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WE,EKBLAD TOT OPBOUW VAN HET GEREFORMEER,?E LEVEN

uitgave van de gere',ormeerde persvereniging ..opbouw"

,
CJ)iert6t tot

/

"Gelijk de Zoon des mensen niet is
gekomen om gediend te worden, maar
om te dienen en Zijn ziel te geven
tot een rantsoen voor velen."

Mattheüs 20 : 28.

Een bekend spreekwoord zegt: De tijden
veranderen en wij met hen.

Evenals in alle spreekwoorden zit hier wel
enige waarheid in. Maar evengoed kan gezegd
worden, dat de mens door alle tijden heen
gelijk blijft. -

Bijv. in dit opzicht, dat ieder graag gediend
wil worden en dat niemand graag wil dienen.
De wil tot heersen zit elk mens in het bloed,
dienen moet hij door Gods genade leren. En
het is een hele toer om te leren dienen.

Dat was het ook voor de apostelen.
De moeder van Johannes en Jacobus kon

niet laten voor haar zonen een bizondere
plaats van eer en heerlijkheid te vragen in
het koninkrijk der hemelen. Zij begeerde
voor de één een 'plaats aan de' rechterhand
des Konings en voor de ander een plaats aan
de linkerhand. En de zonen waren het daar-
mee eens. We moeten maar niet denken, dat
de andere tien apostelen veel beter waren.
Ze namen het aan de beide broers zeer
kwalijk. Ze waren er echt boos .om. Waar-
schijnlijk wel niet, omdat ze het zo verdrietig
vonden, dat die broers nog zo graag wat
groots wilden zijn. Maar denkelijk wel, omdat
zij hun die plaats in het koninkrijk Gods niet
gunden.

Dan roept de Here Jezus alle twaalf apos-
telen tot zich en geeft hun een les. Ze moeten
niet zulke wereldse begeerten hebben"

Want zó gaat het nu in de wereld toe en
in de aardse koninkrijken.

De oversten der volken voerenheerschapptj
over hun onderdanen en. de groten gebruiken
mach t over hen.

Maar zo mag het onder discipelen van
Christus niet zijn. In het rijk van Gods
genade gaat het, niet om heersen, maar om
dienen. Willen ze groot zijn dan moeten ze
groot' zijn in het dienen.

bat moeten we van de wereld en van de
aardse machten maar niet verwachten. In
de wereld gaat het om de macht en om de
grootheid en de heerschappij. Dat is altijd al
zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven.

We moeten maar van geen enkele grootheid
in deze wereld menslievendheid en dienst
verwachten. Uiteindelijk gaat het bij' de
groten der aarde toch om zelfhandhaving en
machtsvorming en heerschappij over anderen.

Maar wie in de discipelenkring de eerste
wil zijn die zij aller dienstknecht. Is dat wel
ooit voorgekomen, dat iemand alleen maar
wilde dienen?

Ja dat is voorgekomen. Dat is ons voor
ogen geschilderd in de Evangeliën. We kun-
nen het verwerkelijkt zien in het 'leven 'en
sterven van de Heiland: "Gelijk de Zoon des
mensen gekomen is niet om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn ziel te
geven tot een rantsoen voor velen".. ,o

Wie is die Zoon des mensen ? We kunnen
het lezen in Daniël 7 : 14: "En zie, daar
kwam een met de wolken des hemels; als

..

•{lil de dood
eens mensen zoon, en hij kwam tot de Oude
van dagen, en zij deden hem voor denzelve
naderen; en hem werd gegeven heerschappij
en eer en het koninkrijk, dat hem alle volke-
ren, natiën en tongen eren zouden; zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, die
niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet
verdorven worden". .

Als de Here Jezus spreekt van "de Zoon
des mensen" dan denkt hij aan die wonder-
lijke machthebber uit Dan. 7. En Hij weet dat
Hijzelf die machthebber is. Hij is een zoon
des mensen. Geboren uit de maagd Maria.
Geworden uit een vrouw, Ons in alles gelijk
behalve in de zonde. En toch bestemd om
te heersen over alle volken der aarde. Van
zee tot zee en van de rivier tot de einden der
wereld. Hem zal gegeven worden alle macht

, in hemel en .op aarde. '
We zouden zo denken: Dan moet !lij wel

over alle machtsmiddelen der wereld beschik-
ken. En legioenen van soldaten zullen Hem
wel 'dienstbaar zijn. .

Maar daar is geen sprake van. Zijn konink-
,rijk is niet van deze wereld. '

Aardse machten vertrappen wat hun in de
weg staat. Ze gaan als het moet over lijken
en waden door stromen van bloed. Op geweld
bouwen ze hun: rijken.

Doch de Here Jezus zegt van zichzelf, dat '
Hij gekomen is niet om gediend te worden,
maar om te dienen.

Leest de Evangeliën maar door van het
begin tot het einde: Gaat ria wat Hij gezegd
en gedaan heeft en ge kunt alles samenvatten
in één woord: Dienst.

Het was zijn dagelijks brood om zo te
zeggen de wil des Vaders te doen en niet
eigen wil. Hij heeft zich gegeven in liefde aan

. allen, die zijn dienst nodig hadden. Armen
verkondigde Hij de blijde boodschap. Zieken
genas Hij. Tollenaren zocht Hij op en hoeren
wilde Hij trekken uit haar ellende. Dag en
nacht was Hij bezig in de dingen Zijns Vaders.

Hij deed niet anders· dan zich geven, zich
geven aan anderen .

ZÓ rusteloos dat Hij kon zeggen: "De
vossen hebben holen en de vogelen des
hemels, nesten, maar de Zoon des mensen
heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge".

En dat dienen heeft Hij volgehouden tot
aan zijn dood.

Want zijn dood was een daad en een dienst,
een zich geven voor anderen.

Van die dood zegt de één: Hij stierf als
een martelaar voor een goeie zaak. Een ander
beweert: Toen Hij zag dat Zijn werk mislukt
was koos Hij in wanhoop de dood. Een derde
maakt er weer wat anders van.

De Here Jezus zelf noemt' Zijn sterven een
geven van Zijn leven tot een rantsoen voor
velen. o

De Nieuwe Vertaling heeft in plaats van
"zijn ziel geven tot een rantsoen" deze woor-
den: "zijn leven geven tot een losprijs".

Deze vertaling is beter dan de oude. Bij
"ziel" 'denken wij aan iets anders dan aan
leven, terwijl het leven bedoeld wordt. En
bij rantsoen denken we aan een hoeveelheid
eten voor één dag (dagrantsoen) of aan een

portie eten voor tijd van nood (noodrantsoen).
Maar wij kermen het woord rantsoen niet
meer in de betekenis van losprijs. En dat
woord staat er in het oorspronkelijke.

De discipelen hebben dat wel verstaan,
- want zij kenden het Oude Testament. In Ex.

21 : 30 is sprake van een eigenaar, wiens
stotige os iemand heeft gedood. Eigenlijk
moet naar streng recht die eigenaar gedood
worden. Door zijn schuld is leven vernietigd
en hij zou daarvoor met zijn leven moeten
boeten. Maar nu kan hem een losgeld worden
opgelegd. En voor die Iosprijs wordt hij vrij
van de dood, Ook wordt het gebruikt als aan-
duiding voor de geldsom, waarvoor een slaaf
zich kon vrij kopen.

Een losprijs is dus een middel om vrij te
maken van slavernij of gevangenschap of van
de dood.

Welnu" de Zoon des rrlensen geeft zijn
leven om anderen vrij' te maken van de sla-
vernij van de zonde en van de banden van
de dood. Zijn dood is het middel, waardoor
zondaren vergeving .ontvangen en doden het
leven verkrijgen.

De Here Jezus geeft zijn leven voor velen,
in de plaats van velen en ten bate van velen.
We hebben àllen de dood verdiend door onze
zondeschuld.

Maar de Here Jezus stelt zich in onze
plaats. Hij neemt de schuld op zich en Hij
ondergaat de toorn Gods en Hij geeft zich
gewillig over in de dood.

Opdat wij nimmermeer schuldig gerekend
zouden worden.

Opdat wij vergeving der zonden en eeuwig
leven zouden hebben.

Hij deelt in al onze ellenden om zo ons
te doen Aelen in al zijn heerlijkheid.

o
Daar hebt ge de genade van onze Here

Jezus Christus, die arm is geworden opdat
wij door zijn armoede zouden rijk worden.

Wie een beetje thuis is in de Bijbel vindt
deze waarheid op allerlei wijze uitgedrukt.
We herinneren ons tal van teksten:

Door zijn striemen is ons genezing gewor-
den en de straf die ons de vrede aanbrengt
was .op Hem. Jes. 53.

Want dien, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in
Hem. II Cor. 5.

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon,
reinigt ons. van alle zonde. I Joh, 1. God
heeft. door de Here Jezus alles voor -ons in
orde gemaakt,

ZÓ groot was de liefde Gods en zó groot
was de genade van de Zoon des mensen.
Als die liefde Gods ons hart raakt dan leren
wij ook liefhebben en dienen. Als die liefde-
dienst van de Here Jezus ons aangrijpt, zoals
die door het Evangelie ons wordt verkondigd,
dan leren wij ons ook geven in dienst van
God en van de mensen, die God als onze
naasten naast ons heeft gezet.

Want deze tekst, waarover ontzaglijk 'veel
is gedacht en geschreven en waarover nie-
mand raakt uitgedacht, staat hier met een
practisch doel:

Dat wij zouden leren, niet te willen heer-
sen, maar te willen dienen. '

Zalig als wij dit niet alleen weten. maar
ook doen, H. J. JAGER.
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Moeten christenkindere,n eerst geloofsbelijdenis afle:ggen alv'orens gedoopt te mogen worden?
Ir.

Het zal er nu om gaan, dat we na dit stukje
geschiedenis proberen te zien waardoor die
z.g.n. Protestantse Christenen inzake de doop
der kinderen nu zo'n ernstig verschil van
mening met elkaar hebben. ' .

Door .het zoëven getekende' proces van
verroomsing was de kerk totaal' vergeten,
'dat volgens de apostel de kinderen uit Chris-
telijke huisgezinnen geen heidenen waren,

.maar heiligen. 'nat zegt Paulus in 1 Cor.
7 : 14.

Heilige kinderen in plaats van heidense
kinderen!

Helaas is zulk spreken over kinderen totaal
onbekend geraakt. Die betekenis van het
.woord heilig is zelfs nu nog voor Christenen,

. die overigens beslist niet Rooms willen zijn,
iets totaal vreemds. Dat komt, omdat onze
afkomst uit dè Roomse kerk ons nog altijd
is blijven beheersen, meer dan we zelf mis-
schien beseffen. Ga maar eens na hoe vele
Protestanten ook vaak' nog het woord heilig
verkeerd gebruiken. Precies eender als de,
Roomsen. Want voor de Roomsen is een
heilige iemand, die geen kwaad meer doet,
zelfs geen kwaad meer denkt in z'n hart.
(Heilige Maria, Petrus, Paulus, Franciscus,
enz.). Maar zo spreken veel Protestanten
helaas ook nog van heilig. Wanneer iemand
het b.v. heeft over de zonden van die en die,
zegt hij er even ter verontschuldiging bij:
"Nu ja, ik ('Vil daarmee niet zeggen,. dat ~
zelf zo'n heilige ben". Ongemerkt bedient hl]
zich dan van een Schriftuurlijk woord met
een Rooms begrip erin. Wie de Heilige Schrift
echter nauwkeurig naleest, zal daarin heel
iets anders vinden. Zij is zo plomp niet om
aan het. woord heilig eigenlijk maar één
betekenis. te geven n.m.l. van een mens n::iet
een volkomen hart en leven. Integendeel, de
Schrift gebruikt het woord heilig in allerlei
fijn genuanceerde betekenissen. Zij noemt
b.v, zelfs heilig de gewijde potten en pannen
in tabernakel en tempel en die hàdden niet
eens een hart. En de Schrift gebruikt het
woord heilig voor heel Israël en voor heel
de stam van Levi, en bepaald voor het ge-
slacht van Aäron en zijn zonen, het priester-
geslacht. Die waren ook heilig, d.w.z. apart
gesteld, gewijd, gereserveerd, bestemd, in
beslag genomen voor de dienst van God.
Maar dat wilde helemaal niet zeggen, dat
deze heilige mannen nu ook heilig van hart
en leven, volmaakt, rein, zondeloos waren.
Hoeveel ongehoorzame priesters leert ons de
Schrift niet kennen. Men denke' slechts aan
Hofni en Pinehas. Goddeloze mannen. Toch
waren zij als priesters heilig.

