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.Ik verblijdt mij nu in mijn lijden voor u, en vervlillt in
• mijn vlascll de rJverblijfJden vall dt verdrukkil/!JtII Cilrisli voor
Uijll ligchaam, '1 welk dt GemeenIe is."

Col!. 1: 24.

VOORBERIGT.

J~eeds sedert eelligen lijd opgeweld, 01/1 ook in ruime .

Teil krillg de mij !Jeleelldc gurell lell lIutte dcr gcloot'Îgcn

en begel'T(fjen, en lot cel' vcm God eli tien ZOOlt Zijlles

welbelwgeilS aalt te leg,ge1l, gevoelde ik mij dezer dagen

"iet la1lger ilt stcmt, om dien aandrullg le weclel'strevell:
,lIlarOlIl sc/trijf ile:

Vcm Lievel'iecle, 'vcm licht lot lic/tl voorlgcleitl, door

lJem, j)ie mij uit cle tlllistemis getro/';kell en over!Je.

brct!Jt lteeft lot ltel KOllil/!Jrijk des Zoom Zijllel' lie(tle,

geloof ik tltalls tol den opbouw t'CIll dul KOllil/!Jrijk

werlilluwl te moeteli ZijII; bevi/l(le/l(le ik ook de getui..

geil is VCln Guds gellClde ill mij, dut iI. zells mijlIe ziel

,len Jleer wellsclt over te !Jet'cn J illeliclI /lij IIIIClI' VCln

mij mO!Jt eisclten, ill ZijIIe c/iellSt elI tot ZijIIe verheel'
lijkill!J.

VI'oegCl' wist it,; "iet betel'; ik was OIlWijS, ol/!Je.

Iwor:wlwl , dwalelULe, IIwlIÎ!Jerld be!JeCl'lijk!ledell ell

wellustell dienellde, iJ, booslteid en 7Iijeliglleid levende,
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hatelijk en den anderen !wtellde. Bij tiezen herroep

ik dus IJleglig alles tvut ik J in dien simtt van mijne

verblillde %iel, tegen tie tvaarheid gesprolwn of ge

schrcvcn !teb; terwijl ik God bidde, dat /lij !tet voor

Q1u[erC1l ollScltadclijk make en mij vergeve : waarbij ik

I/em teve7l$ ootmoedig tWlIroep, om Zijllen gel1adezegen

Oller lteigeen naar Zijllell wil door mij 1/Iogt gezegd of

gedaan ZijII, of '1Iog gezegd cn getlaan zal tvordcn.

I,'.
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I
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'1't'/I eilltle lIIijlle lll'ilwckcildc lezers ccnilrzins op

IlCt f>tal\{lJlllllt te plaatsen, van waar zij deze Hoep

stcm CII dCII pcrsuon, die hUill' sprcekt, regt bc

ScllOlIWCIl kUllncn, zü hel wij VCI'rrlllld, een paal'

woordcn vooraf tc zcm~en, eer ik tot mUu wezen

lijk doel oyerga,

Zoo lang de hcwerrillg, welke de Hccr nu sinds

ellclijke jaren in 'Zijne kerk verwekt heeft, norr

leycl\{lirr was en uiet gchcel vruchteloos sc1l('cu, hcL

ik rrezwegen , in stille afwachtcnde, wat des lIee

reu wclbcharren met dezelve JII0fft wezen. \Vel be

speurde ik, tot mUlle smart, onder de Goedrremeende

porringen van dezc en rrene leeraren cu lidmaten.

jets gcurckki{rs ell ollzuiyers j doch hoopte ik daarLij

steeds, dat de Gcest, J)ic in dc waarheid leidt.

dat gebrekkiGc en ollzuÏ\'cre mcer en JlIeer zoude

WC{plellICII cn het lIoodigo licht dcnrrel/en zoude

u[jzdlcn I die met bel I:'ewi{rtil{e werk der Heforma.

lic vall de lleformatie ht'r,ul/llCIl waren. Intusschcn

is deze 1100}> tut hedcn tOl' niet vervuld gcworden •
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dc tUdcn schijncn zelfs duisterdcr dan tc vorcn;

naardicn de zooffcnocmde gevcstiffde IJcJ'\'ormde Kerk
al mecr cn mecr naar totale anarchic (re{Ieringloos

hcid) ovcrhelt, en de afscheidinG"' zondel' vaslllCid
van beginsel en zonder éé!lhcid ill wezen, 0I11110[;"C

lijk als Kerk zal kunnen bestaan blijven. Haarom

meCJI ik, dat het tl,allJ' juisl de rrcschikte tU,l des

lIeeren is, om naar de malc der ffaven , wel ke mij
verleend zijn, te moelen bandelen, Het is zoo: 
ik zal liGlelijk vele slelllll\en leffen mij zich IlOorc/I
verheffen; en bijzondcr zulke stemmen, die nl\j van
euvelmoed cn eilfenwaan bcschuldigen; ddar ik, als
't ware ill{l'ewiklieM, de pogill{l'en van bekwame en

ffodzaliffe mannen met die dcr voorloopers van de
Hel'Vormill{l' verrrf'lijk, TIIijzdve daarelltf'rren met
ecnen LUTUEU of KALVIJl'f. ~laar de HeHl' kent dc

harten. Voor lIem en voor alle Illensche/l bCluir,

~k I dat voor mij/le naluur ffeen rrcnoclll(jker heeld
zich vertoont, dan dat van ecn stil ell vrecdzaam
levelI, Ook is mijn lot en Ileel op dezc aarde
thans in dit opzigt zóó rrclukliig, als de oude

menseh IlCl maar immcr begecren kan. Tevens zoude

mij niets aan{l'elHlmel' ZijII, dali dat de lIeer cenen

anderen tot dic taak riep, mei voorlJijrraan van mij,

omdat ik veel liever voJlf' dan dat ik jn den strijd

vooraan ,sta I blootgesteld aan de ecr s t ~ :pijlen vau

den vOane1. Ilc liefde van Christus dringt IUij c?h
ter, CII wco mU I indiclI ik lauffcr zwijge.

" 'Ware hel, echter, dat de wil des Heeren an
ders, is .. dan ik het mij tot heden toe voorstel;-

7

lul het ons niet gelukken de gemeente z66 te or
denen, als het behoort, loodat zij weer waarlijk
den uaan:.' vall het ligclwam Cll1'iliti mag draffcn

ik ,hoop alsdan 'ju dien wil des Vaders en des Zoons

tc rusteIl , CIl mij met dc bewustheid te troosten,

dal jk mijne talenten tlJeh niet bcr,-ravell, maal' op

wockel' lrezet IICIJ
1)e wapenen, vall welke ik mIJ /11 delen strijd

en hij dezen IIrbeid w'ensch te bedienen, (zoo de
lIeer mij daartoe verder Ircl icrt te bekwamen) lal
ik allecn uit dc H. Schriflcll , bijzonder des Nieuwcn
Tcstamcnls, 011 tIeellen ; waartoe ik ook ffeuoodzaakt
wordc, dcwijl de uicllwere mellschen de ouderen
verwerpen, ell de oudcrell dc uicuweren I 't welk
reat is t vel'lllits in lakclI van Godsdienst Gods woord
ook I wcl verklaard I dc ecnir,-e slem tel' bepaliug of

Leslissinlr lIIug ZijII.
Veel - onuitsprekelijk veel hulp ben ik daartoe

echter daG'e1ijks I1oodig, doch al1ccn van God den
Vader ell \'an dCIl lIeer Jezus Christus: vlceschelijke
!tulp ZOII mij eerdcI' scbadcn dan Lalen. Ik vcr

zock daarom alle lreloovilfell en be{l'eerirren met
hunne gebeden "OOI' mij en voor de goede zaak tot
den troon del' {l'cnadc te gaan; terwijl ik hen tevens

vriendelijk opwck, om dool' den geest I uit zuiver

geloof, mede te werken lot den opbouw van dien

telllpel Gods, die niet uit steenen maal' uit leveude
liullluten van den Zuon des Allcdloorrstcn heslaat.

llchalvc de Lesteudiffc verkondigiuG dCl' wuar
heid in de plaats mijncr inwoning t acht ik mü dan
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nu vcrpligt om ook voor ruimc.'en kdng te Ichl'iiVOIi

en te l,audeloll. Van het eerstr,emelde moge dit stukje
als een begin beschouwd worden i VDIl- hel hDudel(~n

zal eerlang eene, thaus hU .hç~ Klil&~ikalii nestuur
van Assen overwogen wordc:ucle,' z!la~ . ten bewijze
verstrekken; . van welke 'z;JlJ!\ ..'1ik vqorloopig het

volgende meen te moelen ber.:· ":

Naar he,t op Gods heilig \v~~)iQ gegronde be

Grip van hc~. ware wezen de.' CI~ristdijke gemeente

of Kf·:k, bclH"'rt niemand als lidmaat van die ge
mee;,I~e te wo~d('n aangemerkt, dan die door den

Heiligen Geest gel :id wordt, zonder welken geen
opregt geloof mogelijk is, Overeenkomstig die o\'er
t.uigin.'" .hen ik bç Jnnen, op mijne standplaats.
eenige menschen, welke i', gerust teil c('lIcnmalc
van dien r,eesl verstoken mOGt achten, te vcrklaren ,
dat zij zich als zoodaniG' van het decln-ellootschap

aan de G'enade verwijderd moesten Ilouden, CII over

zulks ook het 11, Avondmaal niet mogten geb,'uiken,

als zijnde dit ecne gcloovir,c gemeenschap met den

Heer Jezus en Zijne geliefde broeders en zusters.

