mij gericht:

„het spijt mij voor u om

het gezelschap, waarin

ge gekomen zijt", alsof dat der gecombineerde kerken dan zoo
liefelijk zou zijn.
In eene noot bij bl. 23 maakt Dr. H. K. er ons eene grief van,
dat in de Wekker gezegd was, dat in de acte der Synode van
1612 de naam „Christelijke Gereformeerde Kerk" voorkwam en
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niet „eerlijk ongelijk" werd erkend, toen was aangewezen, dat
Trigland die Synode Arminiaansch had genoemd.
u, lezer?

"VYat dunkt

Stel. dat iemand had gezegd: „de consuls te Rome

droegen eerst den naam van praetoren, zooals ons door Livius
en Varro wordt medegedeeld", en iemand eischte dan van hem
„eerlijk ongelijk te bekennen", op grond daarvan, dat Livius en
Varro heidenen waren? Moet men dan zelfs, om geloof voor eene
historische mededeeling te vinden, eerst als zuiver gereformeerd
geijkt zijn? Bovendien is door mij vervolgens in de Wekker uit
meerdere oude stukken, in de bibliotheken te Amsterdam en te
Utrecht nageslagen, aangewezen, hoe die naam gedurig voorkomt.
Hierop is door de partij gezwegen, terwijl toen zeker eerlijk onge
lijk had moeten worden erkend.
Op pag. 24 lezen wij nogmaals het woord „scheurmakerij."
I)r. K. zegt, met beroep op 1 Cor. 1 : 10. 12: „Heeft ook de
Apostel Paulus niet van „scheurmakerij" gesproken?"

Neen ,

heer Doctor ! zulk een leelijk woord heeft de Apostel noch daar,
noch ergens gebruikt.

Wel lezen wij daar van „scheuring." Van

u, met den Doctorstitel, hadden wij eene juistere exegese 1) van het
woord

„schisma" mogen verwachten.

Waar uitwendige ver-

eeniging,

maar onderlinge oneenigheid is, wordt dat woord

gebezigd.

Die zich van Cephas, Paulus, enz. noemden, bleven

bij

elkander,

doch

stonden

onderling

tegenover

elkander.

Zij kwamen onderling saam, zooals blijkt uit 1 Cor. 11: 18,
waar wij lezen dat er Schismata waren in de gemeente, die
samenkiocim.

Nu komen wij niet met u samen en verlangen

dat blijkens onze weigering ook zelfs in den zin der Baarnsche
conferentie niet.

Wilt ge meerdere voorbeelden, zie dan Joh.

7:43, 9: 16, 10: 19, 1 Kor. 12: 25, waar het door „twee
dracht" vertaald is en overal blijkt, dat die bij uitwendig vereenigden, als onder de secte der Farizëen, of zelfs in één lichaam
bestond.
1)

Als nu, om een voorbeeld te geven, de zoogenaamd

Verklaring.
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vereenigde A- en B-kerken samenkomen, en zij hebben oneenigheid, en de een zegt: „ik ben van A", de ander: „ik ben van B",
en de derde: „ik vanC", dan is dat een Schisma. Het woord „scheur
makers" komt in de geheele Schrift nergens anders voor dan Dan.11
: 14, waar het benej paritsiim door Keil aldus wordt verklaard: „de
zulken, die behooren tot de klasse der geweldenaars, tot die
menschen, die de grenzen der goddelijke wet (Ezech. 18: 10)
verbreken."

Het is dan wel een zeer leelijk woord, dat wij,

nu het eenmaal door u gebruikt is, op de Doleerenden moeten
toepassen.

Wie toch hebben die groote scheuring teweeggebracht

in de Hervormde Kerk ?

Wie hebben de Christelijke Gerefor

meerde Kerk van het grootste deel harer leden en voorgangers,
van bijna al hare goederen beroofd?

Is er ooit zooveel ver

deeldheid tusschen broeders ontstaan als door de doleantie? Dat
zoovele broeders al bijtende en

veretende tegenover elkander

staan, is het werk der uwen.

Had ik van den beginne aan

meer licht gehad, ik ware geen' stap medegegaan!

Moge de

Heere mij die schuld vergeven, hoewel ik er bijvoegen mag:
ik heb het in mijne onwetendheid gedaan, meenende Gode een'
dienst te doen, eene verontschuldiging, welke zeker nog velen,
zeer velen geldt.

Reeds toen begonnen onze oogen open te

gaan, toen de Groote Kerk te Amsterdam werd bezet, nog meer,
toen de processen

begonnen.