En ongeveer net zulk een gebruik van het
woord heilig vindt men in het N.T. Lees
die Schriftplaats van zoëven, 1 Cor. 7 : 14.

.Daar schrijft de apostel: "Want de ongelo-
vige man is geheiligd in zijn' vrouwen de
ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder.
Anders zouden immers Uw kinderen onrein
zijn. Doch nu zijn zij heilig". De apostel
spreekt daar over het geval, dat zich kon
voordoen, wanneer van twee gehuwde, hei-
dense mensen er maar één gelovig werd. Dim
behoefden die mensen maar niet één, twee,
drie te scheiden. Want, dan was zelfs de
ongelovige partij in zo'n ...huwelijk gehe~ligd,
(Hègiasthai). Dus dan ging het met zo'n man
of vrouw gelijk met zulke personen als
zoëven genoemd. Zij hadden in 't geheel geen
Godvrezend hart, maar' werden toch door
God bestemd, gebruikt in Zijn dienst, n.l. in
het geval van 1 Cor. 7 : 14-om kinderen te
verwekken of te baren voor Gods Heiligdom,
voor de gemeente van Jezus Christus ..

Hier betekent het woord "geheiligd" dus in
de verste verte' niet hetzelfde als het Roomse
begrip "heilig", n.l. iemand met' een volmaakt.
Godvrezend hart en leven: En hetzelfde geldt
van de kinderen, over wie Paulus in die
Schriftplaats spreekt. Kleine kindereri in de·
wieg, die nog geen onderscheid weten tussen

hun linker- en rechterhand, Jona 4 : 11,
weten ook nog geen verschil tussen goed en
kwaad. Zij horen Gods Woord nog niet en zij
geloven dat Woord dus ook nog niet, Rom.
10 : 17. Dat is echter geen ongelovigheid.
Want voor luisteren naar het Evangelie en
voor geloven daarin komt een baby nu een-
maal nog niet in aanmerking. Dat heeft God
bij het scheppen zelf zo gewild. Toch noemt
de' apostel zo'n baby van Christenouders,
zelfs van één Christenvader of -moeder, niet
onrein, maar heilig (Hagios). Ieder voelt, dat
de Schrift ook in dit geval.helemaal niet het
Roomse begrip van heilig gebruikt en dat
wij dus als Protestanten wijs zullen doen,
willen we ons spreken tenminste niet nog
altijd .door de Roomse kerk laten bepalen,
maar door de Heilige Schrift, dat is door de
Heilige Geest zelf, wanneer wij voortaan als
Christenen onze kinderen wel terdege heilige
kinderen zullen noemen. Dat zal wel niet
meevallen., want het Roomse spraakgebruik is
taai. Het zit ons helaas nog in merg 'en been.
Maar het moet eruit, eruit! En als wij zelf
ook van afkomst uit een Christelijk gezin
zijn, en tot de Christelijke gemeente behoren,
moeten wij niet schromen van onszelf te zeg-
gen, dat wij heiligen zijn. Dan zeggen wij
daarmee helemaal niet, dat wij volmaakt zijn
van hart en leven. Wij willen ten eerste niet
Rooms zijn in ons spreken; en ten tweede
geloven wij van niemand ter wereld, dat hij
volmaakt van hart en leven wàs, of is. De
Schrift leert dat wel anders. Zelfs de apostel
Paulus klaagde over de macht der zonde, die
nog in hem overgebleven was, Rom. 7; de
apostel Johannes beleed:' Indien wij (daar
behoorde hij dus zelf ook bij) indien wij zeg-
gen, dat wij geen zonde hebben, misleiden
wij . onszelf en de waarheid is in ons niet,
1 Joh. 1 : 8 ; en hoe vaak verhaalt de Schrift
ons niet van zonden bij de gelovigen, b.v.
van verbittering tussen Paulus, en Barnabas,
Hand. 15 : 39, van veinzerij bij Petrus en
Barnabas uit mensenvrees, waardoor zelfs
het evangelie der loutere genade gevaar liep,
Gal. 2 : 13. De enige, die hier op aarde heilig
geweest is in de zin van volmaakt van hart
en leven, is geweest orize geliefde Zaligma-
ker. Van Hem zegt de Schrift, dat Hij was:
"Heilig (hosios), zonder schuld of smet, ge-
scheiden. van de zondaren en boven de, heme-
len verheven", Hebr. 7 : 26. Met verontwaar-
diging verwerpen wij dan ook de Roomse
gewoonte om het woord heilig in deze bete-
kenis op mensen toe te passen, die alle,
evenals wij, in zonde ontvangen en in onge-
rechtigheid geboren zijn, onrein van hart,
Job 14 : 4, Ps. 51 : 7.

Keren we thans nog even terug naar de
Roomse dooppractijk en haar noodlottige
gevolgen .

Schijnbaar wordt de doop in de Roomse
kerk bijzonder hoog geëerd. Volgens haar is
de doop .onmisbaar tot zaligheid. Ongedoopte
,kinderen gaan volgens haar naar de hel. Al
zullen ze daar wel geen pijn voelen, ze gaan
naar de hel. M:aar wordt een kindje gedèèpt,
dan wordt door middel van het doopwater
aan' zo'n kindeke het volle heil medegedeeld.
Alleen maar, dit kan een mens later allemaal
Weer verliezen. Vandaar de noodzakelijkheid
van het latere vormsel. Dan krijgt het kind
van de bisschop een zalving aan het 'voor-
hoofd. Daardoor 'wordt, het dan in staat
gesteld voor de strijd des levens.

In wèrkelijkheid wordt de doop door de·
Roomsen dus niet geëerd, maar in gebreke
gesteld. Weliswaar laat de doop op zo'n kind
een levenslang onuitwisbare afdruk achter,
zo zegt men nog, maar· straks kan al het
geschonken heil dan toch maar weer verloren
worden. Vandaar de noodzakelijkheid van het
vormsel. Dit gaat dan ook eigenlijk boven
de doop. Want de doop wordt maar bediend
op de schedel, het vormsel op het voorhoofd,
De . doop wordt maar bediend door' elke

"priester", maar het vormsel door de bis-
schop.

Wie 'deze dingen verneemt, zal er zich
geenszins over verwonderen, dat er in de
eeuw van de grote kerkhervorming, in, de
16e eeuw, velen zijn geweest, die geen goed
woord over hadden voor de doop van' kinde-
ren. 'In die uiterst geringe waardering van
de kinderdoop was de' door hen zo 'innig
verfoeide Roomse' kerk hen zelf voorgegaan.
Alleen waren zij op hun standpunt zo eerlijk
de consequentie te trekken en de doop der
kinderen totaal af te schaffen en te eisen,
dat wie als kind gedoopt was, zou worden
overgedoopt wanneer hij als volwassene tot
geloof in het Woord van God kwam. Ja, toen
hun tegenstanders hen daarom Wederdopers
(of Ana-baptisten) noemden, maakten Zij
tegen die benaming ernstig bezwaar, tegen
dat "weder" (of "ana"). Want wat zij deden
was geen her-dopen of weder-dopen, maar
dopen. Daarom had men hen geen Weder-
dopers, maar Dopers (geen Ana-baptisten,
maar Baptisten) moeten noemen, vonden ze,
Bovendien hadden zij nog andere bezwaren.
B.v. dat de doop van zo'n onheilige kerk als
de Roomse niet juist kon zijn. En dat .de
doop van zulke onheilige mannen als de toen-
malige Roomse priesters (hoereerders en
drinkebroers) niet juist kon zijn. Weg met de
doop van de paus! Maar het voornaamste
bezwaar, dat zij altijd weer tegen de kinder-
doop te berde brachten, was, dat er in het
N.T. nergens een gebod stond, dat de kinde-
ren moesten gedoopt worden, doch dat er
wel stond, dat men eerst onderwezen moest
zijn en eerst geloven moest en dan pas ge-
doopt mocht worden. Zij verwezen vooral
naar Matth .. 28 : 19 en Marc. 16 : 16.

Vooral dat laatste bezwaar.was van belang,
De eerste bezwaren niet zo. Terecht werd

.daarop geantwoord, dat men indertijd als
kind niet gedoopt was in de naam van de
paus, maar in de Naam van God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. En dat een
heilige kerk in de zin van een volmaakte kerk
op aarde niet mogelijk was, zodat door zulk
een eis àlle doop onmogelijk zou worden.
Bovendien zien wij, dat hier weer het Roomse
begrip van heilig (n.l. volmaakt van hart en
leven) parten speelt, en dàt bij mensen, die
nota bene niets van de Roomse kerk hebben
moesten. Ook werd die hele rompslomp, die
de Roomsen bij de doop hadden gefantasèerd,
wel evengoed afgekeurd als door de Baptisten
of Dopersen, maar die rompslomp I was toch,
zo werd terecht gehandhaafd, niet in staat
een doop, die geschied was onder het uitspre-
ken van het Goddelijke Woord, n.l. in de
Naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen
Geestes en met water,. te niet te doen, want
de Schrift 'leerde uitdrukkelijk, dat Gods
Woord onverderfelijk was, 1 Petr. 1 : 25. Ook
werd een sacrament niet ongeldig wanneer
het door onheilige, ja goddeloze mannen was-
bediend. Was eertijds de besnijdenis aan
zulke mannen als Hiskia en J osla ook· niet
bediend door goddeloze me en, maar las
men ergens, dat zij her-besneden waren??
Ook zijn er vele discipelen door Christus
uitgezonden om te prediken en te dopen,
onder wie ook Judas was, maar leest men
ooit, dat men na Judas! verraad degenen, die
door hem gedoopt waren, achteraf her-doopt
h~ft? .

Neen, deie bezwaren waren de ergste niet.
Het is wèl in de 16e eeuw voorgekomen, dat
men iemand, die uit een andere kerk over-
kwam, zelfs uit' een Doperse gemeente, weer
overdoopte in een andere Doperse gemeente,
hoewel hij vroeger in de eerste als volwas-
sene gedoopt was, maar van deze herdoop-
practijk is men later toch zelf teruggekomen.
Ook kon de leer, dat de doop ongeldig was',
die bediend was door iemand, die later een
ongelovige bleek, b.v. doordat hij afvallig
werd, geen blijvende aanhang vinden.
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Neen, de voornaamste bezwaren waren,
dat er in het N.T. geen uitdrukkelijk gebod
stond, dat kinderen gedoopt moesten worden
en ten tweede, dat men volgens het bevel van
Christus pas gedoopt mocht worden na onder-
wijs en na aflegging van geloofsbelijdenis.

Nu zullen we over deze bezwaren nog wel
spreken in ons derde artikel. Maar ten over-
vloede willen we er nog even op wijzen, dat
het laatste - n.l. de Doperse of Baptische eis,
dat men niet gedoopt mocht worden dan na
geloofsbelijdenis - dus precies overeenkwam
met. . .. de Roomse doopsleer en doops-
practijk, die in ons eerste hoofdstukje be-
schreven is. Natuurlijk merken wij dit niet
op, omdat wij achteraf op iemand stenen
willen werpen. Critiek is achteraf altijd zeer
gemakkelijk. De mensen van de 16e eeuw
stonden plotseling voor de moeilijkheid, wat
er gebeuren moest nu de Roomse kerk weg-
viel. Iedereen' is nu eenmaal een kind van
z'n tijd. Dat sommigen zonder erg bij dezelfde
leer bleven als de Roomse kerk - n.l. niet
eerder dopen dan er geloofsbelijdenis is afge-
legd - daarover moeten wij ons niet ver-
wonderen.

Wat eeuwenlang de mensen ingeprent was,
was zomaar niet af te schudden. Alleen is
het jammer, dat het afschudden van deze in
de grond der zaak Roomse rest tenslotte nog
maar steeds niet heeft plaats gehad en dat er
dientengevolge nog altijd zo'n tragische ver-
deeldheid heerst tot vandaa&, toe tussen

Christenen, die wel, gelukkig heel anders dan
de Roomsen, belijden alleen maar uit genade
zalig te worden door het geloof in hun enige
:en volkomen genoegzame Verlosser- Jezus
Christus, waarachtig mens maar ook even
waarachtig de Zoon van God. En dat deze
splijtzwam niet alleen in het oude Europa de
Christenen heeft gescheiden, maar zijn stof

. van verdeeldheid ook over de andere wereld-
delen heeft doen uitwaaien en aldaar zelfs de
Christenen uit de inboorlingen dreigt tegen
elkaar op te zetten; dàt is wel dubbel betreu-
renswaardig en moet ons aansporen toch
eindelijk deze twistappel in Gods kracht uit
ons midden weg te doen.