Ik l~d tot deze lIitspraak nGg meerdere vrijheid en
duurder verpligtinff, omda t ik vroeger veel gedaan
had. 0111 heli op allerlei wijle tot IlCl r,oedc te be
wegen; waarbij ik echte.' niet anders dali hunne

verduisterinG' in 't verstand en vervreemdheid van het
leven Gods heh Jee.rcn kennen.

Uit mijn p,'cdrag, in deze daffen ollffewoon,
heeft (leze diep onkulldirre lIIenschen, die tot dusve.'

f,.crust sliepen, ~n alleen door de oude -natuur be~

"

o

heerscllt wcrden t in r,ramschap doen ontbranden,
Zelfs mUnc mede-opzieners, die ik meer ('n meer
van e~nc onGunstiffe zijde leer kennen, meenden mU
in dezc zaak te moeten weèrsLaan; zoodat mij dc
handen hierdoor r,ebondcn w~rden en sommigc der

Gecellsnrecrdcll. teUen mijne vermaning aan, zich
hij de vierillr, des 11, Avondmaals hoven aan stelden,

eu alzoo dc kinderen GoJs in dc l;ellJeente als

weujoeuell. of ten minstc van den zerren der gunst

riJke nabijheid des Hccren LeroufJen.

Hiervan heb ik toen aanldafflc gedaan j cn daarbij
de llUlp en lusschcnkOlllst van heL Klassikaal Beslnur

drinl~e'l(l en Iterhaahlelijk illrreroepen. Dat Klassikaal
Bestuur heeft daarop, eindelijk, tw~e nit hun lIIilJt.!en
"ecollllllillccru, 0111 de zaak tc onderzoekelI i welke,
ti •

hij hUIIJlc kOlllst. eerst nOG' ccnige POI~iJlrren in het
werk stelden, om (gelijk. JIIen in de wereld zegt)
dc zaak le schikken. De ouderlingen echtel' hU

hunne traac·heit.! en onwilligheid. en de gecellsu

reenle lidlllUlclI hU hUllne roekcloozc stoulheid vol·

hardcnde, ja! zid. telren 'IIU I als trrrell iellla.)d, die

heli (dOOI' de waarheid) belcediu·J haJ I in bcsclllll.
I dil~illrr :.tellcllde - ffcln kte het der cOIJlIuissie niet,

0111 haa.' vredelievend duel te hcreikell. Zij heeft
dus aalltec!wnillG' rredaall van den staat des ge3chils,

waarbij ik haar twee stukken overgelegd heb, hou

dende V001'ee1'Il de uitdrukkinG' van mijn ver/aI/geil,

dal nl: de onderiinn'en 1I\0
l
fT len ontslalTen worden

ti J ti

uil hunne hcdiellinG'cn CII de geccnsureerdc lid-
matcn in de censU'Jr uevestirrd; terwijl ik tevells
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vermeende, hangende het geding, in mijne dienst

r,cschorst te moeten worden, als zijnde in slaat

van zware beschuldir,illg. Dit laatstc is cchtcl' door

de commissie terstond, ván de hand rrewczcn, als

zijnde zij hiertoe onbcvoegd. Teil alldere hch ik

der commissie tcr hand u'esteld eene schriftelijke op

gaaf van de w\ize waarop ik, naar Gods woord, de

rremecntc des Hecreu wcnseh te le Icidcn cn IJl ij

om trent de OIIS omrinffcnde wereld zoude rrcdl'ar,en.

He nitkomst van dezc ondel'llclllilw in dc krachtIJ ,

Gous, zic ik nn Licldcnu rrClJIllct, Ilopclldc dat het

dcn IIcer belHlr,cn IJlalf , in onze Kerk zi,in woord

en gccst te uoen regeren. Viel ons die rrenadc lcn

dcel, dun zoude van zulk een begin nog ecne

gunstirre voortzelling der., zoo 1I00digc Hcfurlllalic

te vel'\vachlen zijn. Zcr,evierl echlcr, 't trcen God

verhoedc! de overste del' macht dcs luch ts; de geest

dic nu werkt io .Ic kinderen der ontrehoorzaulIlllCid,

dan vermcen ik, van God en hcl mij lfcschonkcn

licht rreen vrijheid Ic hcbben, ccn oOI~clllJlik lanrrer

iu dic. Kcrkgemecnschap te blijvcn.

En hicl'liJede acht ik genoeg le hcbben gezegd,

om mijnc heilzockcndc lezers IIlct lIlijne bedoelin

gen en müncll persuon bckcrid te makcn. Laat mij

hun dan nu vcrder de woordm toespreken, wclke

de Ucer mij daartoe gcgcven heeft, of nog geven

zal. UU zclve zie el' op nedcr , met Ziju V1'iendclijk

oOlf, cn lIIake ze vruchtbaar wcrkzaam duor Zijnc

almagtige hand. '

, ,
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IIct pIJnt, van waal' ik mccn te 1II0clcn uil

gaan of hl'(~innen hij mijlIe poginG'clI lot heil vall

de llilvcr!wrcllcu in ons vallcrlanc1 cn lol CCr \'Ull

dcn Koning dCl' Kcrk, is: lldc zuivcre voor5tdlinlf

vall bct wezcII del' ware {~cmccllte Gods hiel' op

aarde." ))walillITcn Ic dien aallzicn zijn dc IIlcni:~.

vllldil~e oorzakclI van jallllJlcriijke twisten, treuri{~e

afwUkillr,cn CII VUil IIct in IIct duisler blij\'cn van

vele zielcn, Uit het rCG'te vcrstand daarcnlc(IclI van

die zaak vloeljcn allc, len minste de voornaamste

uanwUzin{~en \'oort, welke vcrlichle cn rrodzalige

Icerarell en lidmatcn lIebbcn tcr harte le nemcn

cu te vol{ICU, in dczcn lijd vau wàuordc, beginsel.

loosheid cn lwijfelmocdi:rhcid.

Dloge dit stuk dan, 't welk ik nu aan de ge-

loo\'irrell cn bcgeerigen in Ncderland ter' overwe

rring aanbied, tol opheldcring van hel hOOrrslhe.

lall{~rlik vr;tal:~IIlJ\ dil'IICII: \V a t i s cl ene 111 e elite

des Ilecrcn? Laal dc Apustel HUJ.US ons hierop

hct anlwoord r,evclI, cn schikkcu wU cr OIIS dan

wat nadcr loc, om dal antwoord ordelijk te ont

wikkelen. naama zullcn wij cchter OpgC\'Cll, welke

besturingen 0115 dien ten gcvolgc duor 's IIcc

ren rreesl ep woord wordcn voorgchouden.

1. COR. 12. v. 12 - 30.

Irallt gelijk !Iet lig"lwam ,éll il, m 'ude le

d~n 116ert, CII al~e de leden 'vall di,t éine ligcllaam,

,. \
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vel, ziJw/e, (maar) eell ligehaam ZV'tl, a/zoo ook

ChristuI. ,rant ook wij allen zijn door iéllen

Geelt tot één ligelwam gedoopt, Iletzi;" Juden,

IlOtzij G"iekm, hetzij dienstkneeltten, hetzij vrijett;

ell IOfj ziJII allen tot ééllell Geed gedrellkt, 'rallt

ook het ligehaam t', tliet ééll lid, maar vele (le

den). Iudim de voet zeMe: dewijl ik de halld

1liet hen, ':00 heli ik Vat, Itet ligelwam met; t"a

IliJ daarom uiet van het ligehaam? Eu indien

het oor zeide: delDijl ik lut UO!/ niet hm, zoo

hen ik vall Ilt!t ligelwam 1liel, i., het daarum 1liet

vall het ligellaam ? lPare liet ge!lee/e ligc/wam

oo~, waar (ZOlt) /Iet ge/wor (zijn)? IVure !Iet ;;e

I,eele (lige/wam) gelloot" tDaar (zou) Je1'ellk (zfjJl)?

lIlaar 11/1 lteeft God cle leden gezet, een ie.~eli;k

van dezelve in hel ligehaam gelijk !lij gewild Iteeft.

lYarm zij alle (maar) ééll lid, waar (zou) het

lige/wam (zijn)? A/aar mI zijn er wel vele leden,

doelt (maat') "11 liga/wam. Eu het oog kan uiet

zf?ggen tot de Iwnd; ik !leb u tliet 'fIooelig! of we.

derom liet IlOofd tot de voeten: ik '/Bb II niet 1100

dig I Ja veeleer ziJII de leden, die (unI) áll1lketl

de zloakstell d/'s lige/wams te Zi;'II, 1loodig; ell

clie onl d,mlcen do minst eerliJke (leden) des lig

elwaml te zijn, cI/'lIzelven doell wij overvloedige1'

eer aall; en ollze ollsie1"liJke (ledon) hehbell ove'r.