Het was dan niet om de waar

heid, maar om de goederen te doen , in elk geval het tegenge
stelde

van hetgeen de Schrift leert (Hebr. 10: 34) „met blijd

schap de rooving der goederen aan te nemen."
Verder handelt Dr. K. over het verwerpen van den naam
„Christelijke."

Die verwerping was voor de Synode der Dolee

renden van zooveel beteekenis, dat, als die had moeten blijven,
de door hen zoo gewenschte vereeniging zou afgesprongen zijn.
Eerst toen, na eene eerste weigering, volgende op gebed, weder
om op gebed

was toegestemd (wie moet hier niet denken aan

Bileam, Num. 22 : 13 en 19—21?) kon er in de Keizerskerk
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gejuich opgaan.

Ter verdediging schrijft Dr. K.: „Gesteld, dat

Dr. Kuyper zijn' naam aflegde om den naam van een ander aan
te nemen, en Ds. van Lingen nam nu dien naam Kuyper over,
zou dan Ds. van Lingen voortaan de ware Kuyper zijn?" Wij
antwoorden hierop: „Indien

Dr. K. zijn' naam aflegde, zou hij

daardoor den naam zijner familie te schande maken, met zijne
betrekkingen breken, of hij zou er door toonen bijzonder leelijke
bedoelingen te hebben, bijv. om zich meester te maken van het
goed, dat op dien aangenomen naam was ingeschreven, of iets
dergelijks, en Ds. van Lingen is zoo gehecht aan zijn' familie
naam , waarop door Gods genade nog geen smet kleeft (of het
moest zijn van scheurmakerij) dat hij dien nooit zal laten varen.
Dr. K zal dit nu wel willen toepassen op den naam „Christelijke"
en weten dat wij nooit dien naam prijs geven.
dien van

Wilde mea ons

„Gereformeerd" ontrukken, wij zouden het misschien

kunnen dragen, niet dezen, die ons als van éénen stam doet
kennen met die, waarvan wij in onze geloofsbelijdenis betuigen:
„Ik geloof ééne heilige, algemeene, Christelijke Kerk."
Met een ander beeld is Dr. K. ook niet zeer gelukkig.

Op

pag. 26 en 27 laat hij ons lezen: „Ge weet, dat bij Loevestein
de Maas en Waal saamvloeien, om nu als één stroom onder den
nieuwen

naam

van Merwede hun' tocht voort te zetten.

Wat

zoudt ge zeggen van den man, die beweerde, dat de Merwede
niet de wettige voortzetting was van de Maas, maar eene geheel
nieuwe rivier en daarom in zijn land eene sloot ging graven,
waaruit wat water van de vereenigde stroomen liep, en nu uit
riep: de ware Maas is hier, dat andere water heeft zich van
mjjne rivier afgescheiden?" Dr. K. die, naar ik meen, nog dezen
zomer eene reis naar Zwitserland maakte, weet zeker wel, waar
de Waal vandaan komt.

Door het water uit de hoogte wordt

de rivier de Rijn geboren, die al breeder en snelvlietender
wordt.

Zij verliest een groot gedeelte van haar water bij Pan-

nerden, en dat gaat zich vereenigen met wat van de zijde van
Frankrijk

en

België komt, en dat

mengelmoes van water
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loopt onder een' nieuwen naam voort, om verder al weer een' an-

I deren naam te ontvangen, maar de Rijn loopt voort, en er mag
I nogmaals eene scheur in komen en veel water worden afge
sneden in

de Lek, de Rijn loopt voort, wel soms klein en

moeielijk, met
Rijn,

vele krommingen, maar het is toch de O u d e

welke door Katwijks sluizen in zee stroomt.

Wij behoe

ven ook zeker dit wel niet over te brengen.
Was het rivierke de Linge niet zoo klein, ik zou dat, wat
I het eerste deel er van betreft, op de kerken A en B kunnen

I overbrengen.

Het water daarvan komt nu eens samen , dan weer

I scheidt het zich van elkander en dit tot verscheiden malen.
I
Of die kerken, evenals dat rivierke, nog eens werkelijk geheel
één zullen

I
I

worden, weet ik niet, wel, dat al het Lingewater

spoedig zich verloopt in andere bedding. Reeds de naam kerkt»/
wijst op verdeeldheid en is ook al in strijd met het „ééne kerk"

I onzer geloofsartikelen. Misschien zal er eenheid komen, als het ge
schieden

kan op de wijze, als in eene gemeente, wier naam ik

verzwijg. Daar was eene A- en eene B-kerk, elk met een' predikant;
A met prachtig kerkgebouw en weelderige pastorie. A stelde
ineensmelting voor, met de voorwaarde, dat, als een der beide
predikanten beroepen werd, de ander deeenige predikant zou blijven.
Nu, die bezuiniging was bij zoo groote schuld wel noodig.