C. VONK.

AAN ONZE LEZERS
Met dit nieuwe exemplaar -van "OPBOUW"

wordt 'de propaganda-reeks van drie num-
mers besloten.
. Op ruime schaal zijn deze verzonden, zodat

reeds zeer velen hebben kunnen kennisnemen
van de inhoud.

Ieder die met belangstelling en' animo dit
weekblad leest, zal vanzelfsprekend aan
"OPBOUW" in eigen kring nog meer bekend-
heid willen geven. Laat uw eigen exemplaar
ook eens aan anderen lezen en wek hen op
zich te abon~eren op ons blad. Eventueel
kunnen nog proefnrs worden aangevraagd bij
de administratie.

Boven dit artikel staat kort en krachtig:
de reformatie der kerk.

Ik kan me voorstellen, dat een lezer die
over deze "kop" even heeft nagedacht,
vraagt: kan men wel spreken van de refor-
matie der kerk. Of, met andere woorden: kan
men wel zeggen, dat er maar één specifiek
gebeuren is in het leven, de geschiedenis der
kerk, dat in de volle zin des woords met de
naam reformatie 'der kerk kan en mag wor-
den aangeduid ?

Inderdaad, dat is het geval.
. Het is immers zo, dat het één en het al

- het fundament, de kracht en het doel -
van de kerk is de prediking van het Woord,
het Evangelie van God. Calvijn typeert ergens
de kerk, en. hij bedoelt dan de kerk zoals ze
ambtelijk is georganiseerd en zichtbaar in de
wereld optreedt, als een "uiterlijk middel"
om onze zwakheid te hulp te komen. En hij
noemt dan als het wezenlijke van de kerk
dit, dat God aan de kerk de prediking van het

. evangelie als een schat in bewaring heeft
gegeven, opdat deze kerk in de wereld haar
kracht zou uitoefenen. Onze belijdenis legt er
dan ook alle nadruk op, dat hèt kenmerk,
feitelijk het enige kenmerk, der kerk is de
prediking van het Woord. Ongetwiifeld : de
belijdenis noemt behalve de prediking nog
twee andere kenmerken, namelijk de reine
bediening van de sacramenten en van. de
kerkelijke tucht. Maar zoals Bavinck terecht
heeft opgemerkt, sacramenten en tucht zijn
in wezen niets anders dan bepaalde, bizon-
dere vórmen van de prediking. En daarom
kan men terecht zeggen, dat de prediking het
enige kenmerk der kerk is. Indien' ergens
werkelijk het Evangelie gepredikt wordt kan
men met zekerheid zeggen dat daar de kerk
is! En omgekeerd: waar dat Evangelie niet
gepredikt wordt daar is de kerk niet.

Calvijn heeft ook eens gezegd, dat de
regering der Kerk, het leraarsambt en de
verdere ordening, mèt de sacramenten, als
het lichaam der kerk zijn. Maar de leer - en
dat is bij Calvijn het woord van het Evan-
gelie, het woord waardoor God ons de ver-
geving der zonden en de vernieuwing des
levens schenkt - die noemde hij haar ziel.
En hij voegt er met nadruk aan toe, dat het
alleen deze ziel is die het lichaam der kerk
doet leven en werkdadig maakt! Als die
"ziel" er niet is, is dat "lichaam" niet meer
dan een dood en nutteloos cadaver.

Wie uit de Schriften zó de kerk heeft
leren kennen; wie dus door en door heeft
gezien en 'verstaan, dat de kerk uit het
Évangelie geboren wordt, door het Evangelie

leeft en in de prediking van het Evangelie'
haar eigenlijke taak vindt, die verstaat ook
wat deformatie en reformatie der kerk is.
Want hij weet dan, dat van deformatie der
kerk dààr moet worden gesproken waar niet
meer het echte, énige Evangelie wordt
gebracht. En hij weet evenzo, dat echte
reformatie nooit iets anders kàn zijn dan
dit wonder van Gods, genade, dat in een
afvallige kerk weer net volle Evangelie, het
Evangelie van vrije genade klinken gaat.

o
Men kan dat zo heerlijk zien in de dagen

van de grote reformatie, de reformatie, welke
God door mannen als Luther en Calvijn
schonk.

Wanneer Luther opgroeit staat de roomse
kerk op een toppunt van haar macht. Het .
wezenlijke in die kerk is iets demonisch!
Want in haar is ten volle herleefd de oude
joodse wetsreligie, de religie van het zalig
worden door eigen prestaties,· welke door
Paulus zo hartgrondig .was vervloekt. Neen,
het eigenlijke van het verval der kerk is dan
niet in de eerste plaats de hiërarchie, de mis
en nog vele andere dergelijke dingen. Even-
min het goddeloze leven van priesters en
volk. Neen, het wezenlijke van de afval was
het veranderen van het Evangelie van vrije
genade, het Evangelie. van de gerechtigheid
des geloofs in de leugenleer van het zalig
worden door de werken der wet.

De kerk in het Avondland had het Evan-
gelie 'van vrije genade, het Evangelie van 'de
vrijheid in Christus, niet verdragen. De ge-
schiedenis van de uitbreiding van het Chris-
tendom in Europa werd daarom tegelijk de
geschiedenis van de roomse, de pauselijke
kerk. In haar werd .immers het meest grootse
en verschrikkelijke systeem van wetsvroom-
heid geschapen, dat de geschiedenis sinds de
komst van de Heiland heeft gekend. Hiërar-
chie, priesterdienst en biecht, altijd het
drieënige fundament van de georganiseerde
wetsdienst, werden ook 'in de roomse kerk de
massieve pilaren welke het indrukwekkende
gebouw droegen. Vele generaties van geniale
bouwmeesters hadden er aan gewerkt. Totdat
uiteindelijk de kerk van Rome een majestu-
euze dom was geworden, die alle west-
europese naties overkoepelde en waarin het
leven van volken en individuen tot één mach-
tige wetsdienst werd omgeschapen.

In dat eeuwenlange bouwen trad een ver-
bluffende eenheid van conceptie aan de dag.
Alle opeenvolgende geslachten werkten als

vanzelf voort aan wat hun voorgangers tot
stand=hadden gebracht. 'En allen deden dat in
dezelfde stijl en strevend naar hetzelfde doel.
Wie iets van het rooms-katholicisme verstaat :
verwondert zich daar evenwel niet over.
Want het eeuwenlange zwoegen, zowel van
de grote genieën als van de honderdduizenden
onbekenden die er aan medearbeidden, werd
gedragen en opgestuwd door éénzelfde
kracht: Het was het taaie, onuitroeibare
streven van het natuurlijke mensenhart om
zich tegenover God te handhaven, om voor
God zèlf wat te zijn en te doen!' In de ont-
zagwekkende roomse kerk werd duidelijk
openbaar, werd als het ware gekristalliseerd,
dat de leer van het zélf werken en verdienen
bij God de natuurlijke theologie en de wetti
sche vroomheid de diepste neiging is van het
menselijke hart. o

Tegen deze roomse kerk met· haar macht
van prelaten, kultus, biecht, organisatie en
wetenschap heeft het monnikje Luther de
strijd aangebonden .

N~en, hij heeft zich daarbij niet vóór alles
.gekeerd' tegen het zedelijk verval, dat toen
.in de kerk zulke ontstellende vormen had.
aangenomen. Dat hadden reeds duizenden
ernstige roomsen vóór hem gedaan en dat
zouden na hem andere duizenden doen. Maar
die bleven bij dat alles voluit rooms! Neen,
Luther richtte zich geheel en alléén tegen het
hart van het rooms-katholicisme. Hij 'dceerde
zich met de laatste ernst en kracht tegen 'de
zoëven genoemde natuurlijke theologie en
die religieuze oer-hartstocht van het. mense-
lijke hart. Hij richtte zijn dodelijke stoot
tegen de centrale zenuwknoop van het ganse
systeem. Want hij keerde zich tegen de hoog-
moed van het zelf wat willen zijn en 'doen
en hebben voor God! Hij rfchtte zich met 41
de ruige kracht van zijn door God beheerste
geest tegen de afkeer van Gods genade, tegen
de verachting van het Evangelie van de
rechtvaardiging der goddelozen!

Deze strijd .van Luther tégen de wets-
vroomheid en vóór het Evangelie van vrije
genade was een zeer merkwaardige. Want de
eerste, sterkste en gevaarlijkste tegenstander
met welke hij werd geconfronteerd en die hij
moest overwinnen was. . .. hijzelf. '

Het zou moeilijk zijn geweest in Luthers
.....tijd een representant van het rooms-katholi- .

cisme te vinden, die dat zo dodelijk ernstig
nam als hij, Zoals Paulus het verder gebracht
had in het Jodendom dan velen van zijn tijd-
genoten, zo was Luther de éérste onder de
zwoegers-in-de-wetsvroomheid om daardoor
voor God te kunnen bestaan. Met een verte-
rende gewetens ernst liep hij de weg van de
wettische godsdienst af tot het einde. En hij
waagde het ten slotte, dát vonnis over zichzelf
uit te spreken, dat hij door zijn bovenmense-
lijke zware wetsdienst juist wilde ontgaan,
maar dat zich, boe hartstochtelijker hij zich
afbeulde en hoe fijner zijn zedelijk onder-
scheidingsvermogen werd, met steeds benau-
wender onafwendbaarheid OP hem aandrong
- het vonnis nameliik dat óók God over hem
uitsprak: Gij zijt schuldig, volkomen: schul-
dig. gij zijt niets dan zonde en ongerechtig-
heid!

Maar, en dat was het wonder van Gods
. genade: op hetzelfde moment waarop Luthèr
dat oordeel Gods van ganser harte onder-
schreef, ontving hij door het geloof ook de
vrijspraak van het Evangelie! Dat Evangelie
vernietigde hem in zijn natuurlijk bestaan,
want het bracht hem in Christus aan het
kruis, het deed hem met Christus sterven.
Maar het gaf hem tegelijk ook de volkomen
verlossing in Jezus Christus. In hetzelfde
afgrondelijke uur waarin Luther zag, dat
iedere mogelijkheid om zelf voor God te
kunnen bestaan hem finaal uit de handen
was geslagen en hij aan de vertwijfeling
werd prijsgegeven, beleefde hij door het
geloof dat zijn "val" een val was in de eeuwi-
ge armen van een genadige Vader, die hem
in Christus voor immer als zijn kind aannam!o

Deze geloofservaring van Luther is terecht
de .,geboortestonde" der reformatie genoemd,

En sinds het moment waarop Luther zo het
evangelie van de rechtvaardigheid des geloofs
had verstaan brak de reformatie zich met
ongekende kracht baan. Lilther werd daarin
het instrument Gods. Hij streed· een totalitaire
strijd tegen de roomse kerk. Die 'was zwaar-
der en meer principieel dan elke andere,
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welke deze ooit had doorstaan of doorstaan
kan. Want het ging daarin om het hart van
haar zaak.
En het scherpste wapen, dat Luther in deze
strijd hanteerde was niets anders dan de leer
van de rechtvaardigheid door het geloof
alleen. Dat wapen had hij ontleend aan het
arsenaal van Paulus. Misschien heeft niemand
na deze apostel het zo geweldig gehanteerd
als Luther. Het werd door Luther gebruikt in
een gigantische strijd waarin het zou beslist
worden of het evangelie van genade en
vrijheid voorgoed uit het leven der west-
europese volkeren zou verdwijnen, of dat het,
zovele eeuwen na Paulus, opnieuw open oren
en harten zou vinden en het ganse leven zou
reformeren van de wortel uit.

Of Luther op de katheder stond of op de
kansel, of hij geleerde traktaten schreef of
persoonlitke brteven - altijd is de centrale
inhoud daarvan de rechtvaardiging van de
goddeloze uit louter genade en dus alleen
door het geloof. Onvermoeibaar, met onuit-
puttelijk geduld en in bewonderenswaardige
veelvormigheid en veelkleurigheid reciteert
hij deze leer. Ze is voor hem voluit het
Evangelie. Hij zei in feite alleen maar wat

-deze leer inhoudt. Maar hij zei het in steeds
nieuwe vorm en met steeds nieuwe toon. Met
onuitputtelijke levendigheid, toornend of
gloeiend van liefde. argumenterend of bezwe-
rend, smekend of lofprijzend, getuigt hij er
van, dat het eeuwige lot van de mensen op-
gesloten .ligt in het aannemen of verwerpen
van deze, boodschap omtrent de gerechtigheid
des geloofs. Of hi] spreekt tot de keizer of
de paus, 'tot geleerden of boeren, tot moriniken
.of soldaten, tot 'Volwassenen of kinderen -
hij heeft feitelijk alleen dat te zeggen.