vloedigel' vcrsierillg. Doelt onze sierlijke 'tebben

11I1t 'lliet 1woelig; maar God /,ee/"t /lel ligcdwam

(alzoo) Zlllll e1Il;"e/)(/c!s tl ; govemlo ovcrvlu,'dig6I' (Jcr

aall lietgem gebrek (aa" dezelve) heelt; opdat {Je6IIe

r
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tweednlgt ill liet tigclwa"J zv, mllar de leden

voor elkaw/er gelijke zorg zOl/dm drag.m. Eli

hetziJ dat ééll lid liJdt. zoo lijden alle de lec/w

mede; IIe/ziJ dat ééll lid vcrheerlijkt toordt, zoo

vel,IJliJden ziell alle de ledeu mede. En giJ:lied6ll

ziJ't Iwt ligehaam 'oall Clu'istu, t e1l ledelI til het

hiJzotldn'. En God heefl er sommig'etl in de ge

meellte gesle/d, tell eerlte Apostelell, teil tlDoede

Prufetel', teil denle Let!raarl, daat'ua krachten,

dallrml gave1I der gezum/makülgell. bellulpsel~, '"e

gerit'gell, ll11migerlei talen. ZiJ'tl zij alleli Apol

Ie/IJlt? Zijn zij lIllell Pro/etell? Zijn zij allelI

Leeraars ? ZiJu zij allett krael,tm? Ilehbm zij

alletl gavi:1I der gezolldmakillg6ll? Spreltell zij allOlI

1IIet (melligerlei) talm? Zi,jll ziJ allw uitleggerl?

I.

Vcstigcn wij thans eerlt ons oog, op de overhcer

lijke hecldspraak, welke de Apostel gchrlli~t, om ver

'vol.'elll 011 hare meer eigcnlijke vcleckems te letten.b '

1. De gemeente il CI,ril/ul of het ligelwam

de, Ileerell. Zij is dus wezenlijk één gehcel, door

den naall\VCu vólud , die allen aan elkandcl' voegt,

zoo als ook een lIaluuriijk ligehaam eeu van andere

liuchumen afuezondcnl J op zich zelf staand geheel

is hoewel het tot de 'Voorwerpen welke cr vuilen,
zijn ultoos (jok in Cl:nirrc, meer of min nauuwc, Le

trekkinG "lij ft.

,',
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2. Dat ligclwam heeft 'oel6 leden. Schoon

wij hicr geene ontleedkundigc bcschl'ijving van dat

kunstig zumenstcl behoeven te rreven, 't welk wij

onder den naam van »diCl'lijk orrranismns ," begrij

pen, zoo meen ik u toch tel' loops aan die menigte

vall dcelen te moeten doen denken, welke, van het

hoofd af tot de voeLcn toe', in- en uitwendiff rre.

plaatst en vereenigd werkzaam, ons tUdelijk levcn

uilmaken, onderhouden en voortplan ten.

3. lil dat Ugc/wam il geelt tweedrllgt, maar
alle leden dragel. voor elhallder' geliJke zorg.

Ieder deel is bezig en gedurig bezig, niet om het

naastliggend of meer verwijeIel'd deel opzettelijk te

kwellen of te benadeelen, maar 011I voor alle de dee

len ten nutte en tot genoegen werkzaam te zijn. De

long, het hart, de maag, de hcrsCJls, de handen,

voeten, oogen enz. zij zorgcn eenparig vaal' het

weh·Un van het rreheel, waarschuwen, helpen en

beschermen malkander wederkeerig en allen in 't al
rremeen.

4. All ééll lid IYdt,; dan liJden alle de le

den mede, en al, ééll lid verheerlfjkt toordt, dali
lIerhliJdm ziclL de overige leden mede.

Op vclerlei wijze zoude men dit kunnen aan

toonen, en ontwikkelen i doch waartoe 1 IeeIer die

eenigzins nadenkt, zal daarvan door eigene onder-

. vinding en ook slechts oppel'vlakkirre waal'lleming

genoegzaam overtuigd zijn, D!jzondcr is' het mede
liJden van alle dc leden zigtbaar in de koorts wellce

door deskundigen voor eene poging del' natuur

I

I
I

(
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gehouden wordt, om verhardingen of wonden h. v.

in de Ion/; , ingcwandcn of zclfs beenderen te docn

vcniwijnen of tc {~eHezen. En hoe lut gelleel zich

genol'gelijk bevindt, wanueer ,ook maar cnkele deelcn

aan/;enaam gestreeld worden, dat zullen zij die van

het vlccsch of den huik hunneu afgod maken u

wel het hest kuunen zcggen.

5. Die vele leeleu lteelt God (iu meerder of

minuer aanzien) gezet ill Ile/zellde ligc/taalIL, ge

liJk HU gewild heeft.
Immers, ofschoon wel alle ligchaarnsdeclen voor

ons nooelig, althallS belangrijk zijn, zoo zal het toch

wel niemand tegenspreken, da t men b. v. gelllakw

kelijker een paar vingers of (eencn kan missen dau

de oogen of dc longen. DIaar 'ook de leden die ons

de zwaksleu en geringsten schijnen, wij behoeven

ze, en zouden er niet gaarne één van misscn.

Het zij mij geoorioofd, op de'l.e schets, een en

kel woord te laten volgen aangaande de grond

kracht of eerste middclool'zaak, welke het geheel

des ligchaams werkzaam doet zijn, en in zooda

nige overeensteinmior, houdt. De geneeskunuigen

noemen dezelve de levenskracht de vil vitalia,

maar kunnen haar, voor zoo ver mij bekend is,

niet naauwkeurig en klaar bepalen:

Jo's Inoere der Natur dringt keio sterblich es Augo *).

Zij besta dan waarin zij wil j genoeg I zij is die

kracht welke, van het oorrenhlik der voortteeliog

.) In <Ie YClhorlJcne (licptcn <Ier Natuur ",crm'g gcen men-

Ichelijk oog .Ioor Ie drinGen. "'. Sc 11 i 1I e r.

ft'.
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af bcg'innende, en met- of kort na den laatsten adem

tocht eindiffcnde, de gansche bewerktuiging van

ons natuurllik bcstaan in beweffing stelt i gelUk de

veer of het gewigt het uurwerk.

Letten wij verlJoigetl6 op het meer eigenlijke

wezen der gemeente des Heeren, naar aanleiding

van de 0pffegene schets des diCl'lijkcn lirrc1ulams.

1. ZiJ Ï6 dali Uil gelleel,

In welken oord men vromen vindt,

Hun aller lust' en leven

Is: Jezus aan te kleven.

In Hem zUn z' alJen eensgezind

10 Hem zÜn z' allen één

En eeuwig lotgemeen.

2. .Maar zij bestaat "it 'vele ledm. Zij he

rr int , waar ook slechts twee of dl'ie in Jezus naam ver

eenigd zUn, doch als een mostaardzaad ,dat tot een'

grooten boom wordt, met vele takken en bladeren,

breidt zij zich lIit over dc gansche wereld, waar ook

het ,zuivere Evalll~elie gepredikt wordt. Zij is lIan

eene kudde gelIjk, die al grooter en grooter wordt,

zoo zij zich slechts in goede weide en getrouw op

zigt mag verheugen.
3. De memclteu, welkell ',et gegevell is, om

tot die gemeente te helworm , dragen allen vam'

elkallder gelijke zorg, /toezee'r zij oole in wooT/plaats,

jare1l, verdulld of rallg vel'Sc/lillen.

j
.1

J
t.
~
?

\
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Zij gevoelen zich gedrongen om hunne gaven

(van welken aard. die ook wezen mogen) niet in

zelfslucht te gellieten, maar met blijdschap ten

nutte en tot zaliffheid van de and~l'e lidmaten aan

telegffen. Niemand van hen leeft (voor) zich zelve,

en niemand van hen sterft (voo1') zich zelve i maar

het zij zij leven, het zij zij sterven, zij ~even en ster

ven (voor) den lIeer, Die in de gemeente is. Opdat

men mij hiel' wel versla. verzoek ik, dat men in

hel oog houde, dat ik hiel' niet op eene liefde

zorf, doel, welke wen ook !JIlitell de Christelijke

kerk vinden kan, h. v.'ouderliefde welke, op

zich zelf beschouwd, 1>lo"oL dierlijk is; ofgemeell

6chapsliefde, welke men ook hij in troepen

te zUlIlen wOllcnde redelooze schepselen vindt i of

eig en ha t ige I i efd e, welke groet degenen die

ham' r,Toelen, zoo als zelfs met onbekeerde Phari

6c~n en tollenaren het geval kan zijn. Neen I ik

bedoel die liefde welke uit God is, Goddelijk, en

die zieh openhaal'l in eene inniffc en Olluilspreke

IÜkc hurtl~elll('cllscha p lusschcII de hu iSlrclloo tCII des

gcloofs (de ware lidmatcn) cn in eelle werkdadige

gocdwilli[l'heid ook jl'gens vreemdelingen en vijandcn.