B

weigerde, doch toen de A-predikant beroepen werd en vertrok,
had B

berouw, bekennende met de vorige weigering verkeerd

te hebben gedaan, en de B-predikant nam, als de eenig overge
blevene, in de schoone pastorie zijn intrek.
Wij voor ons hebben van dergelijke praktijken een' afkeer, en meent
l)r. K., dat ik, als nog eerst sedert kort Christelijk Gereformeerd
geworden , niet zooveel liefde voor de Scheiding kan hebben als die
ia die kerk geboren zijn, dan zij hem in dezen onkunde verweten.
Immers het is steeds gebleken en het ligt in den aard der zaak,
dat iemand, die na langen strijd toetrad, veel meer liefde en ijver
er voor heeft dan zij, die er, zonder hun' wil, door geboorte in
gekomen zijn. Vreemd, dat ik hier ook niet een'scheldnaam, bijv.
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dien van „renegaat" 1), ontving. — Zeker zal er ook nog veel
moeten gebeuren, eer gezien wordt, dat inet al het geroep om
éénheid ook nog maar het minste gezien wordt van vervulling
der bede in Joh. 17, door middel der Doleerenden.

Als menschen

willen doen, wat God alleen doen kan, bereiken ze in den regel
het tegengestelde.
Na de „toelichting", door Dr. K. gegeven, deed mijn oud
leerling Dr. G. van Goor, tot wien ik wel het woord mocht
richten: „et tu, Brute" 2), en nog een andere broeder eene enkele
vraag. Over het daarop gevolgde nog slechts enkele opmerkingen.
Zeide Dr. K., „dat de eersten (de vroegere Doleerenden) van
meet af gevoeld hebben, dat de Gereformeerden één moesten
worden en

naar de eenheid hebben gezocht", dan is dat dooi

en door onwaar.

Ieder, die begrijpt, wat het beteekent, „in

doleantie gaan", weet ook, dat geen ander doel bestond dan de
Herv. Kerk te veroveren.

Ieder, die, als ik, die dagen beleefde

en achter de schermen mocht zien, weet, dat, zoolang men hoop
voedde door middel van geweld en de rechterlijke macht meester
van de goederen der Herv. Kerk te worden , men met zijne geheele ziel die afgescheidenen , die „scheurmakers" van 1834, haatte.
Eerst toen die kans vervlogen was, werd mij gezegd: „als wij
de Afgescheidenen niet krijgen, kan onze Vrije Universiteit niet
worden, wat ze worden moet."

Meer naar waarheid had Dr. K.

in plaats van „van meet af' gesohreven: „sedert wij onze pro
cessen verloren."
Wij blijven bij onze bewering, dat zij, die in de Ned. Herv.
Kerk zich niet meer te huis gevoelden, tot de Chr. Geref. Kerk
zich hadden moeten voegen.
Dr. K. noemt een paar bezwaren daartegen.

Vooreerst zegt

hij, dat ze hun ambt „niet mochten afleggen." In het ontvangen
van het ambt is te onderscheiden de roeping Gods en de opIj Afvallige.
2) »Ook gij, Brutus," een woord, dat Caesar sprak, toen hij onder zijne
vervolgers Brutus, zijn vroegeren gunsteling, zag.

Si
dracht der Kerk.

Het eerste is onverliesbaar, maar, verlaat ik

eene Kerk, dan is mijn plicht ook alles prijs te geven, wat die
Kerk mij verleende.

Zoo rekende ik

en onderwierp mij aan

een nieuw onderzoek te Arnhem, zoodat ik ook in dit opzicht
geen „kleed heb opgeraapt en mij daarmee omhangen" (pag. 27),
maar wettig van de Chr. Geref. Kerk het ambt weder ontving.
Bovendien, had men „van meet af" zich tot de Chr. Gerefor
meerden

gewend met

de vraag

„neemt ons aan en erkent

ons in onze ambten", dan zou men met open armen ontvan
gen zijn.
Een tweede bezwaar lag voor hem in het Reglement van 1869.
Maar weet Dr. K. niet, dat er drie gemeenten waren, onder
anderen die van Enschedé, welke nooit dat Regl. aannamen
en toch even goed gemeenten der Chr. Geref. Kerk waren?
Niemand zou bij bezwaar der Doleerenden daartegen hen daarom
zijn hard gevallen.