En niet anders is het met Calvijn. Wie in
dit opzicht een verschil of tegenstelling
tussen Luther en Calvijn poneert, kent deze
reformatoren niet in het voornaamste wat
hen bezielde. Ook voor Calvijn is de gerech-
tigheid door .het geloof alléén het één en het
al van de hemelse leer en dus van de kerk en
van' iedereen. Hij zezt het met álle nadruk
tegen de roomsen: Over de rechtvaardiglng
des fi!eloofs voeren wij de eerste en scherpste
strijd met u. Is dat soms een spitsvondige en

. .onnutte kwestie? Geen sprake van. Indien
de kennis daarvan is weggenomen, is de
glorie van, Christus uitgeblust, de religie
vernietîgd, de kerk verwoest en de hoop op
de. zaligheid volledig vergaan! En wij zeggen
dat deze leer, die het hart der religie was,
door' u op schandelijke wijze uit de herinne-
ring der, mens is weggevaagd: 1)

Duidelijker .kan het wel niet g~zegd
worden!

cv
Wij spreken nog al eens over reformatie en

doorgaande 'reformatie. Maar laten we daarbij.
toch vooral niet vergeten, dat al het spreken.
daarover en het bezig zijn daarin een waan,
ja een leugen is, als wij niet elke dag waar-
achtig ·geloven in en leven uit de gerechtig-
heid des gelooIs. .die ons in het evangelie van
Gods vrije' genade wordt geschonken.

C. VEENHOF:

1) Opera Calvini, V, 396: Fidei justificatione
primo loco attingis : 'de qua nobis primum et
acerrimum eertamen vobiscum est. Estne illa
spinosa et inutîlis quaestio? At, subIata eius
cogrritîone. et Christi gloria exstinctá ert, et
abolita reltzie et ecclesia destructa, et spes
salutis penitus eversa. Dogma ergo istud, quod
in religione summum erat, dicimus fuisse a
vobi~ nefarie ex hominibus m~moria deletum.

,
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Van hier en ginds

OE ,HONGAARSE GEREFORMEERDE KERKEN
De vorige keer schreven we dat na de

octobergebeurtenissen in Hongarije de discus- .
sie over eert oud onderwerp herleefd is,
namelijk over de verhouding van de Wereld-
raad van Kerken èn de Hongaarse kerken.
Geen wonder schreven we, dat die verhou-
ding. erg troebel en scheef heeft gezeten en
nog zit. Dat ligt natuurlijk aan de Wereld-
raad, die wel niet bepaald pro-communis-
tisch .zal genoemd kunnen worden, maar die
toch, ondanks het marxistisch bewind, met
(Ie kerkelijke leiders uit de landen achter het
ijzeren gordijn relaties heeft onderhouden op
grond van zijn vaag ideaal, dat alle kerken
nu eenmaal aan het "gesprek" dat hij heeft
geopend moeten kunnen deelnemen. Het
komt ook omdat de Wereldraad niet alleen
zuiver kèrkelijke inter essen nastreeft, maar
daarnaast graag één of méér vingers in de
pap heeft bij wereldpolitieke zaken. Dat is
dezelfde geest van vermenging van kerkelijke
en politieke zaken, die men bij de synode van
de Hervormde Kerk ten onzent aa~treft. Die
geest, die de kerk er toe 'brengt om de rege-
ring voor de voeten te lopen inzake de vraag-
stukken Nieuw-Guinea betreffende. Die geest,
die er toe brengt om zelfs, 'zoals gezegd
wordt, g~bruik te maken van ambtenaren
van het departement van minister Luns. Een
geest welke in artikel 30 van onze oude
Kerkenorde wordt gesignaleerd en afgewezen.
Daarin staat immers, dat in de kerkelijke
samenkomsten "geen andere dan kerkelijke
zaken, en dezelve op kerkelijke wijze, ver-
handeld (zullen) worden". .

Een oude wijze en belangrijke regel die aan
actualiteit niet heeft ingeboet.

Mààr het ligt ook aan de moeilijkheid van
de Hongaarse kerken, dat de verhouding
Wereldraad èn déze kerken zo uiterst troebel
is geweest, zoals na .de octobergebeurtenissen
toch wel door iedereen zal worden erkend,
ook, stilzwijgend, door' de mensen van de
Wereldraad zelf, naar ons. voorkomt. Die
kerken zijn immers, gklijk 'we de vorige maal
reeds schreven,' kerken,' die jarenlang leven
onder een communistisch bewind, dat voluit,
zonder enige reserve 'staat op de grondslag
van de marxistische, historisch-materialisti-
sche levens- en wereldbeschouwing. En wat
dat betekent, 'weten wij "westerse" mensen
en "westerse" christenen niet. Het dagelijks

. moeten leven als kerken en als christenen
onder zulk een bewind is voor ons uiteraard
een probleem.

Over deze kerken onder het Hongaarse
communistische bewind nû. De belangrijkste
vraag, welke ons het meest interesseert, is de
vraag naar de verhouding van de kerken tot
de ,communistische regering.

Wat is er overgebleven van de vrijheden
van de kerken.?

Veel weten wij niet. Weinig weten we.
.Maar uit dat weinige krijgen we· zeer sterk
de indruk, dat de kerkleiding al spoedig in
handen is gebracht van mensen, die zich bij
de communistische; marxistische ideologie
hebben aangepast. De bisschoppen in de kerk
werden, toen de communistische regering in
Hongarije aan het bewind kwam, allen afge-
lost. Bisschop Ravasz, die een vertrouwde
figuur was, in de gereformeerde wereld in
Hongarije, werd gedwongen af te treden. Als
hij niet aftrad, zou men dwangmaatregelen
nemen. En .hij trad af. In zijn plaats werd
benoemd bisschop Bereczky. Die zeker niet
een pro-communist moet zijn, voor zover mijn
inlichtingen gaan, maar die er op uit was

/ om de wrijvingsvlakken tussen kerk en rege-
ring te Iklein te maken en die hetgeen veel
betekenis had in deze verhouding, als niet
terzake te, beschouwen. Een gemakkelijke
.figuur voor de communisten. Ten aanzien van
Peter Janos, de bisschop met de grootste ver-
antwoordelijkheid, zijn mijn inlichtingen veel
.minder gunstig. Een' man, waarvan' men kan

I •

zeggen dat hij in zijn politieke houding
twijfelachtig is geweest.

In het voorjaar 1956 is een belangrijk
document in het geheim verspreid onder de
leden van de hongaarse kerken, een document
dat in de pers in ons land, voorzover mij
bekend, niet is gepubliceerd, behalve dan in
"Getrouw" van november 1956.

Het is belangrijk inzoverre wij er in kun-
nen lezen hoe men in kerkelijke kringen over
de toenmalige kerkelijke leiding dacht, de
leiding waar men niet openlijk kritiek op
kon maken. In dit stuk wordt er fel gecriti-
seerd op deze leiding. I

Wij citeren er iets uit.
In de eerste plaats ~ordt gesteld, dat de

kerk geroepen is om het evangelie te predi-
ken. "Nooit, onder welke omstandigheden
ook, mag de kerk van deze zendingsarbeid
afstand doen". "Voorzover zij daar afstand
van doet geeft zij de zin van haar bestaan
op". ,

"Deze opdracht moet de kerk vervullen ook
dan, wanneer de' wereld of de staatsmacht
haar dit verhindert of ronduit verbieden zou.
In dit geval kan de kerk in illegaliteit geraken
en kan - zonder het te willen - de weg van "
martelaarskerk, van lijdende kerk betreden".

Verder wordt gezegd, dat de kerk een pro-
fetische dienst te vervullen heeft ook tegen-
over de staat; zij moet het goede prijzen bij
de regering, maar zij moet ook wijzen op de
fouten en de zonden. Op de kerkleiding wordt
dan kritiek uitgeoefend in deze zin, dat déze
wel het èerstgenoemde zou doen (de regering

I prijzen om het goede dat zij tot stand brengt)
maar niet het tweede. Dat zij volkomen
zwijgt over de zonden en fouten in het beleid

. der regering.
Nog verder wordt geponeerd, dat kerke-

lijke leiding een groepskarakter vertoont.
Letterlijk staat er: "een dictatoriale kliek-
heerschappij binnen de kerk ware gelijk te
stellen met het ontroven van de heerschappij
aan Christus". '

En dit lezen we: "Wanneer onze kerk-
regering met de in de wereld gebruikelijke
intimiderende methode aan haar beslissingen
in de kerk de geldigheid tracht te geven, en
ondanks het' openbaar verzet der gemeenten
en ten spot van alle reformatorlsche erfenis,
sommigen als predikanten met geweld de
gemeenten opdringt, anderen echter, - daal'
zij de huidige koers van de kerkregering niet
beämen of deze durven becritiseren -, met
geweld en op grond van gefingeerde aan-
klachten, verwijdert of overplàatst of uit hun
ambt ontzet, ,bewijst zij hiermee dagelijks, dat
zij de valse weg heeft gekozen".

En dit: "Dat dit klieksysteem (van de
kerkregering) gelegenheid geeft tot materieel
misbruik van macht. Zo is de situatie ont-
staan, dat terwijl het salaris van de meeste
predikanten nauwelijks het minimum bereikt,
sommige leidende kerklijke functionarissen
onevenredig en overbodig hoge salarissen
trekken, en onder hen zijn sommigen, die
wegens hun onzedelijke daden in het hele
land berucht zijn. En geenszins gemotiveerd
is de verkwisting, waarmee onze kerkregering
,officiële recepties, diners en reizen arran-
geert. Deze verkwisting mag de represen-
tatie zijn van de ijveraars voor het politieke
belang van de staatsmacht, maar het is
geenszins een getuigenis van Jezus Christus,
Die geen plaats had waar Hij het hoofd kon
neerleggen".

Men ziet uit dit document, dat de commu-
nistische bewindvoerders de bekende taktiek
toepassen van het bederf in de kerk zèlf,
inbrengen. En zo, en door materiële voordelen
aan de aanhangers van de politiek te beloven
en te schenken, de kerk op "vreedzame"
manier binnen te trekken en tot een willoos
instrument van haar goddeloos streven te
maken n.l. de kerk vernietigen op de duur.

A. J. MEESTER.
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Populair -wetenschappelijke schetsen
HET WAARACHTIGE LICHT

(Joh. 1 : 9).

.We zagen een vorig maal, dat Joh. 1 : 4
wellicht beter aldus vertaald kan worden:
"In Hem (d.i. den Logos) was leven, ra Hij
was het leven, het licht der mensen". Zo
opgevat valt er een voortgang te bespeuren
in hetgeen de apostel Johannes ons omtrent
den Heiland leert, evenals dat het geval was
in vs. 1: "de Logos was betrokken op God,
ja de Logos was God". Trede voor: trede dalen
wij af in de "diepte des rijkdoms" van onzen

,Middelaar.
In aansluiting nu op wat we de vorige

keer schreven, willen we thans nog bij één
punt uit het vervolg stilstaan, en wel bij vs. 9.

In onze oude vertaling vinden we dit vers
aldus weergegeven: "Dit was het waarach-
tige licht; hetwelk verlicht een iegelijk mens
komende in de wereld". Nu hebben de zeer
nauwgezette Statenvertalers het eerste
woordje van deze zin, ("Dit") in een andere
letter en tussen haakjes laten zetten. Daar-
mee geven ze aan: dit woordje komt in de
grondtekst niet, voor, dit hebben wij toege-
voegd, om een goede Nederlandse zin te
krijgen. Men krijgt de indruk 1), dat zij met
dat woordje "dit" willen terugwijzen op het
vlak voorafgaande woord "licht" (in vs. 8b:
;,opdat hij van het licht getuigen zou").
Volgens de Staten vertalers sluit dus blijkbaar
vs. 9 nauw aan bij vs. 8.

De nieuwe vertaling (van 'het Nederlands
Bijbelgenootschap) geeft blijk van een andere
opvatting van het. vers-in-kwestie. Daar
wordt vs. 9 aldus weergegeven: "Het waar-
achtige licht, dat iederen mens verlicht was
komende in de wereld", een vertaling die
inderdaad mogelijk is, gezien de Griekse
tekst. Ook de geleerden die déze vertaling
hebben gemaakt, laten dus vs. 9 aansluiten

,lr ' •
1) Anders oordeelt Grosheide (van Botten-

burg-commentaar): hij zegt dat de st.-Vert.
Logos als subject neemt. Maar als men vs. 9
'had willen laten aansluiten bij vss. 1-;-5, dan
had men, dunkt mij, om dit te laten uitkomen,
de verzen 6-8 wel tussen haakjes geplaatst (zo-
als b.V. ook gebeurd is met Rom. 2 : 13-15).