4. /11 de ware gemee1lte des ]lee1'eI/ kali geen

lid dIJ ligcllamelijke ol geestelijke 8111art vall liet

alldel' lid zien, zone/el' medegevoel, 't welk in

dadelijke Iw lp zigthaar toordt i terwijl "et illte

gendeel al, vall zelf tot eelle opregte vreugde

geleid wordt, wall11eer liet den geestelijken e1I

liJdelijkell tO e I v au rl VUil de awlere leden olltdekt.

2
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En in dit, gelijk mede lil het voriae stuk VlD.

den wij juist de voornaamste trekken van het he

melsche beeld onzes Hcea'en, waardoor lIaar hui ten

blijkt Wien de geloovigen toebellOoren ell ook die

nen in eenigheid des Geestes mct Hem, Dicn zij

aanhanG'en.

In de ware gemeen tc heerscht geell l~oogmocd,

haat, nijd, afrrunst of begeerlijkheid. Ik zeG' I,eet'scl,t :

wan t de overblijfselen van ~c zonde lifHren ook nor,:

in dc geroepenc heiligen, maar zij worden rrekend,

bcstreden ell betreurd. Daarentegen Irevoelcil zU in

zich, dat het wel zalir, is te oulvan/l'cn, 1111131' UOII

zaliG'cl', te kUllnen rrevcll j ell , dam' IIU OIIS Irunschc

leven in geven en ontvangcn bestaat, zoo gevoelt

zich de ware Christen altijd zalig, 'ten minste zoo

lang hij in 't geloof maG' leven.

5. Eindelijk: Ook iJl de Clwilteli.fke !Ie-

meente Zij?l toel ver8chillellde leden, 11Qm~ de mate

der gaven ol bedienillgell welke lum gegevell zij?!,

doc/, zv' staall alle'~ op de regte ]l!aat8, ell be...

ant wo01'de11 aatl het doel, waartoe ziJ gezet z!J'n.

De Apostel gewaagt van dit stuk meer bijzonder

lil de drie laatste versen van de aanp,ehaalde plaats,

tcrwijl wij Cl' ook nog bijvoep,en moeten, wal wij in

dat Hoofdstuk lezcn van het 8ste vers af lut hct

llde toe.

H/Ullt aan dezell wordt, dOM' dm Geelt ge

gevell liet looord der to~j8Iteid, en aall eellen ander'

!Iet woord der k,JU 11 i,S , dool' delfzel/den. GeiJd; 'CII
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aan eenen a1lder' het gelOOf, door denze/fden Geelt,

en aan eellell alldtr' de gavell de?' gezolldmakingen,

door df1lzel{dm Geeat; en aa11 eeuetl ulldet·' de

werkingelI de?' kraclltell, ell aa11 eelle?1 allder' pl'O

let ie , NI aan emell mldel" ollderacheidillgen der

geeatell, en aall eellell al/der' melligerlei talelI , oall

el!1l61l ander' uitleggi1lg del' teIlelI.

Tijdcl\lke zoowcl als gcestelijke dingen, zU

zUn allen G'cheiligd dool' den Heiligen Geest. die in

de geloovig'en WOon t. Een dagloouer docl zoo goed

Engclenwerk als een koning of hoogleeraar in hun

nen stand, indien allen wcrkcn om Goda wil te
hcll'UcIllen, in dankhaadlCid ell liefde.

Zoowcl dc heercn of vrouwen als dc diellslba

ren, zoowel de ouders alsde kinderen, zoowcl de

verlichten als de eenvoudigen, zoowcl de genees

hecrcn als de ambachtslicdcn, zoowel de lcerarcn of

onderwijzers als dc lcerlingeu, zoowcl de reG'cerders

als de ondel'danen , - allen beijveren zich in hunnen

krinG' (1Iu1I Goddelijk bet'oep, legt het huwclijks

formulier) des Heercn welhehagen le doen, d. i. het

wezenlijk hcil van hunne lIaasten le bewerken. Zij

zien niet op het hunne, als of zij zeloe alleen

slechts G'c1ukki{}' CII zalig behoeven te worden,

maar zij zien meel' op 't gecn der anderen is, op

dat die zich mogen verblijden.

»Dat is wel schoon en heerlijk ID 'tldeaal,"

zal misschien menigcen van mijne lezers hierbij

denkcn ; - maar hoe verschilt de werkelijkheid van

die schets. en hoe het ooit zoo tot stand te krijgen 1'1

2'" \ '
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Tot antwoord op het eer.rttJ dicnc: dat ik

d<\àrom juist mij gcdrongcn gevoeldc om te sc.lH'ij

veil cn te handelcn, of ik ook ccn gerilllr middel

in 's l1eeren hand mogt zijn. tOt vcrhellinIT van de

diep r,ezonkene gemeente, tot toebrenging, van de

genen, die nog buiten zijn.
Tot ontwoord op het/aatste dienc het woord des

IIeeren, op dc vraag: wie kan datl zal~ w07'dm?

)lEiJ do melllchm is clit onmogelijk, 7/1am' hij

God zUll alle dingen mogeliJk."
l1et straks bijgebrarrte nopens de vis vi/aZis

of levenshacht welke hel rransche ligcflaam door

dringt en in werkinrr brengt, lei(lt mij ,I,ier r,e

schiktelijk tot eelle aanwijzing van de bewerkcnde

oorzauk des goddclijken levens III het lirrehaam des

IIeercn. 't welk de gemeente is. En die oorzaak is

alleen de lIeiliG'e Geest; want niemand kan zelfs

Jezus den l1ecr noemen, (in oprerrtheid cu waar

hcid zich a~n Zijnc koninklüke heerschappij over

geven en onderwerpcn) dan door dien Geest.

Di0 Heilirre Geest, welke 001< aan de G'emeent,e

zoowcl, als aan eiken geloovige in 't bijzonder be

loofd is op 'trrebed, schoon niet aan allen even

spoed ir, en In dezelfde mate; - die Gecst des

Vaders en des Zoons moet aJlc de leden leiden,

besturen I troosten I heilirren, uildeelende aan eenen

iegelijk' rrelijkerwijs Hij wil. Alle ware Christenen

hebben die 7.alving; zij zijn door éénell Geest ge

doopt, toL éénen Geest rrédrenkt ~).

I ' ,. 10 'I worJen , naar de 11",) Alleen (;e oovlUen IIII':;en uusllet Ol
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Wal dus voor het natuurlijk Iirrehaam de zoo

genoemde vil vita lis of levenskracht is, uat is

voor het Iirrchllam des lIeeren, helwelk de rre

meenle is, ue lIeili,~e Geesl. Eu, laat mü hiermede

mijne schets sluiten; even rrclijk de lIeeren phy

siolorrcn norr niet bekend ~chijnen met hel warc

wezen dier levenskracht, maar het aanzijn van

, dezelve uitt de verschijnselen of werkillrrell opma

ken; zóó weten de Hceren theologen nog niel te

zcggen, wut de Heilige Geest is Ctrrcen ook vun zelf

spreekt, omdal uiemand God regt kent, of begrijpt)

SeJ,rifl. Oe 1<indenloop is lang na de APOslolische lijJen , le
(;en hel bev'el des Heeren aan, in de kerk ingeslopen, en hel
.,,1, illdien hel Gode hehagen mag, weJero/u eelle kerk 101
slantl Ic hrengen, ucfllnJeerel op Jen IIeere Jezus en de Apos
lelell, ook wel cc ne .I er eersle bepalinGeu bij Jie kerk worJen ,
.Ial lIlen alleen de ac/ouv,!;". doope. Men versla mij wel, lIIet
,Ic volwasseneu of beja.nlell, 011111,,1 die zoo uud zijn of zooveel
lUeicII; - lIl.ar .Ie CelooviGen, die eerst van tien lIeer Geroe
l'en, en ah zoodanil; kenbaar geworJen lijn.

De tloop .Ier kinJeren is, in belrekking tol kinJeren welke,
onbegelladi;;,t1, in hunne zontten lJlijven, eene lDisdaadlellen COll;
doorJien men .lsd"n hel/eekell van hel Genade,erbond aall ue
zulken Ceefl, lIlel welke God zelve het verbontl niel 10001 a'lIl
leü'I:.n. Ten.ijl hel lhllJpen V,H' bcyclladiyde killlieleu, 01' ziju
",1I:hlsl Genomen, Cl'" ,00ndl1,,0!,eo van den Heer is, 'Ilvelk 0115,

die "Van ..He Lc~ena(liGinü vóór hel IJcloof cu ,Ic 1>ckccriulJ Geen
kennis kunnen dra:;en , Ueenszins belaalUt of vrijsla"l.

Op .I,'n bloolen "'''lel'<lool'' voor zoovcr Jie in .Ie plaals .Ier
besnij.tenis, Jie lJIel 11:11111en ceschicdl, heel in .Ic plaats Ic zUn
Gekomen, zoude lIIeD voeuzaaJU de wool'lleu vau tleu Aposlel
P au 1u 5 kuunen loepassen, t Koriulh 7: tD. CD 110111.2: 25-20,

Voor Je pleljliljheil1 ,les leüenlVoorJi:;en killilel'Joops konJe
lIIeD tlou in tie plaats bren:;eu hel voorstel/eli aau dcu lJeer uaar
I.ul.. 2: 22- 24. cepaarJ meI de oplerJ!Jillg der lUllidell uaar M.nk.
10: lG.
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schoon men het gemis of het aauwezig ziju vall dien

Geest, bijaldien men zelve geestelUk is, ligtelijk be

merken kan.