Wat het reglement en de synodale com

missie betreft, nog dit.

Ik heb ten opzichte van de verklaring

der Schrift wel eens gehoord van uitlegkunde en van inlegkunde.
Wie nu wil weten, hoe ver men met inlegkunde kan gaan, leze
de lange reeks //era^-artikelen indertijd over het Regl. van
1869.

Dat Regl. was jaren lang beproefd en had nooit eenig

kwaad gedaan; er waren wel redenen, waarom het „collegiaal
kerkrecht" moest heeten.

Noemt l)r. K. het „de bron van al

de ellende", hij doe ons den dienst en noeme ons eens de ellende,
welke er uit voortgekomen is

Tienmaal liever dat Reglement

dan die ongereformeerde kerkelijke kassen.
Wat „de synodale commissie" betreft, welke zulk een onding
in Dr. K.'s oogen is, dan vraag ik, of nu de naam zooveel geldt,
terwijl in andere opzichten die hem weer zoo nietig voorkomt,
dat hij zelfs van naamverwisseling bij Dr. Kuyper spreekt, ter
wijl die toch dezelfde werkelijke persoon zou blijven.

Wat is

er in 't wezen der zaak verschil tusschen commissie en deputaten, die men voor allerlei in de hedendaagsche Gereformeerde
Kerken vindt.

Zelfs anoniem is 't mij hetzelfde.

Een lid van
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het bestuur eener kerkelijke kas vraagde mij eens: „onze synode
zit immers in Amsterdam?" Sapienti Sat. 1)
Was

er

geene

andere

reden

dan

de opgegevene?

Een

nieuwsblad ten minste vermeldde als woord van Dr. K., dat dan
niet zoo vele duizenden zouden zijn medegegaan.

Doch zeker

heeft de Heraut reeds vroeger als reden opgegeven, dat dan
geen 200,000 zouden zijn medegegaan.

Dr. K. deed wel voor

zichtig, dit in de brochure te verzwijgen, wel begrijpende, welk
een schandelijk geknoei door die woorden openbaar werd.

Het

woord onzer vaderen was: recht door zee! Waarlijk, die weg
tot

misleiding

alleen

zou

reeds

genoeg

zijn

geweest

ons

verontwaardigd af te wenden.
Wij meenen hiermede ons goed recht genoegzaam te hebben
aangetoond tegenover alles, wat in „scheurmakerij of niet" tegen
ons en in 't bijzonder tegen mij is aangevoerd, zoodat wij het
overige niet bladzijde voor bladzijde behoeven na te gaan. Alleen
zouden wij Ds. Alting, wel willen vragen, ot niet hij de schei
ding van 1834 veroordeelt. Indien toch bij zooveel, als hij op
noemt op pag. 46 en 47, nog „de kerk daarom blijft, omdat de
bediening des Woords en der Sacramenten daar niet wordt ver
worpen", dan hadden de vaderen in de Hervormde kerk dienen te
blijven. Niet ik, maar Ds. A. veroordeelt „het beginsel van Ulrum".
Yan harte begeeren wij ons te „vereenigen met alle op Gods
onfeilbaar Woord gegronde vergadering", waarin leer en leven niet
als uithangbord, maar in de praktijk die getuigenis Gods gevon
den wordt.

Daarom roepen, wij onzen broederen, die buiten

hun weten of misleid zich hebben laten binnenloodsen, toe met
Mal. 2 : 8 : „gij zijt van den weg afgeweken" en met Spr. 22 : 28
„zet de oude palen niet terug, die uwe vaderen gemaakt hebben",
maar keert terug.

Al is ons volk niet slechts „als een hutje

in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof",
maar ook „als eene belegerde stad" (Jes. 1 : 8), God de Heere
geeft Zijne goedkeuring in den vrede onzer harten.
1) Wie goed verstaat, heeft slechts een half woord noodig.

as
Och, mocht ia dezen tijd, na kerkelijke quaestiën de zielen zoo
dor ea zoo ledig doen zijn, au nauwelijks vau eeae eakele be
keering wordt gehoord, de Heere de baaier oprichtea! Alleea
vaa een' nieuwen Piuksterdag is heil te wachten.
„Ontwaak, noordenwind! ea kom, gij zuidenwind! doorwaai
mijnen hof, dat zijne specerijeu uitvloeien. O, dat oiiju Liefste tot
Zijueu hof kwame ea ate Zijue edele vruchteu." (Hoogl. 4 : 16.)
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