2) In deze richting gaat b.v. ook Dods (in
"The Expositor's Greek Testament", Franeker
z.j.): "èn stands first in contrast to the ouk èn
of ver. 8. The light was not.... : the light was....
In this verse the light is also further contrasted
withJohn. The Baptist was himself a light
(ver. 35) but. not to phoos to alèthinon". Dods
aanvaardt dan ook (p. 687, kol. 1 (slot» de ver-
taling van Westcott, als ik hem wel begrijp. ,

op vs. 8; alleen,' zij zien, als ik het goed
begrijp, de zaak zo : nadat in vs. 8 gezegd is
(negatief) : Johannes was zelf het licht niet.
maar moest daarvan getuigen, gaat vs. 9
verder (positief) : wel was dat licht (al was
het er dan nog niet in Johannes) reeds in
aantocht. 2)

Intussen: te meer na wat we een vorig
maal. vonden, verdient m.i. nog een andere
opvatting van dit vers overweging. Zie ik
goed, dan geeft de structuur van de pericoop
waarin onze tekst voorkomt, toch eigenlijk
juist déze verklaring aan de hand.

Het zal 0'1. iedereen opvallen, dat de uit-
eenzettingen over den Logos, waarmee ons
hoofdstuk aanvangt, na vs. 5 plotseling
afbreken. Dan begint de evangelist over een
nieuwe figuur: "Er trad iemand op, door God
gezonden, genaamd Johannes". Zo'n mede-
deling over Johannes nu treffen we verderop
in dit gedeelte nog eens aan, nl. in vs. 15.
De parallel tussen dit vers en de verzen
6-8 springt nog te meer in het oog, doordat
in vs. 15 duidelijk naar vss. ~8 wordt terug-
gegrepen. Immers, heette het eerst: "Johan-
nes kwam tot een getuigenis, om van het licht
te getuigen", nu wordt in aansluiting daarop
gezegd: "Johannes getuigt van Hem". Voorts
correspondeert ook de inhoud van het getui-
genis in vs. 15 ("Déze is mijn eerdere en
meerdere") op wat in vs. 8 gezegd is ("Johan-
nes was zélf het licht niet, maar moest een
andere figuur aanwijzen als het licht").
. Hekijken we nu de positie van vs. 15 wat

nader, dan blijkt, dat deze tekst een onder-
breking vormt. in ,het betoog'14-17. Anders
g~zegd : vs .. 16 sluit aan niét bi] vs. 15, maar
bIJ vs. 14. ZIe maar: vs. 14 eindigt: " .... vol
van genade en waarheid", vs. 16 begint:
"want uit Zijn volheia hebben wij allen
ontvangen ook genade voor genade", terwijl
vs,. 17 vervolgt: " .... de genade en de
waarheid is door Jezus Christus geworden".

Zo blijkt dus: vs. 15 vormt een "intermez.-
. " d h ('U~I h 'zo ; we zou en et voor et volgen van de
gang van het betoog) het best tussen haakjes
of gedachte-streepjes kunnen- zetten. Welnu,
zouden we ditzelfde dan niet eens proberen
te doen met vss, 6-8? Mij dunkt, gezien de
overeenkomst van deze verzen met vs. 15
(daareven aangewezen) is daar alle reden
voor. Dan krijgen we dus dit, dat in het
betoog over den Logos vs. 9 ~ansluit bij vss.
1-5. Uit deze opbouw vloeit 'dan voort dat
óók in vs. 9 de Logos het onderwerp van de
zin is, zodat men ·dit vers kan vertalen: "Hij
(d.i. de ~ogos) was .het waarachtige licht, dat

bij zijn komst in de wereld iedereen verlicht".
Nu, deze conclusie, waartoe een vergelij-

king van vss. 6-8 met vs. 15 ons leidde, nl.
dat vs. 9 aansluit bij vss. 1-5, is dunkt me
wonderwel in overeenstemming met wat we
de vorige keer ontdekten over de trapsgewijze
voortgang van het betoog. Als nl. in vs. 9
van den Logos gezegd wordt: "Hij was het
waarachtige licht, dat iedereen verlicht", dan
blijken we wéér een stap verder te zijn dan
in het slot van vs. 4, waar gezegd werd:
" .... ja, Hij was .... het licht der mensen".

"Waarachtig" mçet men (gelijk reeds onder-
scheiden commentatoren hebben opgemerkt)
hier niet verstaan als het tegengestelde van
"vals". De bedoeling is een andere.. Ook de
discipelen worden door Christus zélf het
Jicht der wereld" genoemd (Matth. 5 : "14).
En Paulus vergelijkt de gelovigen bij "lichten
aan het firmament" (Filipp. 2 : 15). Toch
zouden noch de discipelen noch wij aanspraak
mogen maken op de toevoeging "waarachtig";
maar dat' niét omdat zij of wij vals licht
zouden verspreiden: integendeel wie het
woord des levens voorhoudt" (Filipp. 2 ;' 16)
doet een waar en zuiver licht schijnen:
Doch wij hebben het licht niet uit onszelf, wij
hebben het eerst moeten ontvangen. We
geven het wel dóór, we weerkaatsen het zo
men wil (vgl. 2 Cor. 3 : 18); maar wij ~ijn
niet de brón van het licht. En dát nu is
Christus Jezus wel. Welnu: dat wil de apos-'
tel uitdrukken met "waarachtig". De bedoe-
ling van dit woord zouden we misschien
k.unnen benaderen met de vertaling ,;het
eigenlrike" of ,.het originele" (in tegenstelling
tot "het afgeleide") .

En naast deze eerste is er nog een tweede
karakteristieke trek van dat licht te' verrnel-:
den (die trouwens met de eerstgenoemde ten

. nauwste samenhangt) : de Logos is niet alleen
het originele, maar ook het universele li~ht.
Dat laat Johannes uitkomen in de toevoeging
" .... dat ieder mens verlicht". Jezus Christus
is geen kaars, die ergens in een klein hoekje
schij~t ; neen, Hij is de zon der gerechtigheid,
het licht dat volk bij volk in de ogen straalt.

.Dit nieuwe nu, dat in dit 9de vers (zo
gelezen als wij het deden) van den Logos
gezegd wordt, past uitstekend als derde
"trede" in het betoog na de twee treden"
in vs. 4. Achteraf vinden we dus m.i. een
bevestiging 10 van de conclusie die' we zopas
trokken uit de overeenkomst van vss. 6-8
met vs. 15; 20 van de juistheid van wat we
de vorige keer voorsloegen, nl. in vs 4 twee
:,treden" te zien in het betoog, een voortgang
111 de ontvouwing van de heerlijkheid van
den Logos.

D. HOLWE~DA.

Einde van een Kuyperiaanse wereld
Uitg. G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk. 1938.
H. M. van Randwijk: "Een Zoon begraaft zijn Vader".

lIl: Ontwikkeling der Gereformeerde
Wereld

Zo men weet heeft de Reformatie een
krachtige stoot gegeven, welli~ht de krachtig-
ste stoot, tot ons Natie-worden. Zelfs zozeer
dat, gelijk de Russische Staat de laatste tien-
tallen jaren is geleid' door de kleine Commu-
nistische minderheid van 10 %, de Nederland-
se Republiek gedurend.e de eerste twee
eeuwen van haar bestaan in sterke mate werd
bepaald door het tiende deel des volks, dat
de gereformeerde beginselen beleed. Wel
'werkten onze Gereformeerde Vaderen in het
dagelijkse leven ijverig samen met de Vrijzin-
nige Regenten, vooral op aandrang der Oran-
jes, die voor .hun politiek beleid liefst niet
uitsluitend waren aangewezen op de leer-
redenen der gereformeerde predikanten. Tot
die samenwerking moest men in zekere mate
wel, bereid zijn, toen men zich los had ge-
maakt van de oude Rooms-katholieke volks-
groep, die weliswaar aanvankelijk had mee-

gestreden om Nederland van het Spaanse juk
te bevrijden, maar welker aanhangers door
het puriteinse doorzetten der gereformeerde
predikanten uit het Staatsbestuur waren
gezet. Dit laatste eigenlijk min of meer tegen
de zin van' Oranje, die nu eenmaal verdraag-
zaamheid en eenheid immer als grootste bezit
der Natie had beschouwd. Accoord, wat die
verdraagzaamheid en eenheid betreft, dach-
ten de Oranjegezinde predikanten. Ze lieten
inmiddels geen kerkdienst voorbijgaan, zon-
der openlijk voor het Vorstenhuis te bidden,
vooral in de Stadhouderloze tijdperken, en
ze stalden 0 zo gaarne de Oranjes in hun
predicatiën uit als de Davids en Salomo's
van de Nederlandse Republiek (wat de Oran-
jes inmiddels noch waren 'noch wilden zijn),
maar in hun preken en gebeden werden
eenheid en verdraagzaamheid in specifiek
Calvinistische zin verstaan, met volle hand-
having van artikel 36 der Nederlandse
Geloofsbelijdenis!
. Maar de inzinking van het Calvinistisch
volksdeel kwam toch, en wel vooral op
religieus gebied. Coalitie betekent nu eenmaal

meestal éérst gezamenlijke overwinning en
daarna. sluiks verlies van één van beiden: De
gezamenlijke overwinning van Vrijzinnigen
en Calvinisten werd behaald, althans, voor de
eerste twee eeuwen, op de Rooms-katholie-
ken, die voor goed uit de Staatsambten waren
verdreven, wier zonen aan de Nederlandse
Universiteiten niet. mochten studeren. Maar
de uiteindelijke verliezers dezer Calvinistisch-
Vrijzinnige 'coalitie gedurende de "eerste
eeuwen onzer Republiek -waren ten slotte de
Calvinisten. Verliezers vooral in die zin dat
·het Calvinisme van binnenuit een enorme
confessionele verzwakking ondervond.

Niet door het gewone volk werd die ver":
zwakking veroorzaaft, zij werd veroorzaakt
door de predikanten, en zulks ook weer
indirect. De Staten van Holland erkenden de
betekenis van. deze volksleiders bij uitne-.
mendheid volop bij de bevrijding des Lands .
van het Spaanse juk, hielden daarom met
hun macht in het land terdege rekening. Ze
hadden daarbij liever een nationaal-Calvinis-
tische .dan een spaans-paapse geestelijkheid,
maar 111 hun hart vonden de Republikeinse
koopman-reaenten een dominocratie in den
lande eigenlijk een even onheilspellend gevaar
~~ een monarchie en een democratie. Eigen-
lijk heeft onze oude Regentenoligarchie twee
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eeuwen lang het gevaar gezien in deze drie :
monarchie, democratie en dominocratie. En
dus zorgden de Staten ervoor, om aan de
dreiging vim de dominoeratie te ontkomen,
dat er Staten-getrouwe, dat wil zeggen,
vrijzinn,ige hoogleraren kwamen. Vooral aan
de theologische faculteiten, waar de toekom-
stige predikators des lands werden opgeleid.
Want dat de dominees het zelden konden
nalaten op de preekstoel het hunne te zeggen
over de' zaken des Lands" dat wisten de
Regenten reeds sedert de stichting der Repu-
bliek. Hadden ze zelf niet meegewerkt de
paapse geestelijkheid te ontzetten en alleen
toe te laten die predikers die een dapper
woord voor de nieuw gestichte Republiek
dorsten te spreken, ook wanneer de Span-
jaarden voor de poorten stonden?

Het volk, dat zijn dominees immer een goed
hart heeft toegedragen, had eerst later door
dat ook dezen en niet minder hun leermees-
ters aan 's Lands hogescholen critisch moesten
worden bezien. .