11.

Laat mij thans tot mijn eigenlijk doel komen,

en aan de ware geloovigen en begeerigen in Ne

derland de besturingen toeroepen, welke hun door

den Geest en het ,oven!achte goddelijke woord ter

behartiging voorgestehl worden.
A. lIet ccrste stuk, dat onze opmcrking hier

alleszins waardig is, bestaat in de vermaIling : dat

wv 0711 toch voor de dwaling wachten, 0711 niet

allen voor leden van de ware gemeento del lleeren

te /wllcZm, die el' cZen naam van cZragen.

Door de onkunde of onverschilligheid van vele

zoogenoemde Herders, Leeraars en Opzienel's, is er in

de laatste jaren een zoo verbazend gl'oot getal men

schen onder de belijders van den Eenigen Zaligmaker

van zondaren opgenomen, ja! zijn er zoo velen tot

het gewigtige predikambt en ouderlingschap toege

laten die cr lTeen allderc ,'ereischten toe hadden., IJ

dan, op, zijn best genomen, een weinigje kennis,

en nog niet eens' altijd reg te kennis van den weg

des heiIs, dat onze (gevestigde) Hervormde KCI'k op

verre na niet meer naar het ligchaarn des Heeren

gelijkt. Nog' meer! - Er zijn zelfs Schrijvers, ook

op Akademische leerstoelen werkzaam, die hunne

.-...., .
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treurige lJIisvallin(f iu deze opelllijk hebhcu. durven

uitsprckcu, tot grooten schade vall allen die hen met

toestemllling hoore/l of lezen. nu voorbeeld: Prof.

lt. u. DE GaOOT spl'eekt in een stuk, getiteld: Doe,'

de opleidillgoan toekomstige p"cdika'1lte71 enz. ge.

plaatst in het Tijclsc:hrift:. Waarheid in Liefde

van deze zaak in dier ,'ocge, als of het Hoofd ell

het li9c/laam twee vun elkander gescllCidene, vij

Ulldi(f tell'cn eIkuIIder overstaande declen, zijn. lm.

wcrs, hij schijnt te meenen, dat men het ligchaaOl

(dc Gemeente) hehagen kun, en dáárdoor juist het

1I0ofd (den Hcer Jezus) mishurren of beleedigen j

terwijl hU hcweeren wil, dat Dlen al1een het 1I00fd

moet eeren en gehoorzamen, al ware dit ook tegen

dcn zin of wil vall de leden. Alsof dit mogelijk
warc I

Z. HoorrgeI. is hoogstwaarschijnlijk in deze droc.

vige misvalliug vervallen, door de vermaning iu den

wind te slaan, welke, uit de verhandelde stof afrre

leid, nu door ons overwogen wordt. Hij redeneert
althans evcn als of hij de gansche hem omringcnde

wcreld, vol onwetende en van het leven Gods vcr
'vrcemde mellschcu, voor CI,rist611e71 aanziet. En

"ij doet dit niet alléén : meermalen heb ik ook

zulke woorden vun leerareu en gemeenteleden (in

naam) moetcn hoorellj zelfs oulangs in eeu bock vall

Ds. nAZELUOFP getiteld; Jez/l, CII1'iItIU, cle Poral

men enz., gelezen, dat er ook gehol'erle C/lristB1l671

zijn. Komt dus hU die geboorte nog de 11. Doop,

\
I
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weIl wie zou dan zoo nog G'een derrelijk Christen
zijn?

Nccn, heilzoekende Lezers I Die zoodaniG'e denk

beelden koestercn ot voorstaan, zij maken God en

Zijnen Zoon tot leugenaars. Mogt, inzonderheid,

de h00G'leeraar DB GROOT door de dwalinG' welke hij

zoo:in 't openbaar hecft durven uitspreken, tot inkeer

worden G'ebragt. Mogt het hem gt'G'even worden,

om veel in het eenzame te G'aan, stil zich voor

den Heer der gemeente neder te huigen, en "an

Hem alleen die waarheid te begeercn, welke dcn ver

standirren vaak verhorgen blijft en den kinderkens ge

openbaard wordt. 1Uorrt hU NEWTONS brieven vooral

lezen en herlezen, en mogt de Almagtige hem

daardoor de oogen openen, dat hij regt zien keD.

lIet loude voor zijne eigene ziel van zoo onbereken- '

baar belang zijn, en gewis I van rreen minder nut

tigheid voor de kweekelingen, die hÜ onderwüzen

moet, en van welker goede of verkeerde opleiding,

alsmede van die van allen die wederom door dezen

wel of kwalijk zullen bcstuurd worden, hij eens

rekenschap geven zal voor den troon van Hem, Die

de hoogmoedigen weder~taat, tcnvijl Hij den nede

rigen en eenvoudiGen van harte {renade rreeft.

Om cchter tot onze opmerkinrr wedcl' te kce

ren. Overeenkomstig de eeuwige waarheden van

Gods dierbaar woord, hebben wij derhalve de men

schen, voor zoo verre zij nog hloot uit vlee6ch ge

boren zijn, ook voor niet meer (ian' vleucl. aan te

zicn , in welken rreen rroeds woont. Wij hebben

;,.

..

het vast te houden, wat ook door anderen gezegd

of beweerd warde, dat niemand in het koningrijk

Gods ingaan zal (d. i. ecn waar lidmaat vaD Jezus

gemeente worden kun) dan door de wedergeboorte,

welke het begin van het rreestelük leven is, gelijk

onz.e eerste gehoor te uit vleesch het LeB'in vun het

vleeschelUk leven is, niet ware droetheid heL i~

duarom ook, dezer darren', in het anders door vele

schooIIe en ware denkheelden uitmuntende werk

van prof. I'ARE.\U getiteld: Illieia imlilueiolli~ Clu'i6

tiu,we morali" de Oliskeuuillrr van dcze grondstcl

linrr rrelezen. Uü schrijft daarin, onder meer af

wijkingen, ook 'deze: llWij besluiten dan rreruste

lllÜk, dat men naar den rreest van Christus z66 niet

»over de menschelijke natuur oordeelen mag, alsof

,>haar alle kracht om de waarheid Ie zicn va" hui.

llee11 (is dit ook zoovecl als: tla11 hoven?) h!jrrcLragt,

1) cn alle gevoel (hesef) van Goddel!jke diuffen van

»buiten ingegoten worden moet of kan, alsof men

lldie natuur verrrelijken mogt LÜ een vat, of een

llblad schoon papicr, of een' stok of Llok." .)

lloo~mclcerde Heer! ware onle natuUJ' nog lIJaar

zoo! nl aal' zü is (reen vat, althans gcen ledig vat,

want dat vat zit vol van zonde i-), zoodat hct God-

') Tulo i::ilur conclu<1illlus I Cl Jesu ChrislÎ meule nou sic
5lalucIldum esse de n.lura 11U00.na i quosi eUrÎnsecus ei infcrri
.,is omnis HrilalelU videudi , aUI infundi eXlrinsecus sensus olUllis
rerulII divin.rulll vel debcal Hl possil, vel quasi iJls. sil Tasi
cuitlalll , aul laLulae TJs.tl aul slil'ili Irullcoyc assillliland.. IlIsI.

chr.lIlor. I'"S' 4-1,

t) Muuh, 16: 18, 19.
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ueJUke er zelfs niet IJl kan, eel' hel ander Cl' uit

gaat j zUnde uit ook het wel'k des 11, Geestes, om

het naar 's lIeeren beeld al mecr eu mcer te, reini

g,cn. Onze natuur is geen Ic/IOO?I papie,', waarop

hel goedc maRl' zoo weggeschreven kan ,vorden,

want dat papim' is I~ausch bemorst en beklad dooI"

den Vorst del' duisternis, onder wicns hecrschal'pti

allen korter of langer als slaven hebbcn moelcll le

ven,") Onze natuul' is gp.en oftok of hlok, die zich

maar Jegrren of zeLLen I a at, waar God haar vol

gens Zijn WOOl'U rrebiedt tc staan of te leggcn j

neen I zij is vijandig t<'rren God en levendig wcrk

zaam om hcl Goddelijke uit te I'oeijen en te weer

staan, zoo lang zij maal' kan. Och! dat dc Vader

der lichten u IIoogrreleel'de! daar nog een klaar ge

ligt van geven mogt, tot zaligheid van u zelve en

van de gene die u hooren.

Gij dwaalt, door dat gij de redelijltheid en liet

geIDeten voor iets actif goeds verklaart j t) even
.) nOIll. 3: 23, 2-1,

t) Gij doet .ht in Ioct TCnolrr 0l' .Ic hovenaangcloaaltlc plaats,
mei de woorden: Imo, IIli cOl'pori oeull1s. iln menti 'Vis olllnia
\"Crn cernelI tli inest, };sICJlIe ingenio atl oplima CJlIae'llle profereuda
aplus homo. rjus'llle animus assillli!andus cst agro, qui tlullllllodo
i IIlpcllïIIIcnla lollantur et semen'lue vouum sparGatlIr , vi SUa

avró,.aroç proferet fruclus optimo" cf. DJollh. 13: -I sqq, lUare.
4: 26 ,<qq. en vcnlcr ver:;d\jkt Gij tie mClIschelijke nalllllr nOl; h\i
eeuen bOOIll, dic vnn lelve I}oel\e 'Vru"hlcn tlraa!;I, niattlo. 12:
38 'IJq. terw\jl Gij in .Iele redeneerin!: den allerseioriHelijkslen
missing bpga.t, om I,el Gaosehc mensclodom over ééne k'lII tc
scheeren , en het onderscheid tussehen uilverkorenclI, welken dit
.1001' ,Ie Gcna.lc dcr bcl.ccrin{; CCl}cycn is, en v." hlin,lell Cn 'Vcr
hanlen die der waarheid onschoon•• m zijn. waarloc zij ook cc
let lijn I tCD eenemalo uit uct oOG 'Verliest.

alsof iemand b, v, de llal/({ voor iets gocds houdt,

waarmede men brood snijden kan I maar ook den

naaste doodt. De redelijkheid en het Gewcten Mijn

heer I waarop gij doel t I zijn als instrumen tcn te bc

schouwen, die tot eer van God en tot heil van den

naaste kun ne n worden rrebruikt I als God de

lIeer ze daartoe door ZUilen geest gelieft te heili

gen, maar die, zonder dien Geest, niet anders ZUil
dan werktuigen des satans.

l)och ik schrijf thans rreene wederlcgging van

dc duizcnd cn ééne dwalingen, die men deze.' da

'gen weér opwarmt of van nieuws uitvindt.

Naar den Apostcl PAULUS hcbhen wU nicman(l

voor Chl'Ïslen te houden, dan die den Heiligen Gecst

hceft, en wiens wandcl daardooI' in de hCUlelcn is,

waar ook het lIoofd der G'cmeente troollt ,en als van

zelve de leden tot Zich tl'ckt. Die door zelfs'lucht en

wercldliefde zich laten wegslepen en beheerschen.

zij zijn geen burgers van dat koning rijk , 't welk

niet van deze wereld is, en welks KoninG' uit liefde

tot vuanden in den doo(l ging.

Dat is alleen voor de gemeente te houden, )Jdat

»getal menschen, uit ons gallsche geslacht ten eeuwi

»gen levea verkoren, 't welk Gods Zoon zieh, dOOI'

»,woord en geest. in eenigheid des waren geloofs Y-) •

.} 111 ewighcid rles wanl1 'Jeloof'. Dil wil juist niet u:a;en:
in volkomene \,er:llnlllls-overcen;tclllminG mei alle de slukken en
.rlikclrn der [lereforlllcel'lic leer. 100.ls dic in de s)"'ubolischc
bo.keu dcr kcrk yerv.1 is 1 lol 01' hel kleiusle lileItje Ioc. Neen!
hoc.eer ik der GCleformeerde Iccr 'Vau h.rte locljcda.n bcn, in
alle hare hOllGslçewillti[le, ter laliGheid hoodiCe waarheden 1 '00
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»vall den berrinne der wereld tot aan het einde

»verrrndert, besehermt en onderhoudt." t)

n. Ztin wij van deze hovenfrernelde verklarinrr

ten ,'olle ovel'tuirrd, mijne heil:wekellde Lezers! dan

betaamt het de rrelooviffell in Nederland, (Jm, i"
eo1~igheid del warm geloofl , ziel, aall te gm'dm,

ten eillde het ligcllaam des /leere" , 't welk de

ge7llee7lte il, te 1, elpen zuivel'C1I van liet ollbedenk_

liJk groot getal 11I0"d- ell 11amll-cll1·;,telletl, die er
geclU1"ende dm laatlt verloopmen IlaaptiJel, VOOt.
het llitlOe7ldige al/hnt/l, mlde I1ereenigcl zijn;

doch altoos als appelen die aan cenen IJoom ge

bondel) - niet uit de wOl'tel en den stam ffe
ffroeid zijn.

Gij zijt dat verpligt ware Christenen r die het

inziet! Gij moet in dat wel'k ten einde toe vol

harden I Gij 1/Ioogt liet niet lijdelijk aanzien .dat

het lirrehaam van uwen dierbaren Heer zoo bevlekt
mocl ik mij Ic:;en die ol'valling I'legti:; 'Y.:Ji,clrcn; durvclldc ik
ook ,rcl l,cwcrcll, dal u.ell 0l' 2,d" ecu fuud.IIICIlI nooit .Ie kerk
van Claristus z.1 kunllcu 0l'iJou\fcn. I Koriutla. 3, 11. JVu.t wij
eelatcr oudcr dal ware geloof te vcrSlaall heiJLeu, hoop ik J zo~

.Ie )leer wil, lalcr nel eens Ic ontvouwen: vooreerst vcrwij3 ik
hierLij U.1ar dcn 7den Zond.1; in dcn Heid. Kathechismus.

.Jo) Judien het gezarr vau vreemden, van Duilschcrs, Tan JlOO"_

leerar"n, die juisl niel lol dc l/elll;slcniJcrl;sche p.rt\; Lehoore~,
voor son1llli:;cll wecr .fdoen mOlJt d.n dc kraclat ,Ier wnarhcid,
d.u kan mCIl hieriJij nas1.an: Eine J'rc<1igl ü!>er 1 Cor. 1: 23,
2,1. Gch.ltcn !>eiru .k.<1cmioclaen Gotles<1iclIsle ,um Schlusz .tes
'V inlcrhaliJjal,res, alll 9 JlIiin 1834 von Dr. E 111. 11 U e 1 N i 13 eh;
waarill Z. l/oog:;c1. zegt, (lat hct Jo<1clldom Cn Heidendom [lcen
Lloot uil,re'"1i(;e vorll\ v.n volken is, /lIaar een ill (Ic Juenseho
lijkc na luur ce:;rond wczen I zoodal, inllicn de Jlecr Jezus ChrisLus
in 1834 of 18,13 onder oiu optrad, hij do lDenlchen niot Tcel
ou"cu loudc viuden, dau iu het jau 1.

- - - -----------

2b

en ontheiligd wordt. Hij staat zelve als 't ware

jammerlijk misvormd, lijdend voor u I Hij bidt u ,

dat ffij Hem te hulp komt i - zoudt rrU nict aliCl

voor Hem ovel'hebbcn, die u met Zijn bloed gekocht

en ffezaliird heeft!

Doch laat Jllij dc zaak met kalmte wat bree

der uiteenzetten. JUijne bcdoeling is deze: ·iedcr

geloovige, hetzij opziener, ,'oorgangel' • of lidmaat

zal in den hinff zijner woonplaats, het volr,ende

doen: Naallwkeurirr .ffeeft hij acht op den wandel •

d. i. hct uiterlijke leven, 't welk in wool'den en da ~

den en in verzuim en zwijgen bestaat. van hcu,

die dcn lIaalll vall leden der rrcmeen te (harren. Aan

die vl'uchten zal hij zoeken. zc tc leeren kennen.

Bevindt hij dan onder hen menschen, in wclke hij

hooffmoed I fficrirrheid, afrrunst, of welke a ndCl'e

zonden het ook zij, klaar hemerkt i of ontdekt hti

bij hen, als hij mct hen spreekt, eene schromelijke

onkunde omtrent den weg des heiis, of. soms wel

tl'cul'iffe dwalinffen en afwijkingen vau de EV'llnrre

lische waarheid. dan ver~aant hij hcn liefderijk cn

ernstig, dat zij zóó blijvendc niet zalig kUilDen wor·

den, en zich niet als G·eloovi~e vricndcn en vl'Îendilluen

van Jezus JllOrren heschouwen , zieh zelven met val

sche overlelHfillgen in eenen doodelijken slaap wicfreu

de. naat echter zoodallifro herhaalde toespraak lIiet, cn

ziet men zelfs, dat zij deze vel'maninrr euvel opnemen:

hlijven zij zieh onder en na de rninzaamste en

meest dringende taal onwillig of onmagtig hetooÎlen,

in het kiezen en bewandelen van den cenirren wer"
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d.ie tcn levcn leidt, dan zeat men het aan de op

zIeners. waartoe u vóór elke Avondmaals-viering in

uwe woon plaats noa de aclcG'cnheid G'cbodcn wordt.
Het ffaat, wel is waar', in die vergadering vau den

kerken raad doorgaans oversclJillir.- toe, en iedel'

zwijg-L op de vraal~, ol el' ook iets op do belijdenil

ot den wamlel van de leden der gemeente aan Ie

merken valt, hetzij uit blindheid, hetzij uit men.

schenvrees, Maar daarom behoeft G~7' niet te zwij

gen. Naar dcn hedendaagschen schijn te oordcelen,

dan zou men haast mcencn, dal dc gemcellte on

zes Heeren, hij de gevesliade HCl'Vormde kerk hijna
zonder vlek of rillJ pel ware, 't Is als of Cl' geen
hoogmoed, lengen, la.sler,' bedrog, toom, vijand
schap cu dergelijke meer in de harten der menschen

aanwezig is, noch uit hunne woorden of werkeu

bliikt. Of hel heeft den schiin, dat in onze J3Übels

alleen aan de opium-eters de inaanG' in hel kOllillff

rijk der hemelen ontzegd wordt: zoodat. de leeraa:'s

en ouderlingen op dien grond gel'usl .verklaren mo

g.~n, dat het bij de kuqde ,vaurover zij gesteld
zU n alles in goede orde is; - omdat er geen opium
eterlonder dezelve gevonden 1001'den.