Maar toen het gelovige gereformeerde volk
op dat punt wakker werd, was de strijd in
eerste instantie verloren: de kerk was tegen
het einde der achttiende eeuw volledig in
handen' van een vrijzinnige dominocratie,
gelijk de Staat reeds jaren lang geregeerd
werd door een vrijzinnige Regentenoligarchie.
Te laat ging men inzien dat de klinkende
overwinning die Dordrecht was geweest voor
de Calvinisten, in werkelijkheid gehandhaafd
was zoals de meeste Oranjes dat zo graag
w.ensten: met overvloed van verdraagzaam-
heid en eenheidsstreven.' '

** '....
Tegen deze inzinking Zijn opgekomen, 'ge-

durende drie generaties: Willem .Bilderdijk,
Guillaume Groen van Prinsterer en Abraham
Kuyper. Hun werk liep parallel met andere
emancipaties, met die der Rooms-katholieken
vooral, die achtereenvolgens in Le Sage ten
Broek, Broere en Schaepman hun karakter-
volle leiders vonden, voorts met, de ernanel-
paties der arbeiders, der Joden en der vrou-
wen., Deze vijf ,emancipaties bereikten om-
streeks 1870 bijkans gelijkertijd hun publieke
vormgeving, toegepast op de overgang van
de Negentiende naar 'de 'Twintigste Eeuw.
Bilderdijk. Groen en Kuyper hebben ons
volk, voor zover het daartoe bereid was,
vooral in maatschappelijk en politiek alsmede
in wetenschappelijk opzicht terug geleid naar
de oude Calvinistische overtuiging. En hoewel
misschien reeds de bekende dichter H. van
Alphen als voorloper zou kunnen worden
gezien van dit réveil, toch valt het op' hoeveel
tijd er moest verlopen eer uit de inzinking
werkelijk weer constructieve figuren naar
voren kwamen, die in staat waren meer te
doen dan binnen eigen kring slechts te waar-
schuwen tegen de buitenwacht.

Bilderdijk, Groen en Kuyper waren daarom
zowel specifiek Calvinistisch als nationaal,
omdat zij zich in hun arbeid zowel speciaal
tot de oude Calvinisten richtten, als in hun
arbeid het gehele Nederlandse volk toespra-
ken: ze waren noch van dat volk vervreemd
noch van speciale tegenstanders. Bij persoon-
lijke ontmoetingen stonden hun tegenstanders
telkens weer verbaasd over de algemene
belangstelling voor andere bevolkingsgroepen
en hun vraagstukken - aan een- gezichtsver-
enging hebben -deze Calvinistische leiders
nimmer géleden! Zij, wisten dat men met
tegenstanders vaak goed persoonlijk contact
moet onder boud en, om ze kundig en volgens
de feiten te kunnen bestrijden.

Opgemerkt dient te worden, dat al was
Groen van Prinsterer om enige duidelijk door
hem geformuleerde bezwaren niet met de
Afscheiding van 1834 meegegaan, hij op poli-
tiek gebied toch soms met de Kamper hoog-
leraren samenwerkte, vooral met Prof. A.
Brumrrtelkamp, met wie hij jaren lang gere-
geld correspondeerde.' Hoewel Groen de
Afscheiding der afgescheidenen niet verdédig-'
de, heeft hij zeer veel gedaan ten bate van
de afgescheidenen dier Afscheiding. Als enige

Hervormde heeft hij hun arbeid .en kerke-.
lijke positie 'in de Tweede Kamer ;tegen
Thorbecke op vlijmscherpe wijze verdedigd.
De jonge Brummelkamp, één der meest
intieme 'vrienden van Kuyper, wist wat hij
deed, toen hij in 1876 aan het graf van de
Hervormde Groen van, Prinsterer namens de
Afgescheidenen van 1834 dank zei voor wat
juist deze Christelijke getuige ook voor de
Afgescheidenen had betekend.
. .Dank zij deze houding van Groen van
Prinsterer enerzijds en de Kamper hooglera-
ren anderzijds, werd de basis gelegd, voor een
vruchtbare samenwerking op maatschappelijk
en politiek gebied tussen de Afgescheidenen
met Groen en Kuyper en hun volgelingen.
Ondanks belangrijke verschillen op theolo-
gisch gebied, die, men zich wederzijds goed
bewust was, ging men elkaar in de strijd
tegen Liberalen en Conservatieven wel vin-
den, iets wat bij de opbouw van eigen 'Hoger,
Onderwijs later moeilijker lukte. Natuurlijk
speelde hier enige angst voor overvleugeling
wel een ondergrondse rol, maar vooral bleef
het kerkelijke vraagstuk de grote scheiding
aangeven, terwijl men in Kampen wel wat
beducht was voor een gereformeerde lfniver-
siteit in een verwereldlijkte stad als Amster-
dam. De Kampenaren bleven principieel weg
bij de opening der Vrije Universiteit en
schreven dit ook onverbloemd aan de Direc-
teuren, al baden ze in hun brief van 4 October
1880 toch des Heren zegen toe. "met uwe
ondernemingen" .
,Had aldus Bilderdijk het ingezonken en

verontrust gemoed tot verzet aangewakkerd
en enige zeer begaafde leerlingen gestimu-
leerd (waaronder Da Costa en Groen van
Prinsterer), Groen streed een strijd uit in -de
pers en in de Tweede Kamer, oOmaan te tonen
dat vastheid 'van Staatsbeleid alleen te ver-
krijgen was bij aanvaarding en toepassing
van vaste begtinselen, en dat daarover aller-
eerst de discussie der partijen gevoerd diende
te worden. Terwijl Groen zich telkens weer
voor studie en bezinning terugtrok uit het
strijdperk van de Tweede Kamer en de pers,
volhardde hij toch ui zijn strijd tegen alle
mogelijke tegenstanders, wier verzet zijn
overwinning heeft uitgesteld .tot na zijn dood,
maar welk verzet tevens de strijd van hem.
en zijn volgelingen heeft verdiept. Zijn defini-
tieve leerlingen komen laat, maar van welk
een formaat: Kuyper, Keuchenius, Fabius.

Wat wij inzake de aanvankelijke overwin-
ning op het Liberalisme met "name aan
Abraham Kuyper te danken hebben, wordt

, misschien eerst hij gewaar, die ernstig nota
neemt van de artikelen van de eerste jaar-
gangen van de in 1872 opgerichte Standaard.

Groen was aristocraat, spitsvondig jurist.
verfijnd klassicus en schreef een ook vandaag
in Duitsland nog geraadpleegde dissertatie
over Plato. Kuyper daarentegen was volks-
man en duelleerde dagelijks in de pers met
zijn tegenstanders, die indien maar even
mogelijk, aan de kaak gesteld werden, iets
wat Groen nooit deed. Kuyper achtervolgde
zijn tegenstanders en liet geen enkele fout
onvermeld die zij maakten; Groen stelde
voor alles de goede verhouding voorop, I

omdat een langdurige ervaring hem geleerd
had dat bij onderling slechte verhoudingen
bijkans steeds de rechte blik op de princi-
piële vragen bemoeilijkt wordt. Maar wat
Groen niet gelukte, en waarvoor het mogelijk
ook de tijd nog niet was, gelukte aan Kuyper
in zijn Standaardartikelen: hij knakte het
morele 'gezag van Groens tegenstanders, een-
misdaad die hem dóó'r Liberalen en Conser-
vatieven natuurlijk nooit vergeven is, maar
met zijn artikelen liet hij ze, meer nog dan
Groen het ooit had gedaan, gevoelen dat men
in den lande met de Calvinisten had rekening
te houden.

Wi~ Kuyper inmiddels alleen naar zijn
theologische, in casu dogmatische, arbeid
afmeet, begaat een armzalige en voor zijn
eigen kring werkelijk rampzalige vergissmg,
want dan beneemt men zich het gezicht op
de werkelijk pluriforme Kuyper. Deze is in

.het .algemeen moeilijk te meten naar de
maten; van klein vakmanschap. Wat Kuyper
gelukte was het bezielen van wat ontzield
scheen, het aan het werkkrügen van wat nog
slechts stil scheen te kunnen klagen, en
bovenal het geven van richtlijnen die zowel
aan ,beginselen als aan de concrete werkelijk-
heid getoetst konden worden:

In Kuyper ontpopte zich het een heel enkele
maal voorkomend Calvinistisch genie. Wie
hem aangaande zijn juridische, sociale, wijs-
gerige of dogmatische leerstellingen zou
willen terechtwijzen, kan op al die gebieden
vaak terecht zijn gang gaan en onvolkomen-
heden aanwijzen, maar als hij daardoor alleen
zijn eindoordeel liet bepalen, zou hij vergeten
in rekening te brengen het eindoordeel van
de verste tegenstanders van Kuyper. Door
ervaringen gedwongen moesten zij mét de
jaren wel' erkennen dat in Kuyper zulk een
veelzijdig en talentvol Calvinistisch leider
optrad, die én zijn volgelingen én zijn tegen-
standers handen vol werk gaf, dat 'men niet
alleen hem, maar het gehele Calvinistische
volk, om der wille van Kuypers reuzenarbeid,
zijn 'lastigheden en veeleisendheden vergaf,
precies zoals men het Scha epman in de
Tweede Kamer vergaf dat hij priester was:
zijn .welsprekendheid Was té meeslepend!

Zo was Kuyper .de erkende notaris van de
erfenis van Groen van Prinsterer, geworden.
Niet alleen wist .hi] die erfenis kundig te
beleggen, maar ook stimuleerde hij de' erfge-
namen tot ijveren samenwerking. Via de
arbeid van deze notaris en het effect dat hij
de arbeid der erfgenamen wist te geven, werd
eindelijk de' erflater alom in den lande,
erkend. Groen kreeg zijn eerherstel na zijn
dood, als leider van een oude volksgroep die
een beginsel bezat waaruit mede de Natie
geboren was!

De kundigheid van Kuyper bleek mede
hieruit, dat hij niet alleen werk opgaf zolang
hij zelf nog leefde, maar ook de lijnen aangaf
voor wanneer hij eens zou zijn heengegaan.
Enige kapitale Calvinistische forten werden
door hem gebouwd en ingeschakeld in de
Nederlandse samenleving, waarvan de voor-
-naamste waren de Anti-Revolutionaire Partij,
zijn dagblad De Standaard, de Vrije Univer-
siteit, het Christelijk Nationaal Vakverbond,
om van zijn kerkelijke arbeid en zijn pers-
werk in. De Heraut niet te spreken.

Men kent de nationale kaart van een zeven-
tig j~ar geleden al heel slecht, ZQU' men de
nationale betekenis van Kuypers arbeid ten
dezen ooit maar willen ontkennen of binnen
eigen kring negeren', Want hoe men ook over
bepaalde onderdelen van zijn werk zou willen
oordelen, met de loupe in de hand en de bril
op de, neus, Kuyper is zonder enig voorbe-
houd als maatschappelijke figuur de begaafd-
ste predikant geweest die het Calvinisme in
Nederland ooit.' heeftvoortgebracht ..
. Maar ook Kuypers dood bracht een erfenis-
kwestie met zich, en' opnieuw gingen erfge-
namen, een rol spelen, en minder de erflater
Kuyper, die inmiddels zijn erfenis tamelijk
wel verzorgd had. Want reeds tijdens zijn
leven waren hele stukken eigendom in andere
handen overgegaan. Zelfs Kuypers meest
principiële tegenstanders hadden niet be-
paald de indruk dat de Kuyper-nalatenschap
onder nieuw beneer minder rendabel zou
blijken dan toen Kuyper nog leefde.

Kuyper zelf is inmiddels wel bezorgd ge-
weest met het oog op de nieuwe generatie,
en heeft aan deze bezorgdheid ook wel dege-
lijk uiting gegeven tegen het einde vim zijn
leven. Maar ook hier is een verantwOorde
analyse, die werkelijk alle factoren meetelt
die in geding Waren, niet zo eenvoudig.

Groen van Prinsterer en Kuyper. waren
veldheren geweest, die de doelstellingen
hunner troepen hadden in handen gekregen:
verbetering van' de kerkelijke positie der
Calvinisten, een eigen, vrij onderwijs, eigen
sociale wetgeving, evenredige invloed in de
politiek alsmede eigen vormgeving. der
publieke opinie via de pers.

Maar na iedere verovering, na iedere
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oorlog, na iedere in bezit neming is bezinning
nodig. Kuyper had zijn volgelingen dit alles
keer op keer symbolisch geschonken als de
Calvinisten hun bedevaarten maakten naar
Amsterdam en Utrecht, als ze opgingen om
Kuypers stem te horen vanaf de Rectors-
catheder van de Vrije Universiteit of van
achter de Bestuurstafel van de Anti-Revolu-
tionaire Partij. Men kon zich op zulke bijeen-
komsten in het' Mekka der Nederlandse
Calvinisten wanen, wanneer men na veel
strijd, vaak zo moeizaam en gebrekkig ge-
.voerd in eigen woonplaats, maar met behulp
van de Standaard en de Heraut volgehouden,
den leider zelf hoorde en zag. Eh al zijn rede-
voeringen zijn ook :vandaag het overlezen
nog zo ten volle waard. Nog altijd kan iedere
religieuse leider van vandaag, die het Calvi- .
nistisch snit niet tot in zijn kleren 'fÏI ver-
loochenen, bij Abraham Kuyper ter schole
gaan. Op deze bijeenkomsten geen predika-
ties, maar redevoeringen, waarin de actuele
problemen van de eigen tijd concreet werden
behandeld en doorgesproken, met een schat
van gegevens, die tot nieuwe bezinning en
studie, verdieping en confrontatie stimuléer-
den, als men na de lange treinreis weer thuis
was.