n\jaldien uwe opzieners echter ook, onbekeerd

mogten zijn, dan vervoegt gij u bij de hoogere be

sture~ in de kerk, tot het hoogste bestuur toe,

ten eInde mede de zulken , als nog onbegcnadigd,

van de gemeenschap des HeeI'en aan het H. Avond

~aal. te ",eccn, 't welk alleen voor ware: geloovigen

mgesteld is. En bijaldien het U dan klaar blij-

"

ken mogt , dat alle de lagere en lJoogere kerkbe

sturen zoo diep hedorven waren ,'dat Gods woord

ook niel van kracht en gezal~ bij hen gerekend wordl;

- dan spreckt het van zelve. dan moel op de grond
slagen van het oude gebouw, uit de goede bouw

stof die er van o\'erblijven mOf,t, en uit de uieu

we steenen , die de lIeel' :l:I' bijvoegen zal, eene

andere kerk worden oPlrerilrt, Uleer naar 's Heeren

wil en wOOl'd dan de oude.
Dit verhoede God echter genadiglijk!
In de veronder:>telling dan nog, dat de kel,kbe

sturen niet zóó bedorven zijn, dat zij Gods heilig

woord vertreden, zal men ua die voorloopige he
slrafJinlr, indien de uiLko/llsl leerl, dal zij vrlJeh
tcloos is, vel'der f,aau. en znlke onclll'istclijke Chris

tenen plegtig van de broeder- en zusterl\jke gemeen

schap afsnijden, zoodat zij den geloovigen wordcn

als heidenen of tollenaars, Zeker, is dit cene aller

smartelijkste laak j doch, gel\jk de Heelmeester be

dorven leden uit.. of afsnijdt, om hel gansche

ligchaarn te bewaren, en gelUk de Regtel' harde

vounissen. velt in 't,belang en tot heil van de bur

germaatschappij; ZÓÓ, behooren de. ware dienaren

VOD Chl'Ïstusi toe te zien, en dat zonder onderscheid

valt rang. of· slaat of vermogen., dat het ligchaam

dos Heeren. 't welk de gemeente is, niet langer

door· ergerende handen of voeten of oogen v.oront..

reinigd worde, maar in tegendeel regt krachtig groeije
en bloeije, door. frische en gezonde. ligcbaamsdeelen;
die allen bereidvaardig tot één doel zamenwerken, \

\ .
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Zerr t lIiet: ilc mag niet oordeele1l1 Dat heeft

de Heer terren geveimden rrezegd, die zelven cene

balk in het C?orr hadden. Tot zijne discipelen die

den rreest haddcn, sprak de lIeer anders, ziet

l\Iatth. 10: 10 -14. En zoo waarlijk de geest

des Heeren in- u is, en gij opl'errten 'van harte zijt,

door de genade Gods die 11 gerreven werd, dan

moogt gij u gerust als geestel!jke menscllen be

schouwen, welken dezelfde pligt is opgelegd als de

Apostelen te volbrengen hadden, en daartoe ook

dezelfde gaven bezit, schoon' dan in eene mindere

mate. Leest hierbij inzonderheid 1 Kor. 2: 10 - 15.

en lIoofdst. 6: 2 - 5, welke plaatsen ik hier bU deze

gelegenheid sleclIts aanstippen, niet lD hare volle

kracht uiteenzetten mag.

Zegt ook niet: maar wat zal onl dit onhe

Icll1'VIdiJ" veel moeite etl verdriet hareu! Dat

is waar: Uwe rust en vermaak in de wereld is dan

voor altijd, zoolanrr gij op aarde zijt, verloren. Ik
vraag u ech ter wederkeerig: »Waar lleeft de lIeer

aan Zijne discipelen die rust beloofd aan deze zUde

des grafs? Heeft HU zelve ook .eër, r~ikdom, ge

mak en genoegen gehad tot zijn deel? . En wilt gij,

die discipelen wenscht genoemd te worden, en met

de hooge eer, van dienaars van Gods Zoon' te mogen

zijn, ingenomen we~en moetj _. wilt gij het beter

hebben, d~n uwe .Heilige en Goddelijke lIeer en

Meester het gehad .heeft? ....

Och I da~"gij steeds bedacht; dat ieder die iets,
't welk in de wereld is, liever heeft dan Jezus en

I

J
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de waarheid I Zijn discipel uiet zijn kan, Zijns niet

waardig is.
Och I dat de hel'llcrs en leeraars hedaehteu,

dat zij geen dienaren van meuschcn ziju Illaal' van

God en Christus, en liever hunue woniugeu cu in

]wmsten vaal'\vel zeiden, uan d,at zij den lIeer

VOOI' eenige llOlIderden zil\'erlinrren verkochten, 'L welk

die allen doen, dic de waarheid zwijrreu, tq~en

hun beLer welen aan, uit. laakhare mcuschenvrecs

of zucht tot rusL, rreDlak of wellcven.

Waar staal.: 01lS beschre"en, dat de Heer Jezus

of PA.ULUS of PBTRUS Lraklemen t rrenoten hebhen vall

ongeloovigen, om voor dal Lral, telllenl zachte dingelI

tol hunne zielen te spreken?

WaaI' staat OIIS heschreven I cIal de Heel' Je·

zus of Zijne Aposlclcu ecu schoon huis bewoonden,

en uit liefde tot huis en akker gezwegen hebLcn,

wat zij spreken moesten ell gesproken hehben zoo als

de Geesl hun ingaf te spreken I Lot ccre van God

en tot waarachtirr heil voor de zielen del' zondaren,

hoc bitter die al'lscni.ii.~n soms ook voor hUllnen

mond waren?
llaarom, gcloovirre Vrienden vau den Ecni

gen Zaligmakel' ! niet slapen, niet rusten: die vol

hardt ten einde toe zal zalig worden. Waakt en

hidt, want de duivel gaat roÎHl als een hl'ieschende

leeuw, zoekende wien hU verslinden mag. Hiel' be

neden is het niet! lIoe getrouwel' des Le ellendir;er

naar den ouden menseh. JIluar des Le heel'1ijkel' nual'

den nieu wen mensch en volgens de helofle I
3

I
f , ~
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ij zUn toezer,p,inr,cn r,cdaall. die r,ij niet he

pcinzen Jwnt, zondcl' uat u 't hart van blUdsehap

bceft j toezer,ginrren, die rrü haast nict clndt rrcloo

ven, van wprre derzclvcl' rrrooLheid en nwe eic'ene

oowaardir,heid; toezer,l';ingen, waal'omiel' zelfs Mnc

is, dat r,ij a<1Il JClllS celijk zult zijn, omdat r,ij Hem

zien zult rrelijk Hij is...... En r,ij zoudt uiet li{r

chaam en zicl VOOI' dicn IIcel' en Konill{r over heubcn,

en voor de zali{rheid van hcn die met U verkoOl'cn en

l:'el'ocpen zUn of "or, worden wllcn I )'AUI.US wcnschLc

vOOr zijne bl'Ol'dcrs )laal' Ilen vJccschc wel van Chrislus

\'erballllcn te zijn, cn r,ij, wilL dc hUilden slap lalen

hall/rclI !? De lIeer onLvonl,c II lot ccncn heilir,cn ij\'el"

HU {r<~\'e u rijkelijk van zUnen Geest, die in de waar

heid leidt en in dc liefde, wclke van noven is I
C. Eindclij'" is de r,emeenle het lirrchaam des

Heel'clI, laat IJl/I dan toeziell, dat die gemeente nog

niet meer ve1'olltreilligd en verdorven lourde, door

1liouwe leeram's, ouderli1lgen oflede1l aall t8 1leme1l,

loelke, de ke1llllerken der genade miuetlde, all de

zuoc!an;öell 'niet bescllOltwd mogen wordeu. Bei;jve

'rw lO(j 0113 dam'clltegen om de gememte door den
UIlIIwinKt van geloovige Zidmate,. te dom wassell

en loellOJlell, VOC1' ~oo ve1' wij daa1·toe de VU11 God

'/JeI'01'dellde middelen getrolt/o gebrleiJcen. opdat er

door dm /leer dageliJk. lol haar moget. wot'den

toegedaall, die :zalig. '/Vorden.

lIet is waal', hier ligt een klip, waarop de ons

no" alLoos aanklevende natuur ligLclijk verzeilen kali.
o .