Doch onder Colijn en Idenburg was niet
zozeer verovering alswel handhaving van
rechten de inzet der Calvinistische actie
geworden. Niet het indringen in, maar het
overzien van de problemen stond centraal in
de redevoeringen van Colijn. Niet de opmars
maar wijs beleid ging de koers aangeven.

Hoe dit te taxeren?
Dit raakt mede het vraagstuk van het

Vanzelfsprekendheidsgeloof binnen de .latere
Kuyperiaanse wereld, waarover wij thans
moeten spreken.
(Wordt vervolgd). G. PUCHINGER.

BOEKBESPR'EKING
K. Schilder, Schriftoverdenkingen I.
Schriftoverdenkingen uit de jaren
1915-1933. (Verzamelde werken Af-
deling Ir, deel I). Oosterbaan en Ie
Cointre N.V., Goes. 1956.

Het was een goede dag toen de laatste afleve-
ring van het vierde deel der Verzamelde Werken
van Prof. Schilder - het éérste deel van zijn
"Overdenkingen" - op mijn bureau werd ge-
legd. En nu ligt het complete boek in' zijn
prachtige band 'voor me.

Je kijkt naar zo'n boek toch weer heel anders
dan naar andere. Ja, natuurlijk ook omdat ik de
opdracht kreeg om er de copie voor bij elkaar
te zoeken. Dat was - om daar mee te beginnen
- geen eenvoudig werk. Want voordat Schilder
professor werd schreef hij'"meditaties" in veler-
lei kranten. En die moesten allemaal worden
opgezocht. Schilder schreef bovendien niet maar
alleen opvelerlei plaats maar ookopvelerlei wijs.
Hij produceerde meditaties, die hij later ver-
kort, verlengd, gewijzigd, verbeterd, opnieuw.
liet drukken. Hij schreef er 'soms meer dan een
over dezelfde tekst met hetzelfde opschrift.
Maar ook plaatste hij wel eens boven dezelfde
meditatie een andere titeL .Ik wil hier alleen.

•maar zeggen, dat ik geprobeerd heb de gegeven
opdracht overeenkomstig de in het woord vooraf
genoemde richtlijnen zo· .goed mogelijk uit te
voeren. Dat wil zeggen: de overdenkingen te
rangschikken naar de chronologische orde van
hun ontstaan in de laatste door Schilder zelf
verzorgde redactie.

Deze bundel overdenkingen boeide mij even-
wel nog veel meer omdat ze een brok geschie-
denis betekent. Levensgeschiedenis, ja, maar
ook kerkgeschiedenis. Bijna van het begin af
heb ik al deze stukken in hun eerste editie ge-
lezen en genoten: Ik· geloof niet, dat de huidige
generatie zich kan voorstellen wat deze over-
denkingen voor velen, speciaal in de twintiger
en dertiger jaren, hebben betekend. In de. pe- .
riode waarin, om met K. S. te spreken, Kuyper
al zo goed als weg was, hij een "bron" voor de
J.V. was geworden en mejuffrouw H. S. S.
(Kuypers dochter) heel gemoedelijk Vaders vér-
dere begrafenis organiseert de (het beeld is won-
derlijk, de zaak nog meer, schreef hij er bij) ;
in een periode waarin men Kuyper begon te
"herkauwen" en gans orthodox, zeer stichte-
lijke, maar tegelijk erbarmelijk weinig zeggende
en criant vervelende meditàties veelal de ker-
kelijke pers vulden, werd opeens' dat geheel
nieuwe geluid van Schilder vernomen.

Als geëlectriseerd. begonnen we te luisteren.
Het was in. de verwarrende jaren na de eerste
wereldoorlog. Op kleiner schaal doorleefde de

gereformeerde wereld een' soortgelijke crisis als
thans het geval is. Er kwam een "beweging der
jongeren" op, die één was in de kritiek op veel
dat vermolmd, ondiep en 'onwaarachtig was. Er
was bij velen ook verbijstering toen ze in. aan-
raking kwamen met de kerkelijke politiek en
diplomatie. Maar onder de jongeren ontstond
ook al heel gauw de botsing tussen hen diemet
.en. in hun kritiek weer waarlijk gereformeerd
wilden worden en die anderen, die toen, vooral
door het werk van de N(ed.) C(hristen-) S(tu-
denten) V(ereniging), onder de bekoring van de
destijds nog oppermachtige ethische richting
waren geraakt en al meer van de gereformeerde.
levensovertuiging en de geref. kerken ver-
vreemden.

In die situatie kwam Schilder naar voren. En
wie zal berekenen hoevelen van de jongeren hij
toen, en nièt het minst door zijn overdenkingen,
voor de kerk heeft behouden.

Al deze dingen gaan meer voor je leven als
je je 'in deze bundel verdiept. Allerlei gedach-
ten, zinswendingen, rake typeringen, speelse
gezegden komen weer als oude bekenden op je
toe en de ontmoeting er mee is louter vreugde.
Wat kon Schilder in plezierige herinnering ver-
tellen over zijn eerste "stukjes". Ze waren be-
stemd voor het Kerkblad in Drente en Over-
ijsseL Alle dominees van die provincies mochten
netjes op hun beurt een "meditatie" daarvoor
schrijven. U weet wel: daar komt het niet zo
erg op aan! En : de mensen uit het dorp vinden
het zo aardig als hun dominee óók eens wat in
de krant schrijft. Bovendien maak je de domi-
né's zo ar' niet tot propagandisten dan toch in
ieder geval niet tot "vijanden" van je krant!
Als ik me goed herinner vertelde Schilder eens
dat hij zijn eerste stuk had horen voorlezen....
door de baker! Na de geboorte van zijn oudste.
Wat lachte hii smakelijk als hij weergaf hoe
deze de "moeilijke" woorden daarvan martelde.

Inderdaad aan veel stukken zit een stuk
historie. No 192 "Zelftucht-mandaat voor 'later
tijd" heb ik zien ontstaan op de galerij van de
Burgwalkerk terwijl Ds Feenstra van Scheve-
ningen op de preekstoel stond te oreren. No 162
"Kerstfeest" werd in Erlangen geschreven in de
verontwaardiging en zorg over allerlei onbenul-
lige recensies van de eerste delen van "Christus
in Zijn lijden". In een brief schreef Schilder over
een van de recensies: "het was wel geen
Schrifttaal, te spreken van Christus onder de
bandieten (hoewel ik nota bene in een noot ge-
zet heb, dat Grosheide het Schriftwoord
"lêistês" door."bandiet" vertaalt .... ) en het was
ook wel geenSchrifttaal te spreken van Christus
onder de .katastrofalen vloek, en het was ook
geen kerktaal, en ook niet de taal van het een-
voudige vrome vqlk,' en het klonk te ongewijd,
en als je dan ging lezen, "stootte" je nog meer
op rare dingen,maar hetgeen je dan "Verzoent"
met het' boek in de omstandigheid, dat Christus
er toch in gepredikt wordt. Uit. Een ander num-
mer." Naast een andere recensie schreef Schil-
der: "Alle gevaren bezworen, ubi bene, ibi
veritas" (waar ik het goed heb daar is de waar-
heid). En dan gaat de brief zo verder: "Toen ik
de verzuchting Iás, dat iets, wat Raak· was,
frappant raak zelfs, toch maar niet den persoon
van onze Here Jezus Christus raken mocht,
toen heeft dat volmaakt anti-gereformeerde en
anti-orthodoxe en anti-religieuze zinnetje, dat
mijn gevoel van tegen onverstand te vechten,
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nog eens even versterkt had, het kerstartikel
geïnspireerd, dat ik een kwartier later op de
machine heb gezet, en gepost, hoewel vele stem-
men in me zeiden: neem het terug en schrijf \
een ander, want ze denken natuurlijk weer, dat
je gek ben of zo hopeloos pedant, dat je niet
eens tegen een crrtischex recensie kunt. Ik heb
die stémmen in me gehad net zo lang, tot ik
wist, dat het te laat was voor achterhalen ....
Ik denk, dat ik a.s. Zaterdag wel erg berouw
zal hebben over dat hoofdartikel. Dat heb ik al
zo vaak gehad. Bovendien is het akelig kort en
wild, want ik had een brief gehad van mijn
medestrijders om asjeblieft niet buiten de voor-
pagina te -gaan, want anders ging de verschei-
denheid van het nummer zoek.... Ze hebben
natuurlijk volmaakt gelijk, en toch heb ik vol-
maakt ongelijk, dat ik me eraan onderworpen
heb, en maar uitgescheiden ben toen de twee
velletjes vol waren. Want natuurlijk klagen ze
allemaal weer over de onverstaanbaarheid, a.s.
Zaterdag. En het is heus niet stichtelijk. Ik heb
nog willen zeggen, lieve lezers, troost u er mee,
dat er nog een "meditatie" volgt. Maar ik heb
het niet gedaan."

U merkt lezer, deze "overdenking" heeft een
geschiedenis. En die leert, evenals die van vele
andere, dat Schilders schrijven in het aller-
nauwste verband stond met wat .hij beleefde.
En voorts, dat, als hij deze uitgave zelf zou
hebben verzorgd heel veel overdenkingen .een
drastige omwerking zouden hebben ondergaan.

Om de betekenis van dit boek op de' juiste
waarde te schatten, moet dit er beslist bij ge-
zegd worden. Wanneer men nagaat hoe Schilder
de overdenkingen welke hij met het oog op een
heruitgave somsgeheel omwerkte,weet men daar
alles van. Schilder ga nooit een werk van zich-
zelf onveranderd uit. Wie niet verandert lééft
niet zei hij meermalen. Alleen een dode is on-

· veranderlijk. . \
Maar - meer dan de "historie" van het boek is

· het boek zelf van betekenis.
Daarover evenwel een volgende keer.

Persschouw
1961 en de nlodernen

In 1961 zal volgens de besluiten van de
Hervormde Synode de leertucht in die kerk
in werking treden ..

De Modernen maakten zich steeds zorg over
wat in dat jaar komen zou.

Speciaal de Zwingli-bond, de groep van de
uiterst links modernen in de Ned. Herv.
Kerk.

Deze schreef onlangs een brief aan de
synode van de Hervormde Kerk, waarin zij
haar verontrusting uitsprak over de ontwik-
keling der dingen in die kerk.

Het officiële verslag van de synode vertelt
over de discussie welke over- deze brief werd
gevoerd het volgende:

"De Algemene Vergadering van de
Zwinglibond heeft een brief aan de Gene-
rale Synode gezonden. Daarin spreekt hij
zijn verontrusting uit over de verortho-
doxing der kerk, die afbrokkeling der
gemeenten veroorzaakt. Hij komt op voor
verruiming van de kern artikelen van de
kerkorde, opdàt weer legale levensruimte
verzekerd wordt aan allen, die in de geest
van de oude kerkelijke reglementen tot
de kerk willen Wijven behoren of willen
gaan behoren.

Het moderamen stelt voor een commis-
sie opdracht te geven een antwoord op te
stellen en dit antwoord in de juli-verga-
dering vast te stellen.

Ds J. Vink ondersteunt dit voorstel. Hij
wijst op de zwakke punten van dit stuk.
Het is bv.. onjuist, dat bij de behandeling
van de kerkorde links-vrijzinnigen geen
kans hebben gekregen, mee te overleggen.
Hij keurt het af, dat in deze brief Albert
Schweitzer geannexeerd wordt .voor de
links-vrijzinnigheid. Hij voelt achter het
gebruik van het woord principieel-vrijzin-
nigen een vorm van leertucht. Het is
historisch onjuist de oude reglementen als
gunstiger voor de vrijzinnigen voor te
stellen in vergelijking met de huidige
kerkorde. Op welke gronden vreest m'en
toch 1961? In dat jaar zal een leertucht-
proces mogelijk zijn. Maar waarom moet
men alarm slaan. Nu de praktijk tot nu
toe geen enkele reden daarvoor geeft. Hij
zou in het antwoord deze gezichtspunten
willen verwerkt zien.