De mcnsch ziet zoo vaak aan, 't geco voor oogen IS,

I
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maar de (leer ziel op de harten. Men wil zoo G'aarne

een groot gelal vall bcl[jders hehben , ell 'naa'" <Ic
wereld QfwzimliJko hcl[jders 1J0{f liever. ]\]en ver

r,cel clan wo spoedig t dal hel eell klein lÜHldekc

j~. waar <Ie lIeer van spreekt, elJ <lat cr Ic allen

tijde wel velen r,eroepcn wcrden, <loeh weinin'cn lJit

vcl'1,OI'enen hleken Ic zijn. ~len v<'rrrcet dat de

poort cnl~ en dc werr smal is, cn dat maal' enkelcn

c1001' clezelve ingaan, van werre cIc JIloeijclijldwicl

Ilcs slr!ids en cIc \'edcidinffen die iu cIe wereld

zijn. Alell wijkt <lan af van het voorbeehl 't welk

cIc Heel' ons geeft, in (Ie voorslellinlr van den Lo

rcnhol/wer en den krijr,vol'rcnden koninc. die eersl

ailnrrellJaal1d Wl'rlien , 0111 cIc kosten cn hel I,rij::'s,

volk ovcr le rekenen. En wat is hct G'evoll:' vau

die kwalijk l:'cplaaLsle toc{reefJijl.heid? lid het iu

cIe Korinthische gemeen Ie j ziet het hij de Galaliël's;

ziet het bU de lkfurma tic; ziet het bU de AfG'e

scheideueu 1 AI ras betreurt men het dan, dat

men de deur te wiill opcn gesteld heeft, en cloor

gaans uit vleesebelijlie berrinsclen. Dau wenscht men

naderhund vaak. het anders te hehhen aall/rcle{fd,

maal' te laat I Dan G'ceft men de vijalHlen de wa

penen iu de ballli , om de gemeen te te lasterelI en Ie

bes'trijden, eu dikwijls helaas I maal' met al te vour

spoedir,en uitslag, Daarom moesten de ApOSleIen

cn inzonderheid PAULUS norr zoovde zorHlclI Cll

afllwalillcell in de pilS HesliciJle G"emecntclI heslrijc1clI.

Daarolll l\locsLell z(j IIICII i{;mall'lI lot de hardc maat

reuelen vall afsnijdinl~ en ovel'{fil'Le aan den saLan,

,
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lol vcrderf des vlecschcs ovel'gaan. ])aarolll moesl

eell TnJOTIIElJS wel opzettelUk vermaand worden,

om niel le zacht te zijn, maal' in 'topenbaar te

bestraft'en de genen die zondif~en, opdat ook de

anderen vrccze hehben j om deze di,,{~cn le ondel'

houden zonder vooroordeel, niets doende nam' toe

gencgenheid j ja zelfs om niemand haastclijk de

handen op te Icm~en. If)
Zoowel J)jj dc exnnlÏna dCI' Iwndidaten als bij

hel ondcl'zoek del' onderwezene leel'1ingen worde

allernaauwkcurigst gelet, of zij ook iets van

het geesl dijk leven bij hevinding kennen, of

zU ook waarlijk (al is hel ook nog mam' in de he.

r~inselen) van God geleerd zijn, of zij opregte liefde

tol Jellls gevoelen, Hem eenigzins ]wnnende en de

krachl ZUner opstanding.

\Vaar men niets van dit ['Jes waal'l1emen ]<an:

waal' noch uit d~ woorden. noch uit den wandel

hlijkbanr is, dat de zich annbiedende kandidaten

of leerlinp;en den lIeer aanhangen en één geest

met Hcm z\jn, daar (dunl<t mij) hebhen wU in

U/IZO dagen gcen' vr\jrhoedigheid, om doode

lIlenschcn als levende lidmalen van het ligehaam

des Hceren te hegroeten . Ik zCIT in onze dagen,

in welke met (Ic uitwcndige beIUdenis vau Chris

tus gren schade of 6chaIHle gepaard gaal, gelijk

tcn t\jde van ,lr Apostelcn. Voor //lm strekt het

Immers tol verschoonin{~, indien zij soms te

haastil~ doopten, dat cic tOeJIlllaligr aanneming van

') 1 Ti.1I r.: 2(l-2~.
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den gehaatten profeet uit Nazareth veel onaange

naamheid in de wereld veroorza ak te, en dus alleen

daarin reeds eenig kenmel'k van genade lag, dal men

de oude natuur in dat opzigt bestreed en overwon •

Ongetwijfeld kan men, ook op die wijze han

delende, niet alle onzuiverheid van het ligchanm des

Heeren afhouden j manr lusschen een ijverig en ge

trouw opzigt, en tusschen de hedendaagsche onver

schilligheid en ligtzinnigheid te dien aanzien zal

wel een verhazend groot onderschcid .liggen. Ook

is het verre van ons verwijderd, dat wij in de dwa

ling zouden verkeeren, alsof alle de leden even aan

zienlijke leden kunncn worden. Neen I gelijk in een

huis niet alle huisraad even kostbaar is, schoon men

het alles noodig heeft, en het minst kostbare wel

het meesl j gelijk ook cIe heerlijkheid en de glans

der hemelligchamen niet gelijkelijk schittcrt j zoo

ook in de gemeente. Een iegelijk kan slechts dat

hebben, wat de Geest hem gelieft te geven. I\laar

daar moet altoos iets uit den Geest in den waren

Chl'Ïslen liggen, zoo als een oud godzalig sehrUver

zegt, terwijl hij het waar geloof bH ech l r,oud af

heeldt, dat ook de kleingc\oovige of zwakgeloovigc

toch altijd wezenlijk van alle naam-Christenen ver

schilt, door de echt/leid van zijn goud, al heeft

hij er ook maar een klein korreltje van.

Niemand wane hier echter, dat wij de gemeente

des Heeren verkleinen willen, of opzettelijk klein

houden. Dat zij verre I IIoe meer des te liever.

Maar, r,c1ijk een veldheer liever honderd moedige eu
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r,cocfcndc krijgcrs hccft dali tienduizcnd V1'ccsuch

tirrc ('/I onf:'col'dcn<lc soldulcn, zoo mccn ik ook dat

dc Hccr lIiCI op het getal ziet, maar op cIe gehalte,

Dij de zorrrvnldigstc 0plllcrkzaarnllCid daarom,

dat hel lil)'chaam dcs Hecrcn zuiver' (l'c1lOlIdcn \vordc
J ti'

paart dc c,'c1oovir,c dicnaar van Zijl)('n Lo\'cn alles

hemindcn IIc('r cn KOlliur, cCllcn harlclijkcn lust om

Zijn rijk uit te breiden, cn cenc vmirre liefde tot

ZijIIe hroe(l'ers naar den vlceschc, h/ijkbaal' uit de

pogillrre/l, wclkc hij in bet wcrk stelt. \'\Tau I' hij

slechts Irc/l'rrellheid vindt, ell hij zuekt zeil;; die

rrc/eG'cn/lCid, daal' ,'(~r1\Ondilrt Ilij de dCIl/:'<lell Ilcs

gellen die hcm uit de duisterllis Gclrokkcn heeft.

,HH houd t niet op mct lecl'cn en \,crOlUllcn en bc

straffen. Hij rrewaagt {redurig van hct hcil dat in
'sIlccrcn dicnst e/l nahij!:eid !tier aanvankelijk, en

eens volkomen (jcslllaa/d wordt. Hij weusellt ullcn

alles te wordcn, of Ilij ook maal' cenirrcn Ircwinllcu

1Ilogt; terwijl hti hct darrelijks f.>elremt, dat hij daarin

nog niet getrouwel' en ~iverirrer is.

AI zUn werk doet hij echter in dit opzigt on

der het Lesef van zijne algcheele onmarrt, om eenirre

ziel le bekecl'en, 't welk allecn Gods werk is, door

den lIei/igclI Gecst. In de dicpste afhankelijkheid

zaait en plant hij: - den wasdom smeckt hU van

Loven, vanwaar die zer,en ook beloofd is. Hij hidt

zonder ophouden, en ook bij teleUl'gestclde \'erwach

tiogell. en vcriidclrlc por,inr,en wClISdlt JIU IIOlf van

zUncn Jezus te lecrcll dankcn,")

'I Jlallh, 11 : 2li,

"
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En ,vare hel zelfs, dat hU nor, zwaarder heproc

vinr" om des IIceren wil, mocst vel'dragen, gelUk

een PAUI.U9 zooveel gelcden heeft j warc het dat hem

tijdelijke schade in z~in beroep, leugen, laster en

miskcnuing, gcvangcnis, Ifcld1.Joctc I en schande "U
de wereld, ja/ houn cn billerilCi(i van de door de

banden der natnur het naauwst aan hem verbon

dene hetrckkill(ren moest te beurt vallcn; - zoo hij

waal'1ijk des Heel'cn cirrcndom is in leven en in

stervcn, ook de poorten dcr hel zullen hem niet

docn vrcczcn of vcrtwijfelen. Be ééne gedachtc:

geel' dienam' maK mee1' willen zijn, dall 'lijn

lleer geweest iI, is volkomen in slaat, om alle zijne

·zwarighcden r,c1ijk snecuw voor de zon tc doen ver

dWljllCll, cn zijllC wankclende kllieën tc versterken

lCl'\vUI de belofte: waar Ik heli, daar zal ook;

lJJ~jtl diellaar ziJn, hem cenen vrcde en eene

vrcnr,de in het hart stOl't I die r,cen pen beschrijven

~cen tong kan uitspreken,