Ds J. N. de Ruiter prefereert een gesprek
van het moderamen met het bestuur van
de Zwinglibond. .

Ds L. Kievit ziet weinig aanknopings-
punten voor een antwoord, al wil hij daar.
niet tegen zijn.

Dr Th. C. Frederikse wil vooral erop
wijzen, dat de diepere bedoelingen van
wat de Zwingli-bond beweegt zeker niet
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veronachtzaamd worden binnen de hui-
dige kerkorde.

Ds' A. J. Engels wil vooral luisteren
naar de stemmen van hen, die bezwaard
zijn en onze kerk trouw dienen en lief-
hebben.
\ Ds H. J. Pol pleit eveneens voor een

goed contact, herinnerend aan de ver-
bondsgedachte. '"

Oud. L. de Geer wil, dat in het antwoord
duidelijk gezegd wordt, dat er geen weg
terug is en dat de synode waar moet
maken, wat zij met de kerkorde bedoelt.

Dr Emmen heeft steeds het verlangen
gehad, dat de synode zich ook over deze
zaak uitspreekt. Het is een kwestie van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij moeten met de bezinning doorgaan en
tot een antwoord komen. Hiertoe dringen
'drie redenen: ten eerste een pastorale,
uitgaande van het zien van een winnende
taak: aan de wijze waarop wij ook deze
benaderen, zal de kerk haar vernieuwing
doen blijken. Hier moeten wij gemeente-
opbouw waar maken. Ten tweede een
theologische. Wij moeten theologisch-
onderrichtend antwoorden. Het gaat ons
ni et om een schematiek, maar om het
belijden van Jezus Christus. Ten derde
om een weg te vinden om duidelijk te
maken. flat men in Zwingli-kringen de
leertuc t verkeerd ziet. Dat zal nuchter
en bewogen worden ,gezegd. Wij moeten
de zorg kennen voor de gehele kerk.

De synode besluit met algemene stem-
men een c,ommissie in te stellen. die een
antwoord zal ontwerpen. In de juli-synode
komt dit ontwerp-antwoord in behande-
ling."

Eén ding is uit dit verslag wel duidelijk:
De Zwingli-bond behoeft in verband met de
leertucht voor deze synode niet bang te zijn.
Déze synodale "hond" bijt niet. Hij blaft niet
eens.

Van hier en ginds
De "synodale" kerken en de P. v. d. A.

De classis Gorkum van de synodale kerken
heeft zich bezig moeten houden met de vraag,
of iemand tot ouderling kan worden benoemd,
als hij in bepaalde gevallen leden der kerk die
lid zijn van de P. v. d. A. of van het N.V.V.niet
wil vermanen daarmee te breken. Advies over
'deze zaak was ingewonnen bii verschillende
hoO!,.~praren.De classis concludeerde dat het
moeilijk' was een regel op te stellen, die "in
alle gevallen en onder l;l\le omst=ndtaheden de
concrete eis van de Heilige Schrift zou kunnen
vertolken". Het blijft echter volgens haar van
de zrootste betekenis, dat de kerkeraden blijven
toezien op de wiize waarop de leden der ge-
meente hun politieke en sociale roepins ver-
staan en zich met 'anderen organiseren. Dat toe-
zicht, zo oordeelt de classis. behoort gelijk heel
het kerkeliik vermaan tot het algemeen beleid
van de kerkeraad. De kerkeraden moeten ten
'aanzien hiervan de aanwijzingen volgen van de
'Genf"raleSynode van Zwolle - 1946.

"Bii de verkiezing van ambtsdragers hebben
de kerkeraden 'rekening te houden met de ge-
schiktheid om ook in dit opzicht te vermanen
op grond van de gezonde leer".

De doorbraak breekt overal, meer of minder
doorzichtig, dóór !

Roomse macht en iilfiltratie
Rome werkt aan de verroomsing van Neder-

land. Ze doet dat systematisch, rusletcos. voor-
.zichtig, tactvol en vooral uiterst geduldig. "De
kerk denkt in eeuwen". Een bizondere macht
"in' deze verroomsing vormen de ziekenhuizen.
'Wat een "goodwill" heeft de pauselijke kerk
daardoor reeds niet gekweekt. En hoeveel men-
sen zijn door de liefdevolle verzorging, welke ze
daar ontvingen, niet "gewend" geraakt aan de
roomse kerk en het roomse leven. En met die
"gewenning" moet het beginnen! Het aantal
roomse ziekenhuizengroeit verhoudingsaewiis het
sterkst in Nederland. In 1940 waren in Neder-
land 211 algemene ziekenhuizen met in totaal
29,139 bedden. Van deze ziekenhuizen waren er
106 (= 50 °10) R.K., 71 (= 34 OIo) neutraal en 34
(= 16 OIo) Protestant. In de 106 roomse zieken-
huizen stonden 13.011 bedden (44.6 OIo). De 71
neutrale ziekenhuizen hadden samen 12.296 bed-
den (= 42.2 OIo). De protestantse bezaten er

..slechts 3.832 of 13.2 OIo van het totaal.
. In 1947 waren de totalen van de bedden resp.
16.555 (47.8 OIo) voor de roomsen, 13.626 (38.7 OIo)
voor de neutrale eri 4.602 (13.50/0) voor de pro-
testantse ziekenhuizen. En in 1957 waren deze
getallen resp. 22,051 (48.5,0/0); 16.503 (36,30/0) en

..

.j

6.931 (15.2 0/0). Dat wil zeggen: in de roomse
ziekenhuizen vermeerdert bet aantal bedden
met 9.040 (55.3 0/0) in de neutrale met 4.207
(25.70/0) en in de protestantse ziekenhuizen met
3.099 of 190/0. De roomsen hebben dus absoluut
en relatief de volstrekte leiding in het zieken-
huiswezen wat de capaciteit daarvan betreft I
Voor elke 191 rooms-katholieken is er één zie-
kenhuisbed ! Maar onder de .protestanten is er
één voor 702 mensen. Wie zal berekenen welk
een macht de roomse kerk in haar ziekenhuizen
bezit en welk een invloed daarvan uitgaat?

Christenen op Soemba
.volgens de jongste gegevens worden op

Soemba op een bevolking van 225.000 inwoners
ruim 14000 christenen gevonden - alle nuances
inbegrepen.

Kerkeli,jke offervaardigheid in
Amerika

Een commissie van de National Council of
Churches L: de amerikaanse afdeling van de
Wereldraad van kerken - publiceerde een rap-
port over de offervaardigheid van de ameri-
kaanse kerken. Het bleek. dat in 48 protestantse
en 2 oosters-orthodoxe kerken in totaal door de
leden voor kerkelijke doeleinden in 1955
werd biieengebracht de geweldige som van
1.842,59?260 dollar.

Per lid draag men bij: in 1954 49.9fi dotlar. in
1955 53.94 dollar. In de vriie methodistische
kerk was het gemiddelde per lid het hoogst n.l.
193,45 dollar! De orthodox-presbyteriaanse kerk
- waartoe o.a. Prof. Dr Q. van Til behoort -
noteerde een gemiddelde bijdrage per lid van
118,80 dollar per lid,' d.W.Z.onzeveer 450 Plllden
per lid. Deze b=ide kerken ziin z.g. bübelze-
trouwe kerken, Men bedenke hierbit. d=t l=dén
van deze kerken dikwiils ook nog hun kinderen
.naar een christeliike school sturen, wat hun ook
een 100 tot 200 dollars per jaar en per lid kost!
'De elf kerken welke het meest bijdragen zijn

bijbelgetrouwe kerken:

Het leed der Hongaren
In de Amerikaanse pers circuleerde het be-

richt. dat Ds Joseph Zsiors, honsaars predikant
te Toledo van hongaarse vlur-htelinaen had ver-
nomen 'dat tiidens de opstand in Hongarije on-
geveer 100,000 mensen werden gedood, 50.000
werden gewond en 16.000 weggevoerd werden
naar Siberië. Sinsdien zijn deze getallen steeds
hoger geworden.

Televisie iil Amerika
Volgens de jongste berlchtqn bevindt zich in

drie van elke vier huizen een televisietoestel.
Sintis 194fi werd het fantastische bedrag van 16'
milliard dollars besteed voor de aankoop van
deze toestellen. Men 'berekende dat 7 millioen
van de 10 milioen amerikaanse kinderen naar
televisie-uitzendingen kijken. Speciaal tussen 6
en 8 uur des avonds. Op grond van uitgebreide
onderzoekingen schat men dat de kinderen van
5 en fi iaar, die het grootste aantal van de tele-
visie-kijkers vormen. gemiddeld vier uur per
dag naar de televisie-uitzending kiiken. Een
amerikaanse radio-reporter profeteerde grim-
mig, dat dank zij de televisie de gemiddelde
amerikaan over vijf en twintig jaar hersens
zullen hebben zo groot als een "gespleten erwt"
en ogen als "kalebassen".

Televisie en misdaad
Ralph S. Banay, een bekend amerikaa~s psv-

chiater verklaarde: als het woord waar is dat

de gevangenis de leerschool is voor criminaliteit
dan geloof ik, dat voor jonge adolescenten de
T.V. de voorbereidingschool voor de misdaad
is! Een sub-commissie van de amerikaanse
senaat, onder voorzitterschap van de bekende
senator' Kefauver publiceerde op grond van uit-
gebreide onderzoekingen en verhoren een rap-
port, waarin o.a. deze uitspraak voorkwam: In
de T.V. programma's is het leven goedkoop;
zijn dood, lijden, sadisme en beestachtigheid
-dingen welke met ongevoelige onverschilligheid
worden gedemonstreerd; zijn rechters, advoca-
ten en mannen die eerbied voor de wet willen

, aankweken te dikwijls oneerlijk, onbekwaam en
dom. De wijze en de frequentie waarmee mis-
daad door middel van de T.V. voor' de kinderen
getoond en ten gehore gebracht worden demon-
streert een onvoldoende rekening houden met de
psychologische en sociale consequenties daarvan.

In 1953 werden door amerikaanse televisie-
stations gemiddeld per week 3.539 daden van
en. bedreigingen met geweld vertoond. Ouders
in een 'l6Qorstadvan Chicago werkten samen om
na te gaan wat de T.V. daar bood. Hun rapport
signaleerde 77 T.V. moorden; 53 schietpartijen;
30 geweergevechten ; 7 gevallen van kinderont-
voering ; 59 vuist gevechten; 2 messengevech-
ten ; 22 kloppartijen; 3 zweefgevechten ; 2 ver-
giftigingen: 2 bombardementen; 3 moorden
door vergiftige pijlen; één poging tot lynchen;
één' 'scene waarin een. man van een rots werd
geworpen en verder nog allerlei andere ver-
schrikkelijke scenes.

Het enige middel tegen deze afschuwelijke
voorstellingen, zo werd verklaard, is een alge-
meen protest van de ouders. Maar daarvan is
nog geen sprake! ' ,

De "kerkelijkheid" der Amerikanen
In 1955 bereikte en overschreed het aantal

amerikanen dat lid van een kerk is de honderd
millioen. Daarvan zijn 58.4 millioen protestant,
33,4 millioen rooms-katholiek, 5.5 millioen joods,
2.3 millioen grieks-orthodox" 367 duizend oud-
katholiek en pools-katholiek en 63 duizend
boeddhist. De rooms-katholieke parochies tellen
gemiddeld 1884 leden, de protestantse kerken
240.

Propaganda der secten
De macht der secten neemt steeds toe. Ook

dat is verschijnsel van het laatste der dagen.
De Jehova-getuigen hebben, naar men in de
amerikaanse pers kon lezen, de grootste druk-
kerij voor religieuse geschriften ter wereld. In
1954 werden daar meer dan 73 millioen tijd-
schriften gedrukt. Vanuit hun negen verdiepin-
gen hoge uitgeverij verspreiden zij hun ge-
schriften in veertig verschillende talen. Van de
zevende-dags-adventisten wordt gemeld dat zij
elk jaar 15 millioen dollar spenderen voor het
drukken en verspreiden van hun geschriften.
Zi] publiceren deze in niet minder dam 200 ver-
schillende talen. De roomsen in Amerika over-
treffen hen evenwel. Want deze verspreiden
kranten en tijdschriften tot een bedrag van 24
millioen dollar per jaar.

Kerknieuws
Beroepen te: Blokzijl, candidaat J. Strating te

, Den Haag; Mariënberg, W. H. de Boer te
Urk.

Aangenomen naar : Oegstgeest-Valkenburg,
R. Brands .te Bergentheim ; Rotterdam-
Delfshaven, A. Veldman te Enschede-Zuid..
